
0 
 

 با سمه تعالي

 

 

 عملكرد هشت ساهل بخش صنعت، معدن و تجارت

(1931-1931) 
 

 

 

 

 معاونت  ربانهم رزيي

 فرآوري داده اه دفتر آمار و 



1 
 

  

 1 ..................................................................................................................................................................................... یفیک عملکرد 

 1 ............................................................................................................................................................................................ مقدمه 1-1

 2 ............................................................................................ کار و کسب یفضا بهبود یراستا در یساختار و یفیک تحوالت 2-1

 2 ................................................................................................................................................................... یگذار�استیس 1-2-1

 3 ............................................................................................................................................. نظام یکل یها استیس 1-1-2-1

 3 ................................................................................................................................................ شده بیتصو نیقوان 2-1-2-1

 5 ............................................................................................................................................... دولت حوزه مصوبات 3-1-2-1

 9 .............................................................................................................................. وزارت یداخل یها�دستورالعمل 4-1-2-1

 11 ................................................................................................................................. مقررات و نیقوان امور تهیکم 5-1-2-1

 11 .................................................................................. تجارت و معدن,  صنعت بخش بر آن ریتاث و یجهان یدادهایرو 2-2-1

 12 .......................................................................................................................................................... یجهان بحران 1-2-2-1

 14 ................................................................................................................................................................. ها�میتحر 2-2-2-1

 11 .................................................................................................................................... نهاده و نفت متیق نوسان 3-2-2-1

 19 ..................................................................................................................... یمیتقو یها�مناسبت و ها�سال یگذار نام 3-2-1

 19 .................................................................................................................................................. ها سال یگذار نام 1-3-2-1

 21 ............................................................................................................................................ یمیتقو یها�مناسبت 2-3-2-1

 22 ........................................................................................................... تجارت و معدن صنعت، بخش تیریمد ساختار 4-2-1

 22 .................................................................................................................................................... یسازمان ساختار 1-4-2-1

 24 .............................................................................................. یبازرگان و معادن و عیصنا یها�خانه�وزارت ادغام 2-4-2-1

 21 .............................................................................................................................................. توسعه پنجم برنامه قانون 5-2-1

 21 ............................................................................................................... یبازرگان وزارت در پنجم برنامه نیتدو 1-5-2-1

 22 ................................................................................................... معادن و عیصنا وزارت در پنجم برنامه نیتدو 2-5-2-1

 29 ........................................................................................................................................................ یراهبرد یها برنامه 1-2-1

 29 ........................................................................................................ معادن و عیصنا وزارت در صنعت یاستراتژ 1-1-2-1

 31 ........................................................................................................ معادن و عیصنا زارتو در معدن یاستراتژ 2-1-2-1

 31 ................................................................................................................. یبازرگان وزارت در تجارت یاستراتژ 3-1-2-1

 31 ........................................................................................ یبازرگان وزارت در شده�تمام�متیق کاهش یاستراتژ 4-1-2-1



2 
 

 34.......................................................................................................................یبازرگان وزارت در یتجار شیآما 5-1-2-1

 33 ............................................................................................... رانیا یکیالکترون اقتصاد و تجارت توسعه سند 1-1-2-1

 32 ..................................................................................................... تجارت و معدن, صنعت یراهبرد یها برنامه 3-1-2-1

 41 .......................................................................................................................................... یخارج تجارت یها استیس 3-2-1

 41 ................................................................................................................................................. کشور یتجار میرژ 1-3-2-1

 41 ............................................................................................................................ تجارت یجهان سازمان و رانیا 2-3-2-1

 42.................................................................................................................................................. کشورها با تعامل 3-3-2-1

 51 ................................................................................................................ یتجار یها استیس در موثر ینهادها 4-3-2-1

 55 .................................................................................................................................. صنعت حوزه دیتول یها استیس 2-2-1

 55 ................................................................................................................................ معدن و صنعت شیآما طرح 1-2-2-1

 51 ......................................................................................................................................دیتول از تیحما کارگروه 2-2-2-1

 53 ........................................ یصنعت یها شهرک و یدیتول یواحدها مسائل به یدگیرس و امور لیتسه ستاد 3-2-2-1

 59 .............................................................. خودرو صنعت یفیک و یکم ارتقا و کشور سوخت سبد یساز��متنوع 4-2-2-1

 11 ........................................................................................................................................... یصنعت استقالل طرح 5-2-2-1

 11 ....................................................................................................................... ییایدر عیصنا یعالیشورا لیتشک 1-2-2-1

 12 ............................................................................................. یصنعت یگذار�هیسرما دیجد یها استیس نیتدو 3-2-2-1

 13 ..................................................................................................................................... ها�بنگاه هیاول مواد نیتأم 2-2-2-1

 14 .................................................................................................................................................... ها�شاخص شیپا 9-2-2-1

 14 ..................................................................................................................................... معدن هحوز دیتول یها استیس 9-2-1

 14 ....................................................................................................................................... ها طرح یانداز راه ستاد 1-9-2-1

 15 ............................................................................................. معادن یعال یشورا لیتشک و معدن قانون اصالح 2-9-2-1

 11 ........................................................................................................................... یمعدن یها�محدوده یسامانده 3-9-2-1

 13 ............................................................................................................................................. معادن یدولت حقوق 4-9-2-1

 13 .......................................................................................................................................... ها�دستورالعمل نیتدو 5-9-2-1

 12 ............................................................................................................................................ معدن یمهندس نظام 1-9-2-1

 19 ................................................................................................................................ معدن بخش توسعه کارگروه 3-9-2-1

 31 ........................................................................................................................................................... بازار یها استیس 11-2-1

 31 ..................................................................................................................................رانیا در بازار میتنظ سابقه 1-11-2-1



3 
 

 32 ........................................................................................................................................................... بازار میتنظ 2-11-2-1

 33 ....................................................................................................................................................... یساز�رهیذخ 3-11-2-1

 32 ................................................................................................................... بازار نترلک و یمتیق یها استیس 4-11-2-1

 21 ............................................................................................................................................... یمال نیتأم یها استیس 11-2-1

 21 ................................................................................................................................................... ارز نرخ راتییتغ 1-11-2-1

 22 ................................................................................................... معدن و صنعت شیآما طرح یبرا یمال نیتأم 2-11-2-1

 23 ...................................................................................... کشور ساالنه یها�بودجه در یمال نیتأم یها�تیظرف 3-11-2-1

 23 .................................................................................................... بازار میتنظ و یساز�رهیذخ یبرا یمال نیتأم 4-11-2-1

 24............................................................................................................................................ یارز رهیذخ حساب 5-11-2-1

 25 ............................................................................................................................................ یمل توسعه صندوق 1-11-2-1

 25 ............................................................................................................................................... ماندگار مهر طرح 3-11-2-1

 23 ................................................................................................................................. یمال نیتأم نینو یها�ابزار 2-11-2-1

 91 .................................................................................................................................................. دولت یاستان یسفرها 12-2-1

 94 .................................................................................................................................... صمت بخش نفعان�یذ با تعامل 13-2-1

 94 .................................................................................................................................................... یخصوص بخش 1-13-2-1

 91 ..................................................................................................................................... یتیحاکم یها�نهاد ریسا 2-13-2-1

 99 ...................................................................................................................................... یاسالم یشورا مجلس 3-13-2-1

 111 .................................................................................................................................................... یاقتصاد تحول طرح 14-2-1

 111 .......................................................................................................................... یانرژ یها�ارانهی یساز��هدفمند 1-14-2-1

 111 .................................................................................................................. نان و آرد یها�ارارنهی یهدفمندساز 2-14-2-1

 112 ............................................................................................................................................. عیتوز نظام اصالح 3-14-2-1

 114 ................................................................................................................... یساسا قانون 44 اصل و یساز��یخصوص 15-2-1

 115 ..................................................................................................................................................................... کالن یها�شاخص 3-1

 115 ............................................................................................................................................................. یمل یها�حساب 1-3-1

 111 ............................................................................................................................................ یداخل ناخالص دیتول 1-1-3-1

 113 ......................................................................................................................................................... افزوده�ارزش 2-1-3-1

 125 ..................................................................................................................................................... یجهان یریپذ�رقابت 2-3-1

 129 .............................................................................................................................................................. یگذار�هیسرما 3-3-1



4 
 

 129 .................................................................................................................................................. هیسرما لیتشک 1-3-3-1

 131........................................................................................................................................ یخارج یگذار�هیسرما 2-3-3-1

 131 .................................................................................................................................... یمتیق یها�اخصش و تورم نرخ 4-3-1

 132 ............................................................................................................................................................. تورم نرخ 1-4-3-1

 132 ................................................................................................................................ کننده�مصرف یبها شاخص 2-4-3-1

 133 ................................................................................................................................. دکنندهیتول یبها شاخص 3-4-3-1

 131 ...................................................................................................................................................... تجارت یها�شاخص 5-3-1

 133.............................................................................................................................................. یمال و یپول یها�شاخص 1-3-1

 132 ........................................................................................................................................................................... بورس 3-3-1

 132 ............................................................................................................................................ دار بها اوراق بورس 1-3-3-1

 139 ........................................................................................................................................................... کاال بورس 2-3-3-1

 141 ................................................................................................................................ یجهان یها�شاخص در بخش رتبه 2-3-1

 141 ..................................................................................................................................................... دیتول یها رتبه 1-2-3-1

 141 .................................................................................................................................................. تجارت یها رتبه 2-2-3-1

 143 ................................................................................................................................................................ یانرژ مصرف 9-3-1

 144 ................................................................................................................................................ ونقل�حمل و کیلجست 11-3-1

 141 ................................................................................................................................................................................. التیتسه 4-1

 141 ..................................................................................................................................................................... یارز منابع 1-4-1

 141 ............................................................................................................................................. یارز رهیذخ حساب 1-1-4-1

 153 ............................................................................................................................................ یمل توسعه صندوق 2-1-4-1

 151 .......................................................................................................................................... یارز التیتسه ریسا 3-1-4-1

 153 ................................................................................................................................................................... یالیر منابع 2-4-1

 153 ........................................................................................................................................... معدن و صنعت بانک 1-2-4-1

 111 .............................................................................................................. یا�هیسرما یها�ییدارا تملک اعتبارات 2-2-4-1

 111 ................................................................................ یصنعت یها شهرک و کوچک عیصنا سازمان یمال منابع 3-2-4-1

 112 .......................................................................................... رانیا عیصنا ینوساز و توسعه سازمان یمال منابع 4-2-4-1

 113 ......................................................................... یمعدن عیصنا و معادن ینوساز و توسعه سازمان یمال منابع 5-2-4-1

 115 ....................................................................................................... یاقتصاد و عیصنا امور معاونت یمال منابع 1-2-4-1



5 
 

 115 ............................................................................................... یمعدن عیصنا و معادن امور معاونت یمال منابع 3-2-4-1

 111 ..................................................................................................................... یشناس نیزم سازمان یمال منابع 2-2-4-1

 113 .................................................................................................................... یدولت یبازرگان شرکت یمال منابع 9-2-4-1

 119 ................................................................................................................... تجارت توسعه سازمان یمال منابع 11-2-4-1

 131 .................................................................................................................................یبازرگان بخش عیمنا ریسا 11-2-4-1

 131 ....................................................................................................................................................................... ها صندوق 3-4-1

 131 ........................................................................................................................... رانیا صادرات ضمانت صندوق 1-3-4-1

 133................................................................................................. کوچک عیصنا یگذار�هیسرما ضمانت صندوق 2-3-4-1

 131 ............................................................................... کیالکترون عیصنا توسعه و قاتیتحق از تیحما صندوق 3-3-4-1

 131 .............................................................................................. یمعدن یها�تیفعال یگذار�هیسرما مهیب صندوق 4-3-4-1

 133 .......................................................................................................................... ییایدر عیصنا توسعه صندوق 5-3-4-1

 132............................................................................................................................................................................... رساختیز 5-1

 132................................................................................................................................................ یکیزیف یها ساخت ریز 1-5-1

 132.................................................................................................................................. یصنعت ینواح و ها رکشه 1-1-5-1

 123 .................................................................................................. معدن و صنعت بخش یعمران یها�رساختیز 2-1-5-1

 125 ............................................................................................................................................ یفناور یها شهرک 3-1-5-1

 121 .............................................................................................................................................. یصنف یها شهرک 4-1-5-1

 122 .................................................................................................................................. لوهایس و انبار ،�خانه سرد 5-1-5-1

 191 .......................................................................................................... یصادرات یها�انهیپا و ها�شگاهینما احداث 1-1-5-1

 192 .................................................................................................................... ونقل�حمل یها�رساختیز و ناوگان 3-1-5-1

 194 .............................................................................................................................................................. نرم ساخت ریز 2-5-1

 194 ........................................................................................................................ توسعه پژوهش, ق،آموزشیتحق 1-2-5-1

 221 ............................................................................................................................................. یصنعت یها�خوشه 2-2-5-1

 223 .......................................................................................................................................... یصادرات یها�خوشه 3-2-5-1

 222 ........................................................................................................................................................... استاندارد 4-2-5-1

 231 ............................ یکیالکترون تجارت و تجارت و معدن صنعت، بخش یاطالعات یساختارها و اطالعات یفناور توسعه 1-1

 232 ................................................................................................................................................. یرساختیز یها�سامانه 1-1-1

 232 ............................................................................ )شباب) تجارت و معدن صنعت، وزارت رساختیز و شبکه 1-1-1-1



6 
 

 233 ................................................................................................... تالیجید یامضا و یکیالکترون یگواه صدور 2-1-1-1

 234 ................................................................................................................................... )تار) یرسم اسناد تبادل 3-1-1-1

 234 ............................................................... )کد رانیا) خدمات و کاالها یگذار شناسه و یبند�طبقه یمل نظام 4-1-1-1

 235 ........................................................................................................... )شبنم) یمردم نظارت و یبازرس شبکه 5-1-1-1

 231 ........................................................................................................ تجارت و معدن صنعت، وزارت داده مرکز 1-1-1-1

 233 .................................................................................................................... یریرهگ کردیرو با یکاربرد یها�سامانه 2-1-1

 233 ................................................................................................................. )ستاد) یدولت یها�دیخر یسامانده 1-2-1-1

 233 ................................................................................................... مستغالت و امالک معامالت ثبت یسامانده 2-2-1-1

 239 ................................................................................................................................... آالت آهن هوشمند بازار 3-2-1-1

 239 ...................................................................................................... (پایآ) رانیا یها�پروژه کپارچهی ابر سامانه 4-2-1-1

 241 ............................................................................................ تیشفاف و خدمات ارائه کردیرو با یکاربرد یها�سامانه 3-1-1

 241 ..................................................................................................... )زانیم) کارکنان یاعتبار دیخر کارت طرح 1-3-1-1

 241 .................................................................................................. یکیالکترون یها فروشگاه تیفعال یسامانده 2-3-1-1

 241 ..................................................................... )ابی نیبه) تجارت و معدن صنعت، وزارت خدمات و اطالعات درگاه 4-1-1

 243 .......................................................................................................... یزیر�برنامه معاونت با مرتبط یندهایفرا 1-4-1-1

 243 ...................................................................................... یاقتصاد و عیصنا امور معاونت با مرتبط یندهایفرا 2-4-1-1

 243 .............................................................................. یمعدن عیصنا و معادن امور معاونت با مرتبط یندهایفرا 3-4-1-1

 244 .............................................................................................. تجارت و معدن صنعت، وزارت دانش تیریمد سامانه 5-1-1

 244 .............................................................................................................................................................. ها پروژه ریسا 1-1-1

 244 ............................................................................................................................................ یتجار واحد پنجره 1-1-1-1

 245 ....................................................................................................... یکیالکترون اقتصاد و تجارت یها�شیهما 2-1-1-1

 243 ......................................................................................................................................... یبازرگان اسناد مرکز 3-1-1-1

 243 .... )یبازرگان بخش یها�داده یمل گاهیپا)کشور یبازرگان دربخش یتجار هوش خترسایز یساز��ادهیپ پروژه 4-1-1-1

 243 ......................................................................................................... یمعدن عیصنا و معدن یمجاز شگاهینما 5-1-1-1

 242 ..................................................................................................................................................... اقدامات ریسا 1-1-1-1

 249 ....................................................................................... تابعه یها سازمان و ها�معاونت در العاتاط یفناور توسعه 3-1-1

 249 .................................................................................................................................... یداخل یبازرگان معاونت 1-3-1-1

 251 ....................................................................................................................................... تجارت توسعه سازمان 2-3-1-1



7 
 

 251 ...................................................................................................... یمعدن اکتشافات و یشناس نیزم سازمان 3-3-1-1

 252 ...................................................................................... کنندگان�مصرف و دکنندگانیتول از تیحما سازمان 4-3-1-1

 253 ........................................................................................................................... رانیا یدولت یبازرگان شرکت 5-3-1-1

 254 .................................................................................................................................... وزارت یها�سامانه ریسا 1-3-1-1

 251 ........................................................................................................... یاطالعات یها�رساختیز توسعه ،یمارآ نظام 2-1-1

 252 ......................................................................................................................................... معدن و صنعت حوزه 1-2-1-1

 259 ................................................................................................................................................... یبازرگان حوزه 2-2-1-1

 211 ......................................................................................................................................................... خدمت زیم 3-2-1-1

 211 .............................................................................................................................................................................. یکم عملکرد

 211 ...................................................................................................................................................................................... صنعت 1-2

 213 ......................................................................................................................................................... یصنعت یها�مجوز 1-1-2

 213 ............................................................................................................................... توسعه طرح و سیتاس جواز 1-1-1-2

 232 .................................................................................................................................... اجراء دست در یها�طرح 2-1-1-2

 222 .............................................................................................................................................. یبردار�بهره پروانه 3-1-1-2

 312 .............................................................................................................................................. ینوساز و یبازساز 4-1-1-2

 313 .............................................................................................................................. فعال یواحدها موجود وضع 5-1-1-2

 319 ..............................................................................................................................یصنعت محصوالت دیتول و تیظرف 2-1-2

 319 ................................................................................................................................. یصنعت محصوالت تیظرف 1-2-1-2

 311...................................................................................................................................... یصنعت داتیتول ریمقاد 2-2-1-2

 314 ...................................................................................................................................... یصنعت داتیتول ارزش 3-2-1-2

 312 ................................................................................................................................................................. نینو عیصنا 3-1-2

 321 ..................................................................................................................... نینو عیصنا توسعه به مکک طرح 1-3-1-2

 321 ......................................................... نینو عیصنا و کیالکترون عیصنا در یفناور سطح ارتقا به کمک طرح 2-3-1-2

 322 .... کشور یصنعت –یعلم یبرتردرجوارقطبها یهایبرفناور یمبتن عیاستقرارصنا ژهیو جادمناطقیا طرح 3-3-1-2

 322 .................................................................................... شرویپ عیصنا بخش در ینوآور توسعه به کمک طرح 4-3-1-2

 323 .................................................................................. تهران یلومتریک 121 محدوده در نینو عیصنا احداث 5-3-1-2

 324 ............................................................................................................................ یمهندس و یفن خدمات یمجوزها 4-1-2

 325 ..................................................................................................................................................................................... معدن 2-2



8 
 

 321 ......................................................................................................................................................... یمعدن یمجوزها 1-2-2

 322 .................................................................................................................................................... اکتشاف پروانه 1-1-2-2

 329 ...................................................................................................................................................... کشف یگواه 2-1-2-2

 332 ............................................................................................................................................. یبردار�بهره پروانه 3-1-2-2

 332 ................................................................................................................................................... برداشت اجازه 4-1-2-2

 341 ................................................................................................................................... دیجد یبردار�بهره پروانه 5-1-2-2

 342 ........................................................................................................................................ یمعدن مواد یها�گروه 1-1-2-2

 341 ...................................................................................................................................... معادن موجود تیوضع 3-1-2-2

 342 ....................................................................................................................................... یمعدن مواد دیتول و تیظرف 2-2-2

 342 ..................................................................................................................................... یمعدن داتیتول ریمقاد 1-2-2-2

 351 ....................................................................................................................................... یمعدن داتیتول ارزش 2-2-2-2

 354 ............................................................................................................................. یمعدن اکتشافات و یشناس نیزم 3-2-2

 355 .......................................................................................................... یشناس نیزم یکاربرد اطالعات توسعه 1-3-2-2

 311 ......................................................................................................... یمعدن مواد اکتشاف یها�تیفعال توسعه 2-3-2-2

 311 ....................................................................................... یاکتشاف و یشناس نیزم نینو یها�یفناور توسعه 3-3-2-2

 334 ................................................................... یمهندس -یفن خدمات صدور و یالملل�نیب یها�تیفعال توسعه 4-3-2-2

 334 ....................................................................................................................................................................................... بازار 3-2

 335 .................................................................................................................................................یاساس یکاالها دیخر 1-3-2

 335 ............................................................................................................................ رانیا یدولت یبازرگان شرکت 1-1-3-2

 331 ................................................................................................................................ دام امور یبانیپشت شرکت 2-1-3-2

 332 ................................................................................................................................................ یداخل یبازرگان 3-1-3-2

 332 ............................................................................................................................. یضرور و یاساس یکاالها عیتوز 2-3-2

 332 ....................................................................................................................................... یاقتصاد جیبس ستاد 1-2-3-2

 339 .................................................................................................................................... یدولت یبازرگان شرکت 2-2-3-2

 321 ............................................................................................................................... دام امور یبانیپشت شرکت 3-2-3-2

 321 ................................................................................................... یدولت یبازرگان شرکت توسط گندم فروش 4-2-3-2

 322 ................................................................................................................................ یاساس یهاکاال ینیتضم دیخر 3-3-2

 324 ........................................................................................................................................... کاال عرضه یها�شگاهینما 4-3-2



9 
 

 325 ........................................................................................................................................................ یصنف یمجوزها 5-3-2

 325 ............................................................................................................................ یکشور یصنف یها�هیاتحاد 1-5-3-2

 323 .............................................................................................................................................. یصنف یواحدها 2-5-3-2

 323 .................................................................................................................................. زهیمکان زاتیتجه نصب 3-5-3-2

 322 .................................................................................................................... یا رهیزنج و بزرگ یها فروشگاه 4-5-3-2

 329 ......................................................................... یخارج یها�شرکت یرسم یندگینما تیفعال یگواه صدور 5-5-3-2

 329 ............................................................................................................ عیتوز یها�شبکه توسعه و عیتوز نظام 1-5-3-2

 391 .......................................................................................................................................................... نظارت و یبازرس 1-3-2

 391 ............................................................................ کشور یصنف یها سازمان بر نظارت یعال اتیه ونیسیکم 1-1-3-2

 391 ............................................................................... دکنندگانیتول و دگانکنن�مصرف حقوق تیحما سازمان 2-1-3-2

 392 .................................................................................................................................. کننده�مصرف حقوق از تیحما 3-3-2

 394 ...................................................................................................................................................................... یخارج تجارت 4-2

 394 ........................................................................................................................................................ واردات و صادرات 1-4-2

 394 ....................................................................................................................................... کاال واردات و صادرات 1-1-4-2

 412 ...................................................................................................................... یمهندس و یفن خدمات صادرات 2-1-4-2

 411 ............................................................................................................................. مشترک یها�ونیسیکم و ها�اجالس 2-4-2

 411 .......................................................................................................................................................... یتجار یها�اتیه 3-4-2

 413 ................................................................................................................... یخارج و یداخل یاه�شگاهینما یبرگزار 4-4-2

 414 ................................................................................................................................................ یالملل�نیب یها�موافقت 5-4-2

 415 ............................................................................................................................................................ یتجار ها�زنیرا 1-4-2

 411 ................................................................................................................................................................................ آخر کالم 5-2

 

 

 



1 
 

 عملکرد کیفی:  1فصل 

 مقدمه -1-1

نقطه عطفی در تاریخ جهان پدید ( مد ظله العالی)آغاز و با رهبری مقام معظم رهبری ( ره)با رهبری امام خمینی « انقالب اسالمی ایران»

ها �اد زیرساختپیشرفت شتابان ایران اسالمی در ایج. شود�تر و با گذشت زمان، مشهودتر می�های باالتر نمایان�آورد که پیامدهای آن از افق

تا ظهور معجزه ایران . است( عج)ای در تراز جامعه منتظر موعود  و کسب دانش و فناوری، نویددهنده برپایی تمدن اسالمی و جامعه

اسالمی، راه زیادی نمانده است؛ و پیمودن راه باقی مانده، بیش از آن که نیازمند زمان و هزینه باشد؛ مستلزم دانش، هوشمندی و دقت در 

 .ریزی و قوت در اجراست�برنامه

بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم بوده و مردم آن �، ایران باید الهام4141انداز ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در افق �مطابق چشم

نقش بخش صنعت، . ندهای برابر، توزیع مناسب درآمد، به دوراز فقر، فساد و تبعیض باش�برخوردار از سالمت، رفاه، تأمین اجتماعى، فرصت

 .انداز چیست که پاسخ به این سؤال بسیار پررنگ و موثر است�معدن و تجارت در دستیابی به این چشم

این بخش تعامل . بخش صنعت، معدن و تجارت بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده و پیچیدگی و تنوع موضوعات آن بسیار زیاد است

بنابراین داشتن تصویری درست و دقیق . باشد�های ایران اسالمی�تواند یکی از بهترین پیشران و می های جامعه دارد�ای با سایر بخش�گسترده

تواند سهم  بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می. از وضع موجود و آینده و کارهایی که باید در این بخش انجام شوند، بسیار مهم است

تواند اقتدار و کارامدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی،  که میباالیی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بل

 .استقالل و عزت ملی تقویت کند

...( جاده، کارخانه، تجهیزات و )های سخت �ایم که بیش از زیرساخت�در سیر تکامل صنعت، معدن و تجارت کشور اکنون به جایی رسیده

عنوان ضرورت امروز کشور، نقطه �نهادسازی به. را ایجاد کنیم و به کارگیریم...( ها و �، ارتباطات، قاعدهاطالعات)های نرم �باید زیرساخت

یابد؛ حاکمیت به جای �در این رویکرد نحوه مداخله حاکمیت در اقتصاد، تغییر زیادی می. عطفی در روند اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد

طوری تنظیم ... ها و �گیرد؛ قواعد، هنجارها، مشوق و به جای عوامل اقتصادی تصمیم نمی گذاری و نظارت دارد�بازیگری، نقش قاعده

این رویکرد، در بردارنده یک تلقی ساده انگارانه از عدم . سازمانده، در جهت اهداف کالن حرکت کنند طور خود�شوند که عوامل به�می

یابد که �ای سازمان می�در این رویکرد، جامعه به گونه. حیح حاکمیت استدخالت دولت نیست، بلکه بیانگر مداخله هوشمندانه، دقیق و ص

 .با استفاده از توانمندی عوامل اقتصادی، حرکت به سمت اهداف سرعت یابد

بحران جهانی، )المللی �شرایط بین. سال گذشته شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و جهان دارای تغییراتی بعضا شدید بود 8در طول 

از قبیل تشدید )و از طرفی شرایط داخلی ( خصوص نفت خام �سیاسی در بسیاری از کشورها و نوسانات شدید قیمیتی در کاالها بهتغییرات 

باعث تاثیرات مستقیم و غیر مستقییم زیادی در حوزه تولید و تجارت ( المللی، تغییرات جدی در ساختارهای اقتصادی�های بین�تحریم

 .گردیده است

های صنایع و معادن و بازرگانی و �خانه�که در وزارت 4834تا  4881های �عی شده است اهم اقدامات صورت گرفته در سالدر این کتاب س

. های فعالین حوزه تولید و تجارت نمایان گردد�ای از تالش�وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، بیان گردیده تا گوشه

 :تند ازهای این کتاب عبار�برخی از ویژگی

 4834تا  4881های �ارائه عملکرد کیفی وزارت بازرگانی وقت، وزارت صنایع و معادن وقت و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال 

 4834تا4881ماری وزارت بازرگانی وقت، وزارت صنایع ومعادن وقت و وزارت صنعت، معدن وتجارت طی سالهایآارائه عملکردکمی و 

 رت سالیانه و نه دوره ایارائه جداول آماری به صو 

 ارائه عملکرد بخش به صورت موضوعی و نه سازمانی 

  (زنجیره تولید تا تجارت)ارائه عملکرد با نگاه ادغامی به موضوعات 
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بخش اول کتاب در ارتباط با تحوالت کیفی و ساختاری در راستای بهبود فضای کسب و کار بوده که شامل مواردی از قبیل ادغام،تدوین 

ها، سیاستهای تولید و تجارت، �ها ودستورالعمل�نامه�آیین قوانین، کالن، های های راهبردی، سیاست برنامه پنجم، تدوین برنامه قانون

 .باشد�سازی و رویدادهای جهانی می��های تأمین مالی، تحوالت ارزی، طرح تحول اقتصادی، خصوصی سیاست

و مراجع  ها المللی و سازمان�های بین تجارت بر اساس اطالعات سازمانهای کالن بخش صنعت، معدن و �در بخش دوم کتاب شاخص

 .داخلی بیان شده است

 .ها ارائه شده است بخش سوم عملکرد تسهیالت حوزه صنعت، معدن و وتجارت اعم از ارزی، ریالی و صندوق

 ها،�پایانه ها،�صنفی، نمایشگاه ی وهای صنعت قبیل شهرک تجارت از های فیزیکی حوزه صنعت، معدن و�بخش چهارم شامل زیرساخت

 .دباش�های صادراتی می�های صنعتی و خوشه�های نرم شامل پژوهش، خوشه نقل، زیرساخت و�حمل

بخش پنجم نیز توسعه فناوری اطالعات و ساختارهای اطالعاتی بخش صنعت، معدن و تجارت و تجارت الکترونیکی به همراه پروژهایی که 

 .باشد توضیح داده شده است�یا در حال اجرا می در این حوزه اجرا شده و

 .باشد�های صنعت، معدن، بازار داخلی و تجارت خارجی می های ششم، هفتم، هشتم و نهم نیز شامل اطالعات کمی و آماری حوزه�بخش

زی وزارت صنعت، معدن و تجارت ها و مؤسسات وابسته و مرک ها، و سازمان�این گزارش بر پایه اطالعات و آمار فراهم آمده از تمامی معاونت

ها بوده است �در یک دوره فشرده کاری تنظیم شده و البته بار اصلی تلفیق، تطبیق و تدوین آن بر دوش همکاران دفتر آمار و فرآوری داده

 .باشد�ها شایسته تقدیر می�که زحمات کلیه همکاران و عوامل تهیه کننده در تمام بخش

 

 در راستای بهبود فضای کسب و کار تحوالت کیفی و ساختاری 2-1

های این وزارتخانه �های صنایع و معادن و بازرگانی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت دارد ساختار�با توجه به مأموریت وزارتخانه

 .شده را محقق نمایندبینی �متناسب با شرایط کشور منعطف بوده تا بتوانند شرایط و فضای کسب و کار را بهبود بخشیده و اهداف پیش

های �در این بخش به تحوالت کیفی و ساختاری دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت طی سال

 .پردازیم�می 4834تا  4881

 

 گذاری�سیاست 1-2-1

های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مؤسسات �یتیکی از محورهای اساسی در توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور آن است که تمام فعال

منظور از وجود . های مدون و موثر پی گیری شود�گذاری�ها و سیاست ها در قالب برنامه�وابسته و سازمان صنعت، معدن وتجارت استان

اسناد باال دستی،  بایست مبتنی بر�های اساسی می ها و سیاست�مشی�های صنعتی، معدنی و تجاری آن است که خط ها و سیاست برنامه

ها با توجه به امکانات  های دقیق تعریف و مشخص شود و بدین ترتیب اهداف کمی و کیفی و تعیین اولویت�قوانین و مطالعات و بررسی

منظور حصول اطمینان از دستیابی به  �های تهیه شده به ها و برنامه�همچنین نظارت بر اجرای طرح. تدوین و مورد پیگیری قرار گیرد

 .های اساسی این حوزه است�ها از دیگر از مأموریت�هداف و ارزیابی آنا

 

 های کلی نظام سیاست 1-1-2-1

های کلی نظام جمهوری  یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست

پس از مشورت با مجمع  "های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران  تعیین سیاست "قانون اساسی 444طبق اصل . اسالمی ایران است

لغایت  4881های �در طی سال. شود�تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری شمرده شده است که در صورت تایید معظم له ابالغ می

رگانی و وزارت جدید صنعت، معدن های صنایع و معادن و باز�خانه�های اقتصادی مرتبط با وزارت های کلی نظام که در حوزه سیاست 4834

 .اند در جدول زیر ارائه گردیده اند�و تجارت بوده
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 )مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام(های کلی نظام مرتبط با حوزه معدن، صنعت و بازرگانی  سیاست: 4جدول 

 سال تصویب عنوان

 4881 (4834ابالغ سال )های کلی نظام در بخش کشاورزی  سیاست

 4881 (4834ابالغ سال )ی نظام در بخش صنعت های کل سیاست

 4881 (4881ابالغ سال )اصل چهل و چهار قانون اساسی « ج» های کلی بند  سیاست

 4881 (4883ابالغ سال )های کلی مدیریت و نظام اداری  سیاست

 4881 (4883ابالغ سال )های کلی پدافند غیرعامل  سیاست

 4881 (4881ابالغ سال )های کلی برنامه پنجم توسعه  سیاست

 4883 (4883ابالغ سال )های کلی نظام اداری  سیاست

 4883 (4883ابالغ سال )های کلی اصالح الگوی مصرف  سیاست

 4883 (4883ابالغ سال )های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات  سیاست

 4834 (4834ابالغ سال )های کلی اشتغال  سیاست

 4834 (4834ابالغ سال )کلی آمایش سرزمین های  سیاست

 4834 (4834ابالغ سال )های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی  سیاست

های ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری، وزارت صنایع و معادن وقت، وزارت بازرگانی وقت و وزارت صنعت، معدن و  متناسب با سیاست

 .ریزی و اجرا نموده است�های کلی برنامه ی در جهت تحقق سیاستهای تجارت نیز برنامه
 

 قوانین تصویب شده  2-1-2-1

 قوانین مصوب شده مرتبط با حوزه معدن، صنعت و بازرگانی طی هشت سال اخیر: 2جدول 

 سال تصویب عنوان

 4881 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران

 4881 خارجیقانون استفاده ازمنابع مالی 

 4881 قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

 4881 قانون ساماندهی مبادالت مرزی

 4881 4818قانون الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب 

سالمی ایران تنفیذی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ا( 448)قانون استفساریه ماده 

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( 24)ماده 
4881 

قانون ( 448)قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده ( 44)و ( 3)قانون اصالح مواد 

 ی جمهوری اسالمی ایرانبرنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ
4881 

 4881 قانون ساماندهی مد و لباس

 4881 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات



4 
 

 4881 ونقل ریلی شهری و حومه�های حمل�قانون حمایت از سامانه

 4881 4814ران مصوب قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ای( 41)ماده(2)قانون اصالح تبصره 

 4881 قانون مبارزه با پولشویی

 4881 ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت�قانون توسعه حمل

 4881 های صنعتی و عالئم تجاری�قانون ثبت اختراعات، طرح

 4881 قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات

 4881 هشت-رجیحی بین کشورهای عضو دی قانون موافقتنامه تجاری ت

 4881 (اکوتا)قانون موافقتنامه تجاری اکو 

های طرح و تسریع دراجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و  قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و کاهش هزینه

 کارآیی بانک ها
4881 

 4881 کنندگان خودرو�قانون حمایت از حقوق مصرف

 4881 گذاری صنعتی�قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه( 1)ده اصالح ما

 4881 قانون پرداخت حق عضویت ناظر دولت جمهوری اسالمی ایران در سازمان جهانی تجارت

 4881 4812قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ( 41)قانون الحاق یک تبصره به ماده 

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ( 44)و ( 3)قانون تفسیر قانون اصالح مواد 

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( 448)ماده
4881 

چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء   قانون اصالح موادی از قانون برنامه

 [قانون اساسی( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  سیاست قانون اجرای]اساسی قانون(11)وچهارم چهل اصل کلی  های تسیاس
4881 

 4881 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

 4881 افزوده�قانون مالیات بر ارزش

 4881 افزوده�قانون مالیات بر ارزش( 42)ماده ( 42)اصالح بند 

 4881 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

 4888 ونقل ریلی و عمومی شهرها�قانون استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزی برای حمل

 4888 ها�قانون هدفمند کردن یارانه

 4888 اساسی های کلی اصل چهل و چهارم قانون منظور تسهیل اجراء سیاست �قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به

 4888 کنندگان�قانون حمایت از حقوق مصرف

تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران موضوع ( 441)قانون اصالح ماده 

 4888قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ( 81)ماده
4888 

 4888 4881گذاری صنعتی مصوب �قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه( 4)ون اصالح ماده قان

 4888 ونقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران�قانون حمل( 22)قانون اصالح ماده 
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 4888 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

 4888 (کددار)بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار های اجتماعی قالیبافان، �قانون بیمه

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( 18)ماده ( 4)نامه اصالحی تبصره 

 قانون اساسـی( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاست
4888 

انون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قانون اصالح ق

 قانون اساسی( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  اجراء سیاست
4883 

 4883 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

یان کشورهای عضو سازمان کنفرانس های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری م�طرح تعرفه( پروتکل)قانون تشریفات 

 (PRETAS)اسالمی 
4883 

 4883 ها و اختراعات�سازی نوآوری��ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری�قانون حمایت از شرکت

 4883 وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی�قانون افزایش بهره

وسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری قانون الحاق یک تبصره به قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم ت

 قانون اساسی( 11)های کلی اصل  اسالمی ایران و اجراء سیاست
4883 

 4883 4884/44/21 -قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت 

 4883 قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

 4834 محیط کسب و کارقانون بهبود مستمر 

 4834 قانون اصالح قانون معادن

 4834 قانون امور گمرکی

 4834 المللی مس�قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در گروه مطالعات بین

 4834 «صنعت، معدن و تجارت» و « تعاون، کار و رفاه اجتماعی » قانون تشکیل دو وزارتخانه 

 4834 (8 -گروه دی )اسالمی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه قانون عضویت دولت جمهوری 

 4834 قانون اصالح قانون دریایی ایران

 4834 کل کشور 4834های عمرانی و تولید ملی و اصالح قانون بودجه سال �گذاری�قانون حمایت از سرمایه

ها در امر صادرات و اصالح ماده �کشور و تقویت آنقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای 

 های مستقیم�قانون مالیات( 441)
4834 

ها در امر صادرات و اصالح �اصالحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن

 های مستقیم�قانون مالیات( 441)ماده 
4834 

 4834 ها�انون هدفمند کردن یارانهق( 4)قانون اصالح ماده 
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 مصوبات حوزه دولت  3-1-2-1

های وابسته که مرتبط با حوزه �توسط مراجع ذیصالح از قبیل هیئت وزیران و کارگروه 4834تا  4881های �مصوبات ابالغ شده در طی سال

در جدول زیر . باشد�پذیر نمی�در این کتاب امکان ها�باشد بسیار متعدد و پر تعداد است که ارائه فهرست آن�صنعت، معدن و تجارت می

 .های ابالغی از سوی هیئت وزیران و سایر مراجع ذیصالح ارائه شده است�فهرست برخی از مهمترین مصوبات و دستورالعمل
 

 های ابالغ شده مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت طی هشت سال اخیر�مصوبات و دستورالعمل: 8جدول 

 تصویب کننده صویبسال ت عنوان

 هیات وزیران 4881 نامه نظارت براستانداردهای اجباری درمراحل تولید،توزیع ومصرف مصالح ساختمانی�آیین

 هیات وزیران 4881 های کوچک اقتصادی زودبازده وکارآفرین�نامه اجرایی گسترش بنگاه�آیین

 ملی، ی وتقویت اقتصادهای اجرایی درخصوص حمایت ازتولیدداخل بخشنامه به کلیه دستگاه

 کاهش واردات غیرضروری ومقابله باقاچاق کاال
 رئیس جمهور 4881

کل 4881قانون بودجه سال (  48)نامه اجرایی تبصره �آیین(  1)دستورالعمل اجرایی ماده 

 (خودرو فرسوده)کشور 
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4881

ای کمک به نوسازی و تجدید ساختار �هتغییر دستگاه اجرایی طرح تملک داراییهای سرمای

 صنایع از وزارت صنایع و معادن به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
 نماینده ویژه رئیس جمهور 4881

ای ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع �تغییر دستگاه اجرایی طرح تملک داراییهای سرمایه

ایع و معادن به سازمان توسعه و نوسازی انرژی بر در سواحل جنوبی کشور از وزارت صن

 معادن و صنایع معدنی ایران

 نماینده ویژه رئیس جمهور 4881

 هیات وزیران 4881 نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی�آیین

 وزیران هیات 4881 نامه اجرایی قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی�آیین

های جامع توسعه علمی وفناوری کشور،ساماندهی نظام  بخشنامه درخصوص تهیه برنامه

 پژوهش وفناوری کشور
 رئیس جمهور 4881

 هیات وزیران 4881 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

 هیات وزیران 4881 نامه اجرایی قانون معادن�آیین( 21)اصالح ماده 

 هیات وزیران 4881 نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات�آیین

 هیات وزیران 4881 - 4882مصوب -قانون تجارت الکترونیکی (  82)نامه اجرایی ماده �آیین

ها و توسعه �اتخاذ تصمیماتی در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی کشور، ایجاد بنگاه

اتی و پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان های صادر�ها و خوشه�شبکه

 خدمات فنی و مهندسی

4881 
وزرای عضو شورای عالی توسعه 

 صادرات غیر نفتی

 وزرای عضو کار گروه 4881 بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات�نامه اجرایی نظام ملی طبقه�آیین

 کارگروهوزرای عضو  4881 اجازه شماره گذاری خودروهای دیزلی

چگونگی گشایش اعتبار اسنادی به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و ارائه کنندگان 

خدمات متقاضی استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزی مشروط به عدم تبدیل ارزبه 

 ریال، توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی

 هیات وزیران 4881
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 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4881 کاالهای اساسیسازی �منظور ذخیره �پرداخت تسهیالت بانکی به

شرایط اجازه پرداخت تسهیالت ازمحل حساب ذخیره ارزی برای ماشین آالت متحرک 

 بخش معدن
 هیات امنای حساب ذخیره ارزی 4881

 هیات وزیران 4881 نامه نحوه تأمین برق و سوخت صنایع�آیین

 هیات وزیران 4881 وجی رسمی کشورنامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خر�آیین

 هیات وزیران 4881 نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح توسعه المپ کم مصرف�آیین

 4881 ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت�نامه اجرایی قانون توسعه حمل�آیین
وزیران عضو ستاد مدیریت 

 ونقل و سوخت�حمل

 4881 وزهانامه نظام توزیع کاالها و خدمات و صدور مج�آیین

وزیران عضو کارگروه بررسی و 

گیری در طرحهای تحول �تصمیم

 اقتصادی

 4881 های صنفی نامه نحوه ایجاد مجتمع�آیین
وزیران عضو کارگروه حل 

 مشکالت اصناف

 4881 های صادرات گرای کسب و کار�ها و شبکه�نامه ساماندهی خوشه�آیین
وزرای عضو کمیسیون اقتصاد 

 هیأت دولت

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4888 های اجرایی بودن خرید برخی کاالهای خارجی توسط دستگاهممنوع 

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4888 ونقل سبک کشور�تعیین ترکیب ناوگان حمل

شدن نصب بخاری درجا تولید داخل برای تمامی خودروهای سنگین تولید داخل و  الزامی

 وارداتی
 رئیس جمهور نمایندگان ویژه 4888

موظف نمودن گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به تخفیف در سود بازرگانی 

 ونقل�های وارداتی و قطعات منفصله تجهیزات مربوط به صنایع خودروسازی و حمل�خودرو
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4888

ور پایه سازی موت��موظف نمودن وزارت صنایع و معادن نسبت به طراحی،تولید و نمونه

 گازسوز با سیستم پاشش مستقیم گاز در موتور
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4888

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4888 4888تعیین نسبت تولید خودروهای گازسوز و دوگانه سوز برای سال 

های خودروسازی برای تکمیل و نصب تجهیزات کامل بر روی �تمدید مهلت شرکت

 سوز تولیدی بدون کیت یا مخزنخودروهای دوگانه 
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4888

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4888 منظور نوسازی ناوگان خودروهای سنگین کشور �اتخاذ تصمیماتی به

موظف نمودن خودروسازان نسبت به واگذاری یک دستگاه تاکسی دوگانه سوز در قبال 

 خصیاسقاط هر دستگاه خودروی مسافربر ش
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4888

 هیات امنای حساب ذخیره ارزی 4888 مصوبه شرایط و ضوابط اعطای تسهیالت ازمحل حساب ذخیره ارزی( پ)اصالح بخش 

اتخاذ تصمیماتی در خصوص کاهش نرخ تاخیر تادیه در مصوبه اصالحی موضوع صورت 

 یهای سومین جلسه هیات امنای حساب ذخیره ارز�تصمیم
 هیات امنای حساب ذخیره ارزی 4888

 هیات امنای حساب ذخیره ارزی 4888 دستورالعمل اجرایی ضوابط بازپرداخت تسهیالت اعطایی ازمحل حساب ذخیره ارزی
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اجازه استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزی برای خرید تجهیزات و ماشین آالت سنگین 

 مرانی دولتیتولید داخل موردنیاز پیمانکاران طرحهای ع
 هیات امنای حساب ذخیره ارزی 4888

 هیات امنای حساب ذخیره ارزی 4888 اعطای تسهیالت ارزی ازمحل حساب ذخیره ارزی برای احداث واحدهای نان صنعتی

 رئیس جمهور 4888 ها�تشکیل ستاد عملیاتی هدفمند کردن یارانه

د ایمنی و مصرف سوخت و آالیندگی نامه حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبو�آیین

 وسایل نقلیه
4888 

وزیران عضو کارگروه توسعه 

ونقل عمومی و مدیریت �حمل

 مصرف سوخت

 4888 ممنوع شدن واردات کاالهای نهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس
وزیران عضو کارگروه حمایت از 

 تولید

های نوین �گذاری در فناوری�لتی برای سرمایهای با بخش غیردو�های توسعه مشارکت سازمان

 و صنایع پرخطر
4888 

وزیران عضو کارگروه حمایت از 

 تولید

 4888 نامه ساماندهی تولید، تأمین و توزیع قند و شکر�آیین
وزیران عضو کارگروه حمایت از 

 تولید

 4888 نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی�آیین
رگروه حمایت از وزیران عضو کا

 تولید

 4888 تصویبنامه موضوع شرایط پرداخت تسهیالت ارزی به واحدهای تولیدی( 2)اصالح بند 
وزیران عضو کارگروه حمایت از 

 تولید

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4883 موظف نمودن وزارت بازرگانی جهت تکمیل سامانه اطالعات امالک و مستغالت

تای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات جمهوری اتخاذ تصمیماتی در راس

 اسالمی ایران
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4883

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4883 های صنعتی، معدنی�منظور حمایت از طرح �های مربوط به موظف نمودن دستگاه

 جمهورنمایندگان ویژه رئیس  4883 های نفتی�تعیین نرخ فروش فراورده

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4883 های مختلف مصرف�تعیین تعرفه گاز در بخش

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4883 تعیین قیمت گندم و آرد

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4883 های برق�تعیین متوسط نرخ تعرفه

مهیدات الزم در ستاد منظور انجام ت �های اجرایی به تعیین و حضور دائم نمایندگان دستگاه

 ها�سازی یارانه��اجرایی هدفمند
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4883

های �نامه اصالحی تصویب نامه موضوع راه اندازی و ساماندهی سامانه الکترونیکی در بخش

 های اجرایی مختلف دستگاه
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4883

های سنگین و �لید داخل برای کلیه کامیونشدن نصب بخاری درجا با اولویت تو الزامی

 های تولید داخل و وارداتی�کشنده
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4883

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4883 تعیین قیمت گاز طبیعی

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4883 منظور تسهیل در اجرای خروج خودروهای فرسوده �اتخاذ تصمیماتی به
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های تولیدی دولتی و غیردولتی از طریق  الت عمده پتروشیمی کلیه مجتمععرضه محصو

 بورس کاال
4883 

نمایندگان ویژه رئیس جمهور 

 در کارگروه کنترل بازار

 4883 موظف نمودن وزارت بازرگانی به ایجاد تشکل وارد کنندگان موادپروتئینی
نمایندگان ویژه رئیس جمهور 

 در کارگروه کنترل بازار

 4883 کمیسیون تخصصی نشان تجاری تشکیل
نمایندگان ویژه رئیس جمهور 

 در کارگروه کنترل بازار

 4883 های برنامه پنجم توسعه�بینی شده صادرات غیرنفتی برای سال�تعیین اهداف کمی پیش
وزرای عضو شورای عالی توسعه 

 صادرات غیر نفتی

صادرکنندگان و طرح  اتخاذ تصمیماتی در خصوص استفاده از تسهیالت ارزی توسط

 (اسعار به ریال )هجینگ 
4883 

وزرای عضو شورای عالی توسعه 

 صادرات غیر نفتی

 4883 سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور
وزرای عضو کارگروه صادرات 

 کشور

 4883 های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور تعیین برنامه
 وزرای عضو کارگروه صادرات

 کشور

 4883 ها�قانون هدفمند کردن یارانه(  8)نامه اجرایی ماده �آیین

وزیران عضو کار گروه بررسی 

های قانون هدفمند �نامه�آیین

 کردن یارانه ها

 4883 ها�قانون هدفنمند کردن یارانه(  1)نامه اجرایی ماده �آیین

وزیران عضو کار گروه بررسی 

های قانون هدفمند �نامه�آیین

 ارانه هاکردن ی

کاهش سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با توجه به 

 ها�میزان مصرف سوخت آن
 هیات وزیران 4883

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4834 منظور تقویت عملکرد تجارت خارجی کشور �اتخاذ تصمیماتی به

 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4834 فوالد در بورس کاالاتخاذ تصمیماتی در خصوص عرضه محصوالت تولیدی 

 هیات وزیران 4834 نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت�آیین 44اصالح ماده 

و اصالحات بعدی آن با رعایت  -4814مصوب  -نامه اجرایی قانون امور گمرکی �تنفیذ آیین

 - 4834مصوب  -احکام مقرر در قانون امور گمرکی 
 هیات وزیران 4834

ها با رعایت �و اصالحات بعدی آن -4811مصوب  -های اجرایی قانون معادن �نامه�تنفیذ آیین

 - 4834مصوب  -احکام مقرر در قانون اصالح قانون معادن 
 هیات وزیران 4834

 هیات وزیران 4834 نامه ضوابط فنی واردات خودرو�اصالح آیین

مالتی، اداری و استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع های مالی، معا�نامه�تنفیذ آیین

 ایران برای اجرا در صندوق توسعه ملی
 هیات وزیران 4834

 هیات وزیران 4834 های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی�ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه نامه�آیین
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 هیات وزیران 4834 های مالی جدیدقانون توسعه ابزارها و نهاد 41نامه اجرایی ماده �آیین

 هیات وزیران 4834 نامه نظام آموزش مهارت و فناوری�آیین

 هیات وزیران 4834 کنندگان�نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف�آیین

های اجرایی در خصوص هماهنگی الزم با کارگروه صادرات کشور در  بخشنامه به دستگاه

 کشور زمینه توسعه صادرات غیرنفتی
 ریاست جمهوری 4834

 4834 ها�قانون هدفمند کردن یارانه(  1)نامه اجرایی ماده �آیین

وزیران عضو کار گروه بررسی 

هدفمند  قانون های�نامه�آیین

 کردن یارانه ها

 4834 نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت�آیین
وزیران عضو کار گروه تجارت 

 الکترونیکی

 4834 فارس و واردات کاال از محل ارز حاصل از صادراتاجازه ثبت س
وزیران عضو کارگروه حمایت از 

 تولید

اتخاذ تصمیماتی درخصوص دستورالعمل اجرایی ضمانت تعهدات مبتنی بر وثایق و گواهی 

 دریافت کد یکتای رهگیری کاال
4834 

وزیران عضو کارگروه حمایت از 

 تولید

 هیات وزیران 4834 واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی آئین نامه اجرایی قانون نحوه

اقدام سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نسبت به تأسیس مراکز زمین 

 ای�شناسی منطقه
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4834

های دوزندگی پوشاک دارای مجوز کارت �برداری برای فعالیت�اجازه صدور پروانه بهره

 ناسایی و گواهی فعالیت صنعتیش
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 4834

 4834 ساماندهی بورس محصوالت فوالدی و نظارت و مدیریت الزم بر آن در بورس کاالیی
نمایندگان ویژه رئیس جمهور 

 در کارگروه کنترل بازار

رت بر موظف نمودن کار گروه فوالد در اجرای ساماندهی بورس محصوالت فوالدی و نظا

ها مدیریت الزم را در بورس کاالیی اعمال  فرایند عرضه، تقاضا، معامالت و کشف قیمت

 نماید

4834 
نمایندگان ویژه رئیس جمهور 

 در کارگروه کنترل بازار

تعیین قیمت فروش گندم اعم از وارداتی و تولید داخل توسط شرکت بازرگانی دولتی به 

 کارخانجات آرد و سایر متقاضیان
4834 

نمایندگان ویژه رئیس جمهور 

 در کارگروه کنترل بازار

های داخلی سازنده خودروهای سبک با هماهنگی سازمان حمایت �مجوز شرکت

 کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری�مصرف
 وزیران عضو کارگروه کنترل بازار 4834

 وزیران هیات 4834 نامه اجرایی قانون امور گمرکی�آیین

سازی ��ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری�نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت�اصالح آیین

 ها و اختراعات�نوآوری
 هیات وزیران 4834

سازی ��ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری�نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت�آیین

 ها و اختراعات�نوآوری
 هیات وزیران 4834
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 هیات وزیران 4834 کنندگان�قانون حمایت از حقوق مصرف( 1)ی ماده نامه اجرای�آیین

تعهد صادرکنندگان قطعی عین کاالهای وارداتی مبنی بر فروش معادل ارز دریافتی به 

 بانک عامل
4834 

وزرای عضو کارگروه صادرات 

 کشور

 4834 نامه معامالت صندوق ضمانت صادرات ایران�آیین
 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد

 هیأت دولت

 4834 کنندگان و تولیدکنندگان�نامه معامالت سازمان حمایت از مصرف�آیین
وزرای عضو کمیسیون اقتصاد 

 هیأت دولت

 

 های داخلی وزارت�دستورالعمل  4-1-2-1

کان اجرایی وزارت بایست توسط وزیر ابالغ گردد تا مبنای فعالیت تمام ار�باشد که می�های داخلی وزارت، شامل مواردی می�دستورالعمل

گردند که در جدول زیر فهرست �های وزارت را شامل می�های داخلی طیف وسیعی از فعالیت�دستورالعمل .باشد( در سطح ستاد و استان)

 .های ابالغی وزرا طی این هشت سال ارائه شده است�مهمترین دستورالعمل
 

 ادنهای ابالغی وزارت صنایع و مع�فهرست اهم دستورالعمل: 1جدول 

 سال ابالغ تصویب کننده نام دستورالعمل

های دولتی،موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش �درآمد عملیاتی شرکت% 4نحوه تخصیص 

 گذاری درامر پژوهش وفناوری�غیردولتی جهت سرمایه
 4881 علیرضا طهماسبی

 4881 رضا طهماسبیعلی ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش

 4881 علیرضا طهماسبی (تولیدی صنعتی ومعدنی واحدهای برای ایجادتسهیالت) امورگمرکی قانون 83 ماده صدورمجوز ازمحل

 4881 علیرضا طهماسبی وری صنعت ومعدن�شورای بهره

 4881 ا طهماسبیعلیرض نمونه واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی کشور( R&D)نحوه انتخاب مراکز تحقیق و توسعه 

 4881 علیرضا طهماسبی نحوه انتخاب پژوهشگر نمونه صنعت ومعدن

 4881 علیرضا طهماسبی صدور پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور

 4881 علیرضا طهماسبی افزاری�مراکز تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی یا نرم R&Dنحوه انتخاب بهترین محصول 

 4881 علیرضا طهماسبی نه تحقیق وتوسعه برای واحدهای تولیدی صنعتی ومعدنیضوابط صدور گواهی وپروا

 4881 علیرضا طهماسبی با دانش فنی و محصول مشترک( عالمت تجاری)صدور تائیدیه تولید تحت لیسانس با نام 

 4881 هماسبیعلیرضا ط منظور فناوری اطالعات �افزار به�بردای واحد تولیدکننده نرم�ضوابط صدور پروانه بهره

گانه کنوانسیون منع �های مواد تاسیسات تولیدکننده مواد خارج از جداول سه�ارائه اظهار نامه

 ها�کارگیری صالحهای شیمیایی و انهدام آن�گسترش،تولید، انباشت وبه
 4881 علیرضا طهماسبی

و به کارگیری  کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت 8های مواد مشمول جدول �ارائه اظهار نامه

 ها�های شیمیایی و انهدام آن سالح
 4881 علیرضا طهماسبی

 4881 علی اکبر محرابیان صدور مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آالت خط تولید صنعتی ومعدنی
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 4881 علی اکبر محرابیان توسعه مشارکت بانوان شاغل در بخش صنعت ومعدن

 4881 علی اکبر محرابیان انه واحد فنی مهندسیضوابط صدور جواز تاسیس و پرو

 4888 علی اکبر محرابیان اصالح الگوی مصرف

 4888 علی اکبر محرابیان کیلومتری تهران 424ضوابط استقرار واحدهای صنایع نوین در محدوده 

 4883 علی اکبر محرابیان اجرای بسته حمایتی بخش صنعت و معدن در قانون هدفمند کردن یارانه ها

 

 های ابالغی وزارت بازرگانی�فهرست اهم دستورالعمل: 1جدول 

 سال ابالغ تصویب کننده نام دستورالعمل

 4881 سید مسعود میرکاظمی نحوه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجامع امور صنفی برای عضویت در شورای اصناف

 4881 یسید مسعود میرکاظم ها�تشکیل شورای نظارت و کنترل بازار استان

 4881 سید مسعود میرکاظمی صدور کارت اعتباری اصناف ویژه واحدهای صنفی دارای پروانه کسب

 4881 سید مسعود میرکاظمی سازی�ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای خدماتی تاسیسات ذخیره

 4881 سید مسعود میرکاظمی های پخش کاال در کشور�ساماندهی فعالیت شرکت

 4881 سید مسعود میرکاظمی سازی�خدماتی تاسیسات ذخیره واحدهای الحی وتکمیلی صدوروتمدیدجوازتاسیسضوابط اص

های خارجی عرضه کننده کاال �های رسمی شرکت�دستورالعمل ساماندهی فعالیت نمایندگی

 و خدمات در کشور
 4881 سید مسعود میرکاظمی

 4888 سید مسعود میرکاظمی حمایت از صادرات غیرنفتی

 4883 مهدی غضنفری گذاری کاالهای تولید داخل�ضوابط قیمت

 4883 مهدی غضنفری گذاری کاالهای وارداتی�ضوابط قیمت

 4883 مهدی غضنفری حمایت از صادرات غیرنفتی

 

 های ابالغی وزارت صنعت، معدن و تجارت�فهرست اهم دستورالعمل: 1جدول 

 سال ابالغ تصویب کننده نام دستورالعمل

 4834 مهدی غضنفری ورالعمل نحوه هدفمندی یارانه شیردست

 4834 مهدی غضنفری های صنفی�نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیه�آیین

 4834 مهدی غضنفری تشکیل جلسات میزهای کاال، خدمت و بازارهای هدف صادراتی

 4834 مهدی غضنفری دی و شهرکهای صنعتیایجاد کارگروه استانی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولی

 4834 مهدی غضنفری گذاری�سرمایه

 4834 مهدی غضنفری اتاق فکر صنعت، معدن و تجارت

 4832 مهدی غضنفری دستورالعمل برنامه راهبردی بخش صنعتف معدن و تجارت
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 کمیته امور قوانین و مقررات  5-1-2-1

ای به نام �، کمیته4834قررات در حوزه صنعت، معدن و تجارت، بعد از تشکیل وزارت در سال با توجه به گسترده شدن دامنه قوانین و م

 توان اشاره نمود از اهداف تشکیل این کمیته به موارد زیر می .کمیته امور قوانین و مقررات تشکیل شد

 پیشنهاد قوانین و مقررات مورد نیاز

 دن و تجارت با رویکرد ادغام و پیشنهاد موارد اصالحیبازنگری در قوانین و مقررات موجود حوزه صنعت، مع

 های الزم�های مربوطه و ارائه پیشنهاد�ها، مصوبات پیشنهادی دولت، شوراها و کمیسیون�بررسی کارشناسی لوایح، طرح

 :به شرح زیر است 4832عملکرد این کمیته از تاریخ تشکیل تا خرداد 

 جلسه 34برگزاری بیش از 

 الیحه 8بررسی 

 طرح 41رسی بر

 تصویبنامه 44بررسی 

 ، بخشنامه و دستورالعمل داخلی�نامه�آیین 1بررسی 

 :توان اشاره نمود های بررسی شده در این کمیته به موارد زیر می�نویس�از مهمترین پیش

 اصالح قانون کار

 طرح حمایت از تولید

 ها و واحدهای پخش کاال در کشور�ساماندهی شرکت

 (تحول نظام مالیاتی کشور) 4811ای مستقیم مصوب سال ه�اصالح قانون مالیات

 وظایف و اختیارات وزارت

 جبران معادل یا معوض، جایگزین روش استرداد

 قانون برنامه پنجم 431نامه اجرایی ماده �آیین

 قانون برنامه پنجم 4دستورالعمل اجرایی تبصره زیر ماده 

 نجمقانون برنامه پ 244نامه اجرایی بند د ماده �آیین

 قانون برنامه پنجم 244ی ماده �نامه اجرایی بند�آیین

 قانون برنامه پنجم 244نامه اجرایی بند ک ماده �آیین

 قانون برنامه پنجم 441نامه اجرایی بند الف ماده �آیین

 قانون برنامه پنجم 82نامه اجرایی بند د ماده �آیین

 مه پنجمقانون برنا 28ماده  8و بند  21نامه اجرایی ماده �آیین

 قانون برنامه پنجم 88نامه اجرایی بند ز ماده �آیین

 انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن وتجارت

 مقابله با اخالل ارزی

 حمایت از صنایع پیشرو در فناوری

 سازمان ملی مهارت و فناوری

 تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

 مواد نظام مهندسی متالوژی و

 کاهش آلودگی هوای کشور

 انتقال پایتخت

 ساماندهی تعطیالت رسمی کشور

 تشکیل شورای اقتصاد مقاومتی کشور

 ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی

 حمایت و صیانت از صادرات غیر نفتی کشور

 گذاری�دستورالعمل سرمایه

 ابالغیه برنامه راهبردی صنعت،معدن و تجارت
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 ، معدن وتجارت در قانون برنامه پنجم توسعهتکالیف وزارت صنعت

 قانون برنامه پنجم توسعه 11گذاری موضوع ماده �شناسایی و تعیین قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه

 راهبردهای بلند مدت توسعه بخش از منظر آمایش سرزمین

 

 معدن و تجارت, رویدادهای جهانی و تاثیر آن بر بخش صنعت   2-2-1

های زیادی را تجریه کرده  نوسانات و تنش«المللی محیط بین»های دولت نهم و دهم، از بعد �یطی اقتصاد ایران در طول سالشرایط مح

های جهانی و دنبال آن افزایش قیمتو به )« افزایش شدید قیمت نفت»المللی با بروز سه بحران عمده شامل  شرایط محیط بین. است

ای در اقتصاد کشور داشته تاثیرات گسترده« کاهش شدید قیمت نفت»و ( تبع آن و بروز رکود شدید به)« لیبحران ما»، (ایجاد بحران غذا

دالیلی همچون باال بودن سهم نفت در اقتصاد کشور، وابستگی شدید تولید، تجارت و درآمدهای این شرایط محیطی، بنا به  مجموعه .است

 .، اقتصاد کشور را دستخوش تغییرات زیادی کرد...های جهانی و یمتدولت به نفت، تاثیرپذیری تورم داخلی از ق

 

 بحران جهانی  1-2-2-1

المللی �ترین رویداد بین�دانند، بزرگ�و منشاء آن را آمریکا می 2441بحران مالی و رکود اقتصادی که کارشناسان نقطه آغاز آن را سپتامبر 

شمار  �به 4323ترین بحران از زمان رکود بزرگ سال�این بحران که بدترین و بزرگ. رآوردهای گذشته بود که اقتصاد جهان را به لرزه د�سال

در ( بورس ها)و مالی ( ها�بانک)دلیل پیوستگی بازارهای پولی  �رود با ترکیدن حباب مسکن در ایاالت متحده آمریکا به وجود آمد و به می

بحران مالی آمریکا در . میختگی اقتصاد آن با ایاالت متحده آمریکا، گرفتار نمودسراسر جهان انتشار یافت و هر کشور را به تناسب درهم آ

طور ناگهانی از  �ای از داراییهای خود را به�ترین تعریف عبارتست از وضعیت یا حالتی که بر اثر بروز آن نهادهای مالی بخش عمده�ساده

براساس تحقیقات صندوق . اند�ی مالی از عملکرد نظام بانکی نشات گرافتهها�در قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم اغلب بحران. دهند�دست می

ها به رکود اقتصاد �مورد بحران مالی رخ داده است که نیمی از آن 448کشور صنعتی دنیا  41سال گذشته در  84المللی پول ظرف �بین

به بانکها ونهادهای مالی دیگر ( گسترش بحران مالی آمریکا در نتیجه)میلیارد دالر  181تقریباً  2448تا ژوئیه سال . اند�جهانی کمک کرده

 .در سراسر دنیا خسارت وارد شد و این نهادها با بحران نقدینگی مواجه شد

میلیارد  144المللی بدست آورد کنگره آمریکا پیشنهاد دولت را مبنی بر تزریق �در اوایل سپتامبر دامنه بحران گسترش یافت و ابعاد بین

که  DOW-JONES شاخص 2448تا پایان سپتامبر . های بانکی وسایر نهادهای در گیر در بحران تصویب کرد�نگی به شبکهدالر نقدی

ساله تاسیس این  448درصد کاهش یافت چنین کاهشی در تاریخ  22گیرد  ها در آن مورد داد و ستد قرار می�سهام بزرگترین شرکت

 .شاخص مسبوق به سابقه نبود

ابعاد این بحران بسیار گسترده است . سال اخیر اقتصاد جهانی با آن رو به رو شده است 84ر بزرگترین بحرانی است که در بحران مالی اخی

برای نشان دادن خسارات ناشی از این بحران کافی . توان گفت که هیچ کشوری در دنیا از پیامدهای آن مصون نمانده است و به جرأت می

 28المللی بیش از �های بین�ارزش سهام در بورس (2443تا اول فوریه )که ظرف مدتی کمتر از یک سال  است به این نکته اشاره کنیم

 .تریلیون دالر کاهش یافته است

از یونان آغاز شد، موج جدیدی از نگرانی و هیجان را در بازارهای مالی اروپا و دیگر  2444بحران اقتصادی و مالی اروپا که از اوایل آوریل 

این بحران خیلی سریع ابعاد بزرگتری به خود گرفت و بی ثبات شدن واحد پول مشترک کشورهای عضو  .ی جهانی بوجود آوردبازارها

در هم تنیدگی ساختارها و مناسبات تجاری ـ مالی کشورهای مختلف به یکدیگر، سبب . را با خطری جدی مواجه کرد( یورو)اتحادیه اروپا 

در واقع، بحران مالی اروپا، همگرایی . ارتباطی، بسیار سریع به سایر مناطق تجاری جهان نیز تسری یابد شد که بحران مذکور در قالب پل

بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدیداً افزایش یافته که این امر . اقتصادی پولی را در اروپا با چالش جدی مواجه کرده است

 .ستمشکالت اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده ا

 :توان به شرح زیر بیان کرد های منفی بحران مالی اخیر را می�مهمترین پی آمد

 .توان رقم دقیقی برای آن تعیین کرد المللی که هنوز نمی�های مالی بین سقوط شدید ارزش سهام در بازار

گذاری �شرکت مهم سرمایه 221د بررسیهای انجام شده توسط آنکتاد در مور)المللی �گذاریهای خارجی بین�کاهش شدید حجم سرمایه

گذاری �های برون مرزی خود را کاهش داده و میزان سرمایه�ها حجم فعالیت�دهد که تمام این شرکت�نشان می 2448المللی در سال �بین

 .(تدرصد کاهش یافته اس 23حدود  2448ها در نیمه اول سال �ها برای خرید مؤسسات یا ادغام در آن�این شرکت

 2443در سال % 8وقرار گرفتن آن در سطح  2448در سال % 8.3به  2441در سال % 1اقتصادی جهانی از  کاهش نرخ رشد
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اکتبر سازمان  24های اخیر مقرون به سابقه نبوده است بنا به گزارش مورخ �المللی به مقیاسی که دردهه�گسترش بیکاری در سطح بین

میلیون فرصت شغلی از دست خواهدرفت و تعداد  24میالدی بالغ بر  2443سال  المللی کار در نتیجه بحران مالی اخیر تا پایان�بین

 .افزایش یافت( 2443)میلیون نفر  244به ( 2441)میلیون نفر 434بیکاران دنیا از رقم 

ر زمینه د –یافته به کشورهای کم رشد وفقیر که اهداف برنامه ملل متحد را برای هزاره سوم �کاهش میزان کمکهای کشورهای توسعه

 .غیر قابل تحقق خواهد کرد( توسعه اقتصادی 

 .های زیر بنایی خواهد شد�کاهش اعتباراتی که در اغلب کشورهای صرف اجرای پروژه

المللی �به سبب افت شدید قیمت طال و کاهش نرخ برابری ارزهای معتبری که در ترکیب ذخایر بین)المللی �ذخایر بین کاهش ارزش

مانند برزیل،  ای�توسعه درحال متفاوتی دارد و کشورهای و تحلیل رفتن این ذخایر و بحران مالی در اقتصادکشورها اثرات( درادارن سهم باالترین

بحران مالی زمینه کاهش . خواهتدداشت بیشتری پذیری�تاثیر مالی ازبحران هابه اقتصادآمریکا وابستگی شدیددارد�اقتصادآن که وآرژانتین مکزیک

 .های نوظهور را فراهم کرده است�ویژه اقتصاد �در اثر کاهش شدید رشد اقتصادی برخی از قطبهای مهم تجاری دنیا به حجم تجارت جهانی

درصد تولید ناخالص داخلی دنیا به  11از آنجا که . بحران مالی اخیر میزان تقاضا برای خرید کاال را در اغلب کشورها کاهش خواهد داد

( فلزات اساسی؛ انرژی – ویژه پایین آمدن تقاضا برای مواد اولیه �به)دارد کاهش تقاضا دراین کشورها  تعلق OECO کشورهای صنعتی عضو

تجارت در جهان نیز در این مدت کاهش و نوسانات زیادی داشته است به . موجبات کند شدن رشد تجارت جهانی را فراهم کرده است

 .کاهش یافته است 2443هزار میلیارد دالر در سال  42به  2448د دالر در سال هزار میلیار 41ای که صادرات در جهان از حدود �گونه

 :کشور اول صادرکننده جهان ارائه شده است 24در جدول زیر روند صادرات جهان و 
 

 (میلیارد دالر)کشور اول صادرکننده  24روند صادرات کاال در جهان و : 1جدول 

 
2441 2441 2441 2448 2443 2444 2444 2442 

 41384 48444 41411 42821 41383 48813 42418 44883 جهان

 2411 4838 4118 4242 4184 4224 313 112 چین

 4111 4184 4211 4411 4844 4418 4481 341 آمریکا

 4141 4182 4214 4428 4111 4823 4422 311 آلمان

 133 828 114 184 184 141 111 131 ژاپن

 111 182 142 111 131 114 113 181 فرانسه

 111 184 138 182 111 118 144 814 هلند

 118 111 111 811 122 814 821 281 کره جنوبی

 121 141 831 842 118 812 844 214 روسیه

 144 121 118 141 118 144 141 818 ایتالیا

 138 111 144 823 814 813 828 232 هنگ کنگ

 184 111 141 814 118 114 111 881 انگلیس

 118 114 881 841 111 124 888 814 کانادا

 111 118 144 814 111 184 813 881 بلژیک

 148 144 812 214 888 233 212 284 سنگاپور

 814 814 238 284 234 212 214 241 مکزیک

 811 811 214 432 848 281 244 484 عربستان
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 842 841 211 248 211 211 221 483 چین تایپه

 234 844 224 411 482 411 424 444 هند

 281 238 211 228 213 218 241 438 اسپانیا

 211 213 241 411 481 483 428 441 استرالیا

 المللی تجارت�سازمان بین: مأخذ

 

( ای�ای و غیرتعرفه�افزایش موانع تعرفه)حمایتی  های�مشی� جهان موجب شده است که تعدادی از کشورهامجدداً به احیای خط کاهش تجارت

 .المللی را با مشکل مواجه سازند�روی آورده و روند آزادسازی تجارت بین

از دیگر اثرات این بحران کاهش شدید رشد اقتصادی در کشورهای دنیا بوده که در جدول زیر روند این نرخ برای برخی از کشورها ارائه 

 .شده است

 (درصد)رهای به اصطالح توسه یافته و در حال توسعه برخی از کشو( همراه با نفت)روند نرخ رشد اقتصادی : 8جدول 

 2442 2444 2444 2443 2448 2441 2441 2441 کشور

 4.3 2.1 8.2 2.8- 4.1 2.2 2.8 8 کانادا

 4.4 4.1 4.1 8.4- 4.4- 2.8 2.1 4.8 فرانسه

 4.3 8.4 1 1.4- 4.8 8.1 8.3 4.8 آلمان

 1.3 1.8 44.4 1.3 1.3 44 3.1 3 هند

 1 1.1 1.2 1.1 1 1.8 1.1 1.1 اندونزی

 2.8- 4.1 4.8 1.1- 4.2- 4.1 2.2 4.3 ایتالیا

 2.2 4.8- 1.1 1.1- 4- 2.2 4.1 4.8 ژاپن

 2.1 8.1 1.8 4.8 2.8 1.4 1.2 1 کره جنوبی

 2 4.1 1 8.1 3.8 1.1 4.1 4 لبنان

 1.1 1.4 1.2 4.1- 1.8 1.8 1.1 1 مالزی

 8.1 1.8 1.8 1.8- 1.2 8.1 8.2 1.1 روسیه

 8 8.1 3.2 1.8- 4.1 1.1 1.3 8.1 ترکیه

 4.1- 4.8 4.8 1- 4- 8.1 2.1 2.8 انگلیس

 2.2 4.8 2.1 8.4- 4.8- 4.3 2.1 8.4 آمریکا

 8.8 8.8 1.4 4.1- 2.8 1.1 1.8 1.1 جهان

 المللی پول�صندوق بین: مأخذ

 

های �از کشورها و نیز متوسط نرخ رشد اقتصادی جهان طی سالهمانگونه که در جدول فوق ارائه شده است، نرخ رشد اقتصادی بسیاری 

الملل اتفاق افتاده �درچنین دوران پر تنشی که طی چندسال اخیر در فضای بین. روندی کاهشی و یا حتی منفی بوده است 2443و  2448

کاهش فشارهای ناشی )یا برای تحریم شکنی دن گیری از فضای بحران مالی�روی اقتصاد ایران جهت بهره ها و تهدیدهایی را پیش�بود، فرصت

 .های اقتصادی ایران قرار داد�پذیری این بحران بر شاخص�و اثر( از تحریم
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 ها�تحریم  2-2-2-1

های  پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و در طول سی و چند سال اخیر، کشور همواره با دشمنی کشورهای مختلف بخصوص کشور

کشورهای متخاصم به سرکردگی آمریکا در راستای کاهش نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه، جلوگیری از . تغربی مواجه بوده اس

پذیری ایران برای کشورهای در حال پیشرفت و نیز مقابله با پیشرفت چشمگیر ایران اسالمی، از ابزارهای مختلفی از جمله تحریم �الگو

ای حاصل نشود نشان دهنده �سال ادامه یابد اما نتیجه 84گوید اگر سیاستی بیش از �می واقع بینی یا عقالنیت سیاسی. اند�استفاده کرده

های آمریکا علیه ایران را �تقویم تحریم .شکست آن سیاست است، شکستی که ایاالت متحده و متحدانش حاضر به پذیرش آن نیستند

 :توان در شش دوره کلی بررسی کرد که عبارتند از می

 (4384تا  4313از )غال النه جاسوسی مقطع اول دوره اش

 (4388تا  4384از )مقطع دوم دوران دفاع مقدس 

 (4332تا  4383از )مقطع سوم دوران سازندگی 

 (2444تا  4338از )مقطع چهارم دوره کلینتون و اعالم استراتژی مهار دوجانبه 

 2444سپتامبر  44مقطع پنجم پس از واقعه 

 تاکنون 2441رای امنیت از سال های شو�مقطع ششم آغاز قطعنامه

ترین شرایط در طول دوران �خصوص سه سال اخیر شدت یافته، سخت گیرانه �تا کنون و به 4881ها که از سال �در مقطع ششم این تحریم

ها مربوط �مهای غربی در این دور تحری بهانه اصلی کشور. گردد�ها در کشور تلقی می�ها اعمال شد که نشان ترس از سرعت پیشرفت�تحریم

خصوص اقتصاد و معیشت مردم طی  �های مختلف کشور به�باشد که در همین راستا نیز بخش�ای ایران می�های صلح آمیز هسته�به فعالیت

و غیرمستقیم ( تحریم خرید و یا خریداران)ها با ابزارهای مستقیم �تشدید این تحریم. این چند سال مورد هدف از طرق مختلف قرار گرفت

 .اعمال گردید( جریان کاال و جریان مالی تحریم)

 :علیه ایران اعمال کرده است که عبارتند از 2444و  2448، 2441، 2441های �ها رادرسال�شورای امنیت سازمان ملل چهاردوره ازتحریم

 ( 2441ژوئیه ) 4131قطعنامه 

 (2441دسامبر ) 4181قطعنامه 

 (2441مارس ) 4111قطعنامه 

 (2448 مارس) 4848قطعنامه 

 (2448سپتامبر ) 4881قطعنامه 

 (2444ژوئن ) 4323قطعنامه 

در نظر گرفته شد که شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی هدف تحریمهای تازه قرار گرفت و در  4323قطعنامه  ترین تحریم در�گسترده

شده و یا بانکها و مؤسسات مالی فعال با ایران ها دایر �خواست اجازه ندهند شعب تازه بانکهای ایرانی در سرزمین آن قطعنامه از اعضا می

 .معامله کنند

 :ها اشاره شده است�هایی را در طی این هشت سال برای ایران وضع نمود که در زیر به برخی از آن�کشور آمریکا به صورت یکجانبه تحریم

 (2441ژانویه )ای �ستهای برای جهت دهی افکار جهانی به سمت ایران ه�متهم کردن ایران به داشتن سالح هسته

 1+4ای ایران به شورای امنیت در جلسه �ای و تصمیم به گزارش هسته�تداوم متهم کردن ایران به تالش برای دستیابی به سالح هسته

 (2441ژانویه )لندن 

 (2441سپتامبر )بهانه حمایت از تروریسم وحزب اهلل لبنان و تحریم بانک صادرات 

 (2441ژانویه )جمعی و تحریم بانک سپه  بهانه حمایت از سالح کشتار

 (2441ژوئن)های ایرانی  تن از افراد و سازمان 21بهانه تالش برای دستیابی به سالح کشتار جمعی و تحریم 

 ((2441اکتبر )بهانه مقابه باتروریسم و تحریم نیروی قدس سپاه و بانک ملی ایران 

 (2448سپتامبر )ن و تحریم معامله با کشتیرانی و هواپیمایی ایران ای و تسلیحاتی ایرا�ی هسته�بهانه پی گیری برنامه

 (2448اکتبر )ای توسط ایران و تحریم بانک توسعه صادرات ایران �ی تسلیحاتی و هسته�بهانه پی گیری برنامه

ود شدن اموال و منافع افراد بهانه سوءاستفاده از حقوق انسانی توسط دولت ایران در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران و مسد

 (2444سپتامبر )تحریم شده و ممنوعیت تأمین مالی و صدور روادید برای آنان 

 (2444مه )ای و تحریم بانک صنعت و معدن �های هسته�بهانه توسعه فعالیت

 (2444اواخر )ای توسط ایران و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران �های هسته بهانه پیگیری برنامه
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 :ها عبارتند از�ای را علیه ایران وضع نمود که برخی از آن�های یکجانبه�اتحادیه اروپا نیز به دنبال آمریکا تحریم

 (2441آوریل )ای �سازی اورانیوم و ساخت جنگ افزار هسته��ممنوعیت همکاری با ایران برای صادرات و واردات تجهیزات غنی

های صنایع نفت و گاز طبیعی، ممنوعیت تأمین بیمه و بیمه اتکایی،  ضور در ایران در حوزهگذاری مشترک با ح�ممنوعیت ایجاد سرمایه

 ((2444اوت )سازی گاز طبیعی، اکتشاف و تولید ��منع فروش و انتقال تجهیزات انرژی و فناوری مورد استفاده برای پاالیش، میعان

 (2444ژوئیه )ها ایران بود �مبدا آن های اروپایی از پذیرش پروازهای باری که مقصد یا�منع فرودگاه

 (2444مه )ها و افراد شامل تحریم از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران �شخص جدید به لیست شرکت 444افزودن نام 

 ((2444اکتبر )ها و افراد شامل تحریم �شرکت جدید به لیست شرکت 23افزودن نام 

 (2444دسامبر )ها و افراد شامل تحریم �اص به لیست شرکتنفر افراد ایرانی و اشخ 484افزودن نام 

 (2442ژانویه )های نفتی ایران �ونقل نفت خام و فراورده�ممنوعیت عقد هر گونه قرارداد جدید واردات، خرید و یا حمل

 :کردند در بخش زیر اشاره شده است�کنندگان در اقتصاد ایران دنبال میبخشی از اثراتی که تحریم 

 گذاری�ریسک سرمایهافزایش 

 های اتکایی�افزایش هزینه بیمه و بیمه

 تشدید نوسانات نرخ ارز

 تبعات ناشی از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 المللی�های عملیات بانکداری بین افزایش هزینه

 تبعات ناشی از تحریم نفت

 ود کاالهای دست دومعدم امکان دستیابی به فناوری روز تولید دنیا و افزایش احتمال ور

 گذاری�پذیری محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی و از دست دادن شرکای تجاری و سرمایه�کاهش رقابت

 و افت ظرفیت تولید در کاالهای استراتژیک( ویژه نفتی�به)های مختلف صنایع �عدم امکان حضور کارشناسان خارجی در بخش

ای از فشارها بر اقتصاد ایران را به نمایش �تحریم خرید نفت از سوی کشورهای غربی دور تازه ها بعد از تحریم بانک مرکزی و�شدت تحریم

ای بود �ها دراین سه سال اخیر به گونه�شدت تحریم. سابقه بوده است گذاشت که درطول دوران انقالب اسالمی ایران و شاید سطح جهان بی

 .اند�ها را بر علیه ایران اعمال کرده�ترین تحریم�و گستردهترین �که خود تحریم کنندگان نیز اذعان داشتند شدید

تشدید فشار بر . باشد در این زمینه بیشترین فشارها را متحمل شد�بخش صنعت، معدن و تجارت که از مهمترین ارکان اقتصادی کشور می

وفور کاال )تا معیشت ( گذاری، تولید�ال، سرمایهاشتغ)بایست زنجیره نیازهای داخل در حوزه تولید �ای بود که هم می�روی این بخش به گونه

در حقیقت این بخش در خط مقدم این . های بیرونی نیز به مبارزه بپردازد�را تأمین نماید و از طرفی با چالش( در بازار و تنظیم قیمت

های �اقدامات دشمنان در دورهگذاران حوزه صنعت، معدن و تجارت در چنین شرایطی که  گیری سیاست�تصمیم. جنگ اقتصادی قرار داشت

ها �شد که عالوه بر دور زدن تحریم ای اتخاذ می�گرفت، بسیار پیچیده و سخت بود و این تصمیمات باید به گونه�می زمانی کوتاه مدت صورت

 .باعث خلل در مسائل روزانه کشور نگردد

های اعمال شده علیه �جارت خارجی، که متناسب با تحریمهای اتخاذ شده طی هشت سال اخیر در حوزه تولید، بازار و ت بخشی از سیاست

های وزارت صنایع و �ها و معاونت دلیل محدودیت در انتشار فعالیت سازمان �به. های مختلف این فصل اشاره شده است�ایران بوده، در بخش

اعم از پیشگیرانه، تدافعی و )م بوده است معادن وقت، وزارت بازرگانی وقت و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ارتباط با مسائل تحری

 .باشد�، امکان ارائه اقدامات در این کتاب میسر نمی(تهاجمی
 

 نوسان قیمت نفت و نهاده  3-2-2-1

دالر  444و رسیدن آن به بیش از  4881دالر در سال  14به   4888دالر در سال 81های بروز اولین بحران با افزایش قیمت نفت از نشانه 

همزمان با شروع روند صعودی قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی محصوالت فلزی، صنعتی و کشاورزی نیز روند . آغاز شد 4881در 

در کنار این امر، وقوع برخی عوامل همچون اقتصادی شدن استفاده از مواد غذایی جهت تولید سوخت در جهان . صعودی به خودگرفتند

به بازار کاالهای اساسی ... ، ورود کشورهایی همچون چین، ویتنام و (کاهش عرضه)ورها ، وقوع خشکسالی در برخی کش(کاهش عرضه)

ای، روند فزاینده افزایش قیمت جهانی موادغذایی را تا بدانجا تشدید �ونقل دریایی، ریلی و جاده�های حمل و افزایش هزینه( افزایش تقاضا)

 .شد« بحران موادغذایی»کرد که منجر به بروز 

المللی عنوان محور اصلی مباحث اغلب نهادهای بین  ن مواد غذایی و افزایش قیمت به حدی بود که منجر به طرح موضوع بهشدت بحرا

البته این موضوع در (. باشنداز این جمله می 11های اصلی این اجالس و یا نشست گروه •ها و کمیتهنشست آنکتاد و کمیسیون)شد 
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مروری بر گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که قیمت محصوالت . ها نیز سرایت کرد•ه سایر حوزهسطح موادغذایی محدود نماند و ب

تا  24، بین (4881منتهی به تیر ) 2448تا سه ماهه دوم سال ( 4881منتهی به تیرماه ) 2441کشاورزی و صنعتی از سه ماهه دوم سال 

 .طی دوره مذکور رشدهای باالیی را تجربه کردند قیمت محصوالت فلزی و معدنی نیز. درصد رشد داشتند 413

را نیز در  G1ایکه حتی کشورهای های جهانی، منجر به بروز تورم در بسیاری از کشورهای جهان شد، بگونه افزایش مستمر و فراگیر قیمت

های نسبتا باالیی را تجربه �تورم( رقمیورم تک علیرغم داشتن ت)برگرفت و کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن، ایتالیا، آلمان، فرانسه و کانادا 

گفتنی است اقتصاد ایران نیز از تبعات این بحران مصون نماند و در افزایش تورم داخلی از کانال افزایش شاخص قیمت کاالهای . کردند

 .عا استبررسی روند صعودی رشد شاخص قیمت کاالهای وارداتی و تورم گواهی بر این مد. وارداتی تاثیر گذاشت

در اثر بحران جهانی طی چند سال روندی کاهشی داشته که بعد از . در طول هشت سال گذشته قیمت نفت روندی نوسانی داشته است

 .نمایش داده شده است( دالر بر بشکه)در جدول زیر روند قیمت نفت خام سبد اوپک . رکودی کوتاه مدت مجددا رو به افزایش است
 

 دالر بر بشکه -خام سبد اوپک  روند قیمت نفت: 3جدول 

 2442 2444 2444 2443 2448 2441 2441 2441 سال

 443.11 441.11 11.11 14.41 31.11 13.48 14.48 14.11 قیمت نفت خام

 اوپک: مأخذ
 

اینکه درآمدارزی توجه به  با .بیش از دو برابر افزایش یافته است 2441نسبت به  2442شود، قیمت نفت در سال �همانگونه که مشاهده می

های دولت در اقتصاد �های ساالنه وابستگی ساختاری به نفت دارند، نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، همواره یکی از دغدغه�کشور و بودجه

م که بودجه عمومی دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد ایران دارای سه  از مهمترین مسائل اقتصاد نفتی ایران این است. ایران بوده است

 .برد�طور مداوم از اضافه تقاضای موثر رنج می �گسترش داشته که درنتیجه این امر، اقتصاد ایران به دیگر، مخارج دولت و ازطرف بسزایی است

دلیل نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، پرنوسان بوده و ثبات دائم ندارد؛ اما نکته جالب واکنش نامتقارن بودجه  �درآمدهای نفتی به

بنابراین وابستگی ساختاری بودجه دولت به درآمدهای نفتی و هزینه درآمدهای ارزی از طریق بودجه  .دولت به درآمدهای نفتی است

شود، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کشور دامن زده و �ها به ثروت منجر نمی�دولت، نه تنها به استفاده بهینه از درآمدهای نفتی و تبدیل آن

اند تا وابستگی �ها در طول دوران فعالیت خود همواره تالش داشته�برای جلوگیری از این چالش دولت. گردد�د ایران میموجب تضعیف اقتصا

لذا اقدام دولت نهم و دهم برای . های بلند مدت و مولد سوق دهد�گذاری�به نفت را در اقتصاد کاهش داده و درآمدها را به سمت سرمایه

 .توان در جهت کاهش یا قطع وابستگی بودجه به نفت دانست ها و تشکیل صندوق توسعه ملی را می�انهاجرای قانون هدفمند کردن یار

باشد، اثرات تغییر قیمت نفت در قیمت �گذاری سایر کاالها و خدمات می�های اصلی در قیمت�با توجه به اینکه قیمت نفت یکی از شاخص

ل زیر روند قیمت برخی از کاالهای اساسی در دنیا و شاخص قیمت این کاالها بر در جدو. باشد�سایر کاال و خدمات غیر قابل انکار می

 نمایش داده شده است FAO اساس اطالعات
 

 دالر بر تن -روند قیمت جهانی برخی از کاالهای اساسی در دنیا : 44جدول 

 2444 2443 2448 2441 2441 2441 کاال

 144 124 181 231 281 218 نان سویا

 1111 1121 1112 1124 8381 1488 پنیر

 4881 گوشت مرغ
 

4141 4132 4118 4143 

 2342 2141 2824 2818 2418 4813 چای

 4811 4841 4281 لینتر پنبه
  

4312 

 212 223 844 284 418 411 ذرت

 1128 1283 1131 8321 8118 8883 گوشت گاو و گوساله
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 812 123 831 111 181 113 روغن گیاهی

 8422 8432 8211 2812 2132 2141 لوچهشیرینی و ک

 111 184 141 183 884 811 برنج

 2182 2444 2441 4811 کائوچو
 

8414 

 111 114 111 811 213 281 سویا

 شکر خام
 

838 
   

121 

 211 211 883 218 481 414 گندم

 FAO :مأخذ
 

این  2441در سال . دول زیر نمایش داده شده استدر ج FAO های این کاالهای اساسی بر اساس اطالعات تغییرات شاخص قیمت

 .درنظر گرفته شده است 444شاخص 
 

 درصد -های کاالیی �های اسمی و واقعی برخی از گروه روند شاخص قیمت: 44جدول 

/ سال 

 گروه

 کاالیی

 شکر قیمت شاخص روغن قیمت شاخص غالت قیمت شاخص لبنیات قیمت شاخص گوشت قیمت شاخص قیمت غذا شاخص

 اسمی واقعی اسمی واقعی اسمی واقعی اسمی واقعی اسمی واقعی اسمی واقعی

2441 448.8 441.8 441.8 424.4 443.2 481.1 34.2 448.1 34.8 448.1 428.1 414.8 

2441 448.2 421.1 444.2 448.1 443.8 428.4 448.3 424.1 31.4 442.1 413.4 243.1 

2441 421.1 418.1 444.1 421.4 414.3 242.1 481.8 411.3 481.8 414.4 441.4 418.4 

2448 411.1 433.8 448.2 418.2 412.2 243.1 411.1 281.8 411.8 221.2 481.2 484.1 

2443 428.3 411.3 441.4 482.3 444.8 414.1 481.2 418.1 443.2 414.3 248.2 211.8 

2444 483.1 481.8 441.1 412.2 414.8 244.1 481.1 482.1 411.4 431.2 221.8 842.4 

2444 411.4 221.1 443.1 411.1 413.2 224.1 411.4 211.3 414.1 212.8 213.1 818.3 

2442 414.1 244.8 441.4 411.4 421.4 488.1 414.8 214.8 414.1 221.8 241.8 841.1 

2448 414.2 242.1 448.1 418.8 411.4 224.8 414.1 218.8 481.1 242.8 418.4 214.1 

 FAO :مأخذ
 

سال گذشته ایجاد شده  8توان به این موضوع پی برد که تغییرات قیمیتی زیادی در طی  با بررسی روند قیمت کاالهای وارداتی نیز می

در جدول زیر روند قیمت واحد کاالهای صادراتی و وارداتی بر اساس اطالعات . است که موضوع تحت عنوان تورم وارداتی قابل تحلیل است

 .نمایش داده شده استگمرک 

 (دالر بر کیلوگرم)روند قیمت واحد کاالهای صادراتی و وارداتی : 42جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شرح

 4.811 4.144 4.124 4.411 4.213 4.412 4.313 4.441 واردات

 4.114 4.143 4.114 4.114 4.114 4.111 4.118 4.143 صادرات

 جمهوری اسالمی ایرانگمرک : مأخذ
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فروشی و �در تشریح تاثیر تورم وارداتی بر تورم در کشور باید توجه داشت که شاخص بهای کاالهای وارداتی جزیی از شاخص بهای عمده

ه نرخ رشد آن، موسوم به تورم وارداتی، شامل سه جزء اساسی تورم کشورهای طرف مبادله، نرخ ارز اسمی موثر و حاشیه سود وارد کنند

شاخص ( بر اساس وزن وارداتی)تورم کشورهای طرف مبادله از مجموع وزنی . باشد�می( های گمرکی�ونقل و تعرفه�های حمل شامل هزینه)

های �نرخ ارز موثر نیز بر اساس وزن. شود�کشور را شامل می 24قیمت صادراتی کشورهای طرف مبادله ایران محاسبه شده که بیش از 

حاشیه سود واردکننده . ها به ریال از طریق متوسط گیری به دست آمده است�های اسمی برابری آن مبادله و نرخوارداتی کشورهای طرف 

 .رسد فروشی در داخل به فروش می�باشد که به قیمت عمده�نیز شامل مازاد بر هزینه تمام شده هر واحدکاالی وارداتی می

باشد، بر �شی کاال که شامل کاالهای تولید و مصرف شده، وارداتی و صادراتی میفرو�های عمده شاخص بهای عمده�در جدول زیر روند گروه

 .اساس اطالعات بانک مرکزی نمایش داده شده است
 

 444=4811سال پایه  -فروشی کاالها �های عمده شاخص بهای عمده�گروه: 48جدول 

 4881 4881 4881 فروشی کاالها�عمده های عمده شاخص بهای�گروه

 218.8 221.8 241.2 رداتیکاالهای وا

 111.1 188.8 144 کاالهای صادراتی

 818.8 844.4 211.1 کاالهای تولید و مصرف شده در کشور

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: مأخذ
 

کننده �مصرفبر اساس ساختار اقتصاد کشور ما هر گونه افزایش در شاخص بهای کاالهای وارداتی، تاثیر مستقیم خود را بر شاخص بهای 

عالوه براین ترکیب کاالهای . میان رشد شاخص بهای کاالهای وارداتی و تورم، دلیلی بر این مدعاست 4.8ضریب همبستگی . سازد�وارد می

ای در واردات کشور ساختار تولید به کاالهای وارداتی �ای و سرمایه�دلیل سهم غالب کاالهای واسطه �وارداتی نشان دهنده این است که به

 .گردد�وابسته بوده و افزایش قیمت در کاالهای وارداتی موجب افزایش شاخق قیمت تولیدکننده می
 

 های تقویمی�ها و مناسبت�نام گذاری سال 3-2-1

 نام گذاری سال ها  1-3-2-1

ی این �رسد فلسفه نظر میبه . گیرند تا کنون مقام معظم رهبری هر ساله و در اول سال، شعاری را برای آن سال در نظر می 4813از سال 

بر این اساس مقام معظم رهبری با اطالعات و . ی مقابل آن به یک مشکل است�کار جلب توجه مردم به یک ارزش و همین طور در نقطه

که به  های دریافتی، مطالعات و تجربه ایشان، درک و دریافتی که از معارف اسالمی و قرآنی و مفاهیم انسانی دارند و نیز اشرافی�گزارش

های مطلوب، مقام معظم �گیری�ها و جهت ی ارزش در واقع از میان همه. دهند�مسائل کشور دارند، هر سال ملت را به یک موضوع توجه می

دهند تا توجه همگان را به آن جلب کنند که این در واقع نوعی اعتالی فرهنگ �رهبری یک ارزش را برجسته کرده و در صدر قرار می

بیشتر با موضوعات اخالقی همچون پرهیز از اسراف، وجدان کاری، پایداری در  4818های قبل از نامگذاری سال .ستعمومی جامعه ا

ها بود، نام گذاری سال( ره)که مصادف با یک صدمین سال روز تولد امام خمینی  4818اما از سال . بوده است... مواضع اسالمی انقالبی و 

 .تری ادامه پیدا کرد تا هم افزایی بیشتری در جامعه صورت پذیرد�ت و مصادیق عینیتوسط مقام معظم رهبری با شفافی

توان به مواردی از قبیل اصالح الگوی مصرف، همت باشد که میاقتصادی می -های اجتماعیها بر اساس ضرورتای از این نامگذاریدسته 

باشد که در این رابطه المللی مربوط می ای دیگر به موارد بین•ستهد. مضاعف، کار مضاعف و تشویق به جلوگیری از اسراف اشاره داشت

. اشاره نمود که در پی اهانت به ساحت مقدس آن بزرگوار انجام شد( ص)به نام مبارک پیامبر اعظم  4881توان به نام گذاری سال  می

و سال امام ( ع)و امام حسین ( ع)های امام علی الباشد که به مواردی از قبیل سای دیگر به موارد فرهنگی و مذهبی مربوط می دسته

. اشاره داشت... ای دیگر نیز به موارد داخلی از قبیل اتحاد ملی و انسجام اسالمی، پاسخگویی مسئوالن و•دسته. اشاره نمود( ره)خمینی 

« المللی  ی بین•تحوالت در عرصه» و « تحوالت درون کشور» توان در ریشه اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می

رسد از مهمترین دالیل نام گذاری این چند سال که با موضوعات اقتصادی همراه بود، نوع و ساختار تحوالت داخلی  به نظر می .عنوان کرد

 .و خارجی بوده است

 :کنند عبارتند از مهمترین تحوالت داخلی که اهمیت موضوع اقتصادی را تبیین می

 4141انداز �های اقتصادی بر اساس سند چشم�ای فعالیتلزوم اجر
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 قرار گرفتن در دهه پیشرفت و عدالت

 قانون اساسی 11های کلی اصل ابالغ سیاست

 ورود نیروی کار فراوان و جوان به بازار کار

 مسکن ازدواج و تهیه مساله

 های اقتصادی گذاری در بسیاری از حوزه لزوم تغییر، نوسازی و سرمایه

 غییر نیازها و الگوی مصرفی در کشورت

 تورم ساختاری موجود در کشور

 لزوم مبارزه با فساد و رانت در کشور

 لزوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

 :کنند عبارتند از المللی که اهمیت موضوع اقتصادی را تبیین می�مهمترین تحوالت بین

 ی اروپا علیه کشور•ادیههای یکجانبه و خصمانه غرب و اتح�تحریم مساله

 های فراگیر اقتصادی در جهان و سرایت آن به اقتصاد دیگر کشورها�وقوع بحران

 های دنیا و وقوع بیداری اسالمی ها و تحوالت اجتماعی در کشور•وقوع نا آرامی

 های تولید و علوم جدیدتغییرات سریع در فناوری

 .ها توسط مقام معظم رهبری ارائه شده است�سالبا توجه به مطالب فوق، در جدول زیر نامگذاری 
 

 ها توسط مقام معظم رهبری�نامگذاری سال: 41جدول 

 توضیحات موضوع سال

4881 

 همبستگى ملى و مشارکت عمومى عنوان سال

 نیاز به وحدت ملی و همبستگی عمومی ملت برای پیشرفت و پیشبرد اهداف واالی انقالب علت

 ساله با تالش همگانی24انداز �های الزم برای دستیابی به سند چشم�ختسازی زیرسا�آماده هدف

4881 

 (صلی اهلل علیه وآله)پیامبر اعظم عنوان سال

 علت
 (صلی اهلل علیه وآله)نیازمندی امروز امت اسالم و ملت ما بیش از همیشه به پیامبر اعظم

 له پیامبران و اولیاء الهی، نسخه کامل همه فضائل سلس(صلی اهلل علیه وآله)پیامبر اعظم

 هدف

 و دولت باحکمت، علم، حکومت، عدالت، اخالق و کرامت نبوی و با فروتنى و عزت و جهاد و رحمت نبوى عملکردملت هماهنگی

 هایی برای زندگی خودمان ها به درس�و تبدیل آن( صلی اهلل علیه وآله)های پیامبر اعظم مرور درس

 (صلی اهلل علیه وآله)در جهت ساختن جامعه و تمدن مورد نظر پیغمبراسالم های بلند و خیزش�برداشتن گام

4881 

 اتحاد ملى و انسجام اسالمى عنوان سال

 علت

تالش دشمن برای اختالف افکنی بین  ها تنها با تالش همه جانبه ى ملى�تحقق آرزوهای ملت ایران و جبران عقب ماندگی

تالش وسیع و عمیق دشمن برای از بین بردن ابهت ملت ایران  های صنفی�ب و گرایشصفوف ملت ایران به بهانه قومیت، مذه

 های دیگر�در میان ملت

 هدف
همراهی و همکاری همه نیروهای معتقد به  های دیگر با تکیه بر اصول مشترک�تر کردن رابطه ملت ایران با ملت�محکم

 جامعه ى برخوردار از رفاه های بلند ملت ایران برای تالش اقتصادی و بناى یک�آرمان

4881 

 نوآوری و شکوفایی عنوان سال

 المللی�وهم بین داخلی هم درصحنه مجدانه کار و ابتکار و تالش کشورنیاز کشوربه پیشرفت تحقق برای نوآوری و شکوفایی، شرط الزم علت

 هدف

 .در فعالیت کشور وارد کنند« صحیح و تدبیر درستی مدیریت �در سایه»همه خود را موظف بدانند که کارهای نو و ابتکاری را 

گذاری معنوی، �گذاری مادی، چه سرمایه�های گذشته انجام گرفته است، چه سرمایه�هایی که در سال�گذاری�ها و سرمایه�فعالیت

 .اینها به شکوفایی برسد و مردم نتایج آن را در زندگی خود حس کنند
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4888 

 به سوى اصالح الگوى مصرفحرکت مردم و مسئولین  عنوان سال

 مثالً در زمینه خوراک، پوشاک و تلفن همراه« هوس بازی در مصرف»گرفتاری ما در  علت

 هدف

استفاده صحیح جامعه از تولید موجود و  (های اصالح الگوی مصرف سیاست)عنوان یک سیاست �اعمال صرفه جویی در کشور به

ریزی، �پیگیری، برنامه ی آینده کشور�ب گرد و ضررهای اقتصادی تهدیدکنندهجلوگیری از عق صرف آن در جهت اعتالی کشور

طی کردن بخش مهمی از  قانون گذاری و اجرای قاطعانه قانون در زمینه اصالح الگوی مصرف توسط قوه مجریه و مقننه

 حرکت به سمت پیشرفت و عدالت

4883 

 همت مضاعف و کار مضاعف عنوان سال

 علت
های مسئولین �کوچک بودن فعالیت.ها دست پیدا کند�ها به بهترین�ن مسلمان همین است که در همه ى عرصههمت واالى انسا

 و مردم به نسبت ظرفیت عظیم کشور برای دستیابی به پیشرفت و عدالت

 هدف
ها در همه �ترینهای بزرگ با گام هاى بلندتر و همت و کار بیشتردستیابی به به�های نرفته و دستیابی به هدف�پیمودن راه

 تالش همگانی برای دستیابی به پیشرفت و عدالت ها�عرصه

4834 

 جهاد اقتصادی عنوان سال

 علت
 برنامه دشمن برای ضربه زدن به ملت ایران به وسیله تحریم

 ترین مسائل کشور محوریت مسائل اقتصادی در اساسی

 هدف

 نمایش قدرت نظام اسالمی برای حل مشکالت اقتصادی

 ها�یش الگوی پیشرفت در سایه اسالم برای دیگر ملتنما

 انداز�تالش برای رسیدن به رتبه اول مشخص شده در سند چشم

4834 

 تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ى ایرانى عنوان سال

 علت
 لیشود به تولید داخ�مجاهدت اقتصادی برای ملت ایران ضرورت دارد و یک بخش مهم از جهاد اقتصادی برمی

 اقتصاد؛ عرصه چالش مهم ما در سال جدید

 هدف

 ها و کید و مکر بدخواهان�های دشمن و غلبه بر چالش�ناکامی تالش

 حل مشکالت تولید داخلی و پیشرفت در این زمینه

 حل مسئله تورم و اشتغال با رونق بخشی به تولید

 استحکام اقتصاد داخلی با ایجاد فرهنگ مصرف کاالی تولید داخلی

4832 

 سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی عنوان سال

 علت

 لزوم تداوم اقدامات الزم برای ترویج تولید ملی

 جایگیری عمده مسائل پیش روی ملت ایران در دو عرصه سیاسی و اقتصادی

 4832انجام انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال 

 هدف

 انیترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایر

 های تولید ملی ریزی مجلس و دولت بر اساس سیاست�برنامه

 حضور جهادی مردم هم در عرصه سیاست و هم اقتصاد

 32رقم خوردن آینده نیک با حضور مردم در میدان انتخابات 

 

 های تقویمی�مناسبت  2-3-2-1

در . باشد�حوزه فعالیت صنعت، معدن و تجارت می های متعددی وجود دارد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در�در طول سال مناسبت

نماید که در راستای بزرگداشت این روز تلقی  ها می�هر یک از روزهای مذکور این وزارت اقدام به برگزاری سخنرانی، همایش و نمایشگاه

 :های مرتبط با این حوزه اشاره شده است�در جدول زیر مهمترین مناسبت. گردد�می
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 ر عناوین تقویمی مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارتروز شما: 41جدول 

 عنوان تاریخ

 سازی مصرف��وری و بهینه�روز ملی بهره خرداد ماه 4

 روز ملی اصناف تیر ماه 4

 روز ملی صنعت و معدن تیر ماه 44

 های فنی و حرفه ای�روز کارآفرینی و آموزش مرداد ماه 1

 آغاز هفته دولت شهریور ماه 2

 روز کارمند ور ماهشهری 1

 روز صنعت چاپ شهریور ماه 44

 روز تعاون شهریور ماه 48

 روز جهانی استاندارد مهر ماه 28

 روز ملی صادرات مهر ماه 23

 ریزی�روز آمار و برنامه آبان ماه 4

 روز ملی کیفیت آبان ماه 48

 روز بیمه آذر ماه 48

 روز پژوهش آذر ماه 21

 ی گمرکروز جهان بهمن ماه 42

 روز فناوری فضایی بهمن ماه 41

 روز مهندسی اسفند ماه 1

 کنندگان�روز حمایت از حقوق مصرف اسفند ماه 3

توان به همایش تجارت و  شود که از ان جمله می�های تخصصی نیز در حوزه صنعت، معدن و تجارت برگزار می�عالوه بر این روزها، همایش

 .اقتصاد الکترونیکی اشاره نمود

 

 ساختار مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت  4-2-1

 ساختار سازمانی 1-4-2-1

در . اند�وزیر مشغول فعالیت بوده 2های سابق صنایع و معادن و بازرگانی �خانه�از ابتدای دولت نهم تا قبل از ادغام، در هر یک از وزارت

 .ها ارائه گردیده است�جدول زیر نام وزرا و مدت صدارت هر یک از آن

 

 های صنایع و معادن و بازرگانی�خانه�فهرست وزاری وقت وزارت: 41جدول 

 مدت وزارت وزارت بازرگانی مدت وزارت وزارت صنایع و معادن

 4888تا شهریور  4881شهریور  جناب آقای مسعود میرکاظمی 4881تا مرداد  4881شهریور  جناب آقای علیرضا طهماسبی

 4834تا مرداد  4888مهر  جناب آقای مهدی غضنفری 4834تا اردیبهشت  4881رداد م جناب آقای علی اکبر محرابیان
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تا زمان انتشار گزارش جناب آقای مهدی غضنفری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مشغول  4834بعد از ادغام دو وزارت و از مرداد 

 .اند�فعالیت بوده

های تعریف شده دو وزارت، ساختاری برای تحقق اهداف هر بخش �انی، بر اساس مأموریتتا قبل از ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بارزگ

وجود داشت که با توجه به مصوبات ابالغ شده از سوی مراجع ذیربط، تغییرات ساختاری در دو وزارتخانه در سطح معاونت و دفاتر ایجاد 

 باشد�شد که مهمترین این تغییرات به شرح زیر می

  

 های صنایع و معادن و بازرگانی تاا قبل از ادغام دو وزارت�خانه�یرات ساختاری ایجاد شده در وزارتتغی: 41جدول 

 نوع تغییر سال

 تغییر نام معاونت امور تولید به معاونت امور صنایع و تغییر نام معاونت امور معادن به معاونت امو رمعادن و صنایع معدنی 4881

 الملل در وزارت صنایع و معادن�با معانت امور اقتصادی و امور بینادغام معاونت امور صنایع  4881

 ایجاد معاونت توسعه فناوری اطالعات در وزارت بازرگانی 4883

4883 
ادغام معاونت هماهنگی و امور مجلس با معاونت امور اداری و مالی و ایجاد معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس در 

 وزارت بازرگانی

 جدا شدن سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از وزارت و الحاق به ریاست جمهوری 4834

و معادن و بازرگانی به همراه اسامی معاونین وزیر در جداول زیر ارائه شده   صنایع  سابق  های�خانه�وزارت وابسته به  های سازمان ها و�معاونت

 :است

 

 ها ابعه وزارت صنایع و معادن به همراه معاونین وزیر و روسای سازمانهای ت ها و سازمان�معاونت: 48جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 معاونت و سازمان

 آقای ثقفی آقای ثقفی ریزی�معاونت برنامه
آقای  -آقای ثقفی 

 حاتم
 آقای حاتم آقای حاتم

آقای  -آقای حاتم 

 فاطمی امین

امور )معاونت امور صنایع 

 (تولید

ی دانش آقا

 مارنانی

آقای دانش 

آقای  -مارنانی 

 شاطرزاده

آقای  -آقای حاتم 

 دانش مارنانی

آقای دانش 

آقای  -مارنانی 

 روغنی

 آقای روغنی آقای روغنی

 آقای شاطرزاده آقای شاطرزاده معاونت اقتصادی
 -آقای شاطرزاده 

 آقای رمزی

 -آقای رمزی 

 آقای روغنی

ادغام با معاونت 

 امور صنایع

م با معاونت ادغا

 امور صنایع

معاونت امور معادن و 

 (امور معادن)صنایع معدنی 
 آقای بصیری آقای بصیری

 -آقای بصیری 

 آقای سمیعی نژاد

آقای سمیعی 

 نژاد

آقای سمیعی 

 نژاد

آقای سمیعی نژاد 

 آقای جعفری -

معاونت توسعه منابع انسانی 

 و پشتیبانی

آقای ثمره 

 هاشمی

آقای ثمره 

 هاشمی

ثمره هاشمی  آقای

 آقای شیخ نیا -
 آقای شیخ نیا آقای شیخ نیا

 -آقای شیخ نیا 

 آقای شریف زاده

معاونت حقوقی، امور 

 ها�مجلس و استان
 آقای مجیدی آقای مجیدی آقای مجیدی

آقایان 

مجیدی، تمدن 

 و طاهری

 -آقای طاهری 

 آقای ندیمی
 آقای ندیمی

سازمان گسترش و نوسازی 

 صنایع ایران
 آقای مفیدی یدیآقای مف

 -آقای مفیدی 

 آقای قلعه بانی
 آقای قلعه بانی

 -آقای قلعه بانی 

 آقای هدایت
 آقای هدایت
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سازمان توسعه و نوسازی 

معادن و صنایع معدنی 

 ایران

آقای هراتی 

 نیک

آقای هراتی 

 نیک
 آقای هراتی نیک

آقای هراتی 

 نیک
 آقای هراتی نیک

 -آقای هراتی نیک 

 آقای پالرک

زمین شناسی و  سازمان

 اکتشافات معدنی
 آقای کره ای آقای کره ای آقای کره ای آقای کره ای آقای کره ای آقای کره ای

سازمان استاندارد و 

 تحقیقات صنعتی ایران
 آقای توفیق

 -آقای توفیق 

آقای ناظمی 

 اردکانی

آقای ناظمی 

 اردکانی

آقای ناظمی 

 -اردکانی 

 آقای برزگری

 گریآقای برز آقای برزگری

 آقای رضوی آقای رضوی آقای رضوی بانک صنعت و معدن
 -آقای رضوی 

 آقای پیشرو
 آقای پیشرو

آقای  -آقای پیشرو 

 دانیالی

سازمان صنایع کوچک و 

 های صنعتی شهرک
 آقای نوتاش آقای نوتاش

آقای واعظی 

 آشتیانی

آقای واعظی 

 -آشتیانی 

 آقای حیدری

 -آقای حیدری 

 آقای احمدی
 آقای احمدی

 

 ها های تابعه وزارت بازرگانی به همراه معاونین وزیر و روسای سازمان ها و سازمان�معاونت: 43جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 وزارت بازرگانی

ریزی و امور �معاونت برنامه

 اقتصادی
 آقای موحدی آقای موحدی آقای موحدی آقای موحدی آقای موحدی

آقایان موحدی، 

 گهمفتح و دودان

معاونت توسعه بازرگانی 

 داخلی

 -آقای سینکی 

 آقای طاهری
 آقای طاهری

 -آقای طاهری 

 آقای مفتح
 آقای مفتح آقای مفتح

 –آقای مفتح 

 آقای ضیغمی 

 اقای سرمدی اقای سرمدی اقای سرمدی اقای سرمدی اقای سرمدی الملل�معاونت امور بین
 -آقای سرمدی 

 آقای موحدی

 معاونت توسعه فناوری

اطالعات و تجارت 

 الکترونیکی

 آقای مفتح در ساختار نبود در ساختار نبود در ساختار نبود در ساختار نبود در ساختار نبود

 آقای علوی معاونت اداری مالی
 -آقای علوی

 آقای علیخانی
 آقای علیخانی آقای علیخانی

 -آقای علیخانی 

 آقای احمدی
 آقای احمدی

معاونت هماهنگی و امور 

 سمجل
 آقای بازرگانی آقای بازرگانی آقای بازرگانی آقای بازرگانی

 -آقای بازرگانی 

 آقای عاشوری

 -آقای عاشوری 

 آقای احمدی

 آقای پارسانیا آقای پارسانیا آقای مفتح آقای مفتح شرکت بازرگانی دولتی ایران
 -آقای پارسانیا 

 آقای علیخانی
 آقای علیخانی

سازمان حمایت از 

ن و کنندگا�مصرف

 تولیدکنندگان

 آقای اکبریان آقای علی اکبریان
 -آقای اکبریان 

 آقای جلیلیان
 آقای جلیلیان

 -آقای جلیلیان 

 آقای ضیغمی

 -آقای ضیغمی 

 آقای نکوئی مهر

 آقای غضنفری آقای غضنفری آقای غضنفری آقای غضنفری سازمان توسعه تجارت ایران
 -آقای غضنفری 

 آقای افقهی

  -آقای افقهی

 ای صافدلآق
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 های صنایع و معادن و بازرگانی�خانه�ادغام وزارت  2-4-2-1

کننده را بر �های مربوط به حوزه تولید و تجارت مطرح بوده، بازرگانی همواره نقش واسطه بین تولیدکننده و مصرف�آن چنان که در بررسی

اما آنچه بیشتر حائز اهمیت و . باشد�لید و مصرف مطرح میهای بازرگانی به عنوان حلقه واسط و پلی بین تو�عهده داشته است و فعالیت

 .باشد�گذاری یکپارچه در حوزه تولید و بازرگانی می�توجه است، ضرورت سیاست

های وزارت بازرگانی  وزارت صنایع و معادن مسئولیت بخش تولید کشور را به عهده داشت که زنجیره قبل و بعد از آن بستگی به سیاست

های صنایع و �لذا ادغام وزارتخانه. منظور تنظیم بازار در ارتباط بود �وزارت بازرگانی نیز با مسائل مرتبط با حوزه تولید بهداشت، از طرفی 

قانون برنامه پنجم توسعه و نیز با  18های اساسی در راه بهبود ساختار اقتصادی کشور بود؛ با توجه به ماده �معادن و بازرگانی یکی از گام

های این دو وزارتخانه به صورت زنجیرهای به هم متصل بود و بسیار از کشورهای دنیا نیز، تجربه موفق این �که مجموعه فعالیتتوجه به این

گذاری در حوزه تولید تا �سازی سیاست��در جهت یکپارچه. ریزی برای ادغام دو وزارت صورت پذیرفت�ادغام را داشتند، در دولت دهم برنامه

گرفت که وزارتخانه جدید به جای انجام وظایف تصدی گری وظایف حاکمیتی را به عهده گیرد، �ای صورت می�به گونهتجارت، ادغام باید 

 .به این معنا که سیاستگذاری، نظارت، کنترل، پشتیبانی و هدایت در این چارچوب از سوی وزارتخانه جدید انجام شود

ای طوالنی دارد که آغاز آن به دوره مشروطه باز  صنایع و معادن سابقه تشکیل، حذف، اضافه و ادغام در خصوص وزارت بازرگانی و

 :دهد�ها را در این حوزه نشان می�شمای زیر سیر تحوالت و ادغام. گردد�می

 
 

 :توان اشاره نمود هایی که باعث گردید موضوع ادغام در دستور کار دولت قرار گیرد به موارد زیر می از ضرورت

 های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی کشور سازی سیاست��یکپارچهنیاز به هماهنگی و 

 های بازرگانی و صنعتی مناسب با آمایش سرزمینی کشور�نیاز به توسعه زیرساخت
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 افزوده باال�ضرورت توسعه صادرات کاال و خدمات با ارزش

 های بازرگانی و صنعت�ضرورت افزایش اشتغال با توسعه کارآفرینی در بخش

 های نوین و پیشرفته در بازرگانی و صنعت�ه کاربردهای فناورینیاز به توسع

 المللی�های بین نیاز به توسعه و تنظیم تعامالت و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمان

 نیاز به توسعه کمی وکیفی تولیدات مشتری مدار و صادرات محور

 ی و صنعتی کشورهای هدایتی و حمایتی توسعه بازرگان ضرورت هدفمندسازی سیاست

 های بازرگانی و صنعت�ضرورت ارتقای دانش و مهارتهای سرمایه انسانی و توانمندسازی فعاالن بخش

 وری بازرگانی و صنعتی�ضرورت ساماندهی زنجیره ارزش فرایندها و ارتقای بهره

 پذیری حوزه بازرگانی و صنعت کشور�ضرورت بهبود فضای کسب و کار و افزایش رقابت

 یریت تنظیم بازار کاال و خدمات حوزه بازرگانی و صنعتیضرورت مد

با تصویب مجلس شورای اسالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت  4834بر اساس الیحه ارسال شده به مجلس توسط دولت، در تیرماه 

شد، لذا ساختاری توسط با�با توجه به اینکه شرح وظایف وزارت جدید تدوین گردیده و در حال سیر مراحل تصویب می. تشکیل گردید

های تابعه وزارت جدید به همراه  ها و سازمان�در جدول زیر معاونت. معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری نهایی و ابالغ شده است

 .اسامی معاونین وزیر ارائه شده است
 

 ها مانهای تابعه وزارت به همراه معاونین وزیر و روسای ساز ها و سازمان�معاونت: 24جدول 

 4834 4834 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 آقای موحدی آقای موحدی قائم مقام فضای کسب و کار

 آقای مفتح آقای مفتح قائم مقام اجرایی

 آقای شجاعی -آقای فاطمی امین  آقای فاطمی امین ریزی�معاونت برنامه

 الحی نیاآقای ص آقای صالحی نیا -آقای روغنی  معاونت امور صنایع و اقتصادی

 آقای جعفری آقای جعفری معاونت امور معادن و صنایع معدنی

 آقای رادمرد -آقای ضیغمی  آقای ضیغمی معاونت توسعه بازرگانی داخلی

 آقای مفتح آقای مفتح معاونت توسعه فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک

 آقای اشتری -آقای احمدی مدیآقای اح -اقای شریف زاده  معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت

 آقای رحمت آبادی آقای رحمت آبادی ها�معاونت حقوقی، امور مجلس و استان

 آقای شافعی -آقای هدایت  آقای هدایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 ی و امینیآقایان جعفری، احمد آقای جعفری -آقای احمدی  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 آقای کره ای آقای کره ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

 آقای دانیالی آقای دانیالی بانک صنعت و معدن

 آقای موالئی آقای موالئی -آقای احمدی  های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرک

 آقای قبادی آقای قبادی -آقای علیخانی  شرکت بازرگانی دولتی ایران

 آقای تقوی -آقای نکوئی مهر  آقای نکوئی مهر کنندگان و تولیدکنندگان�ان حمایت از مصرفسازم

 آقای صافدل آقای صافدل سازمان توسعه تجارت ایران
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 قانون برنامه پنجم توسعه  5-2-1

ین سند باال دستی و مهم تلقی ، برنامه پنجم توسعه دومین برنامه در جهت تحقق اهداف ا4882انداز در سال �با توجه به ابالغ سند چشم

ها در حوزه �گیری�ها و جهت با تشکیل دولت نهم و بر مبنای رویکردهای انتخاب شده توسط این دولت، برخی از سیاست. گردید�می

 .تغییر یافت که تبلور این تغییرات در رویکردهای برنامه پنجم توسعه نمایان گردید... اجتماع، سیاست، اقتصاد و

نتیجه . خانه بازرگانی و صنایع و معادن تدوین برنامه پنجم توسعه در دو حوزه مختلف تدوین و نهایی گردید�ام دو وزارتپیش از ادغ

 .ها در فصل پنجم قانون لحاظ شده است�پنجم توسعه بودکه عمده آن موثر درقانون برنامه و احکام متعدد خانه درج�های این دو وزارت�تالش
 

 ه پنجم در وزارت بازرگانیتدوین برنام  1-5-2-1

بر همین اساس از دی . های اولیه و آمادگی برای تهیه برنامه پنجم در سال میانی برنامه چهارم آغاز گردید�در وزارت بازرگانی سابق فعالیت

مور اقتصادی قرار ریزی و ا�های تخصصی بازرگانی در برنامه پنجم در دستور کار معاونت برنامه انداز حوزه�تدوین چشم 4881ماه سال 

. شد« شناخت و تحلیل روز، گذشته و وضع موجود هر یک از واحدهای تخصصی وزارت بازرگانی»های �گرفت که منجر به تدوین گزارش

ها و تهدیدها و �ریزی راهبردی به بررسی و شناخت وضع موجود به نقاط قوت و ضعف، فرصت�ها در چارچوب مدلهای برنامه�این گزارش

در همین راستا وزارت بازرگانی با عنایت به وظایف فرابخشی خود در . بردای قرار گرفت�راهبردهای آتی تنظیم و مورد بهره ها و سیاست

ریزی توسعه در ایران و �ادامه و تکمیل مطالعات و بررسیهای انجام شده پیرامون راهبردهای بازرگانی در برنامه چهارم ارزیابی روش برنامه

حاصل . توسعه در کشورهای منتخب برای ارائه رویکرد مناسب توسعه در تدوین برنامه پنجم در دستور کار خود قرار داد ریزی�تجربه برنامه

 :های زیر بود�ها تدوین گزارش�این تالش

 ریزی توسعه در کشورهای منتخب�بررسی تجربه برنامه

 ریزی در ایران با تأکید بر برنامه چهارم�درسهایی از برنامه

 طبیقی نظام جامع بازرگانی در کشورهای منتخبمطالعه ت

 وری بازرگانی�وری بازرگانی ایران و عوامل مؤثر بر ارتقای بهره�بهره

انداز بخش در افق �آنچه که در تدوین رویکرد و راهکارهای مناسب توسعه در بخش بازرگانی در برنامه پنجم توسعه مهم بود شناخت چشم

در مرحله اجرا قرار  4881تدوین و از اسفند ماه « 4141انداز بخش بازرگانی درافق �تدوین چشم »شیبودکه درتحقق آن طرح پژوه 4141

 .گرفت

ریزی و امور اقتصادی وزارت �متعاقب تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم در دولت، تشکیل ستاد برنامه در دستور کار معاونت برنامه

منظور ارتقا سطح تعامل و اثربخشی حضور نمایندگان �در همین راستا و به. ار داخلی اقدام نمایدبازرگانی قرار گرفته تا نسبت به تقسیم ک

های تخصصی و مشترک ایفای �وزارت متبوع سعی برآن شد که با تقسیم کار صورت گرفته نمایندگان وزارت با حداکثر توان در کمیته

های تابعه در امر توسعه تجارت، گستره تأمین و توزیع و تنظیم بازار کاال و  با توجه به رسالت وزارت بازرگانی و سازمان. نقش نمایند

ریزی منسجم و �سازی نظام بازرگانی، توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی، وجود یک نظام و ستاد برنامه��خدمات، تنظیم تراز تجاری، نوین

 .راهبردی درعرصه بازرگانی داخلی وخارجی عملی باشد بی به اهدافهدفمند، درحوزه عمل این وزارتخانه ضروری بود تا درسایه آن، دستیا

 :های زیر تشکیل گردید براساس مفاد نظام نامه تدوین برنامه پنجم در بازرگانی سه کمیته با عناوین و مسئولیت 4881در اردیبهشت ماه 

 :کمیته بازرگانی خارجی

 دستیابی به رشد پایدار تولیدات صادرات محور

 پذیری محصوالت صادراتی�بتگسترش رقا

 گسترش هم پیوندی با اقتصاد جهانی

 :کمیته بازرگانی داخلی

 افزوده و اشتغال در بخش بازرگانی�رشد ارزش

 تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم

 کننده و تولیدکننده�حمایت پایدار از حقوق مصرف

 (ه مبادلکاهش هزین)دسترسی جامعه به بازارهای رقابتی کاال و خدمات 

 برخورداری از بخش خصوصی و تعاونی توانمند در حوزه بازرگانی

 های مردم نهاد در ارتقا کیفی نظارت بر بخش های صنفی و سازمان های مشترک دولت و تشکل�گسترش همکاری

 :های بخش بازرگانی�کمیته سازمان، مدیریت و زیرساخت
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 ، سرمایه و عوامل تولید در بخش بازرگانیوری نیروی کار�بهبود فضای کسب و کار و ارتقا بهره

 های بخش بازرگانی�برداری از نهاده�ارتقای کارایی در بهره

 پذیری ملی�ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت

 توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی

 رسانی جامع به صورت سریع، متنوع و یکپارچه�اطالع

 رسانی آماری با تأکید بر فناوری نوین اطالعات�تولید، تحلیل و اطالعهای �سازی شیوه��بهینه
 

 تدوین برنامه پنجم در وزارت صنایع و معادن  2-5-2-1

در این راستا شورای راهبردی . تدوین برنامه پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفت 4881در وزرات صنایع و معادن سابق از ابتدای سال 

های تخصصی با محوریت موضوعات زیر تعریف گردید تا احکام مرتبط در برنامه پنجم توسعه تعریف و لحاظ �کمیته تدوین این برنامه و

 :های هر کمیته عبارت بودند از عناوین و مسئولیت. شود

 :تأمین مالی و بازار سرمایه

 گذاری خارجی�جذب سرمایه

 وریت صنعت و معدنهای خارجی با مح�ها حتی بانک�استفاده از پتانسیل همه بانک

 های آن استفاده از صندوق ذخیره ارزی و توسعه ملی و اولویت

 گذاری�پوشش ریسک سرمایه

 ارتقاء بازار سرمایه و بیمه، تأمین نقدینگی

 گذاری و بهبود نظام مالیاتی�شفافیت سرمایه

 :ها�، تحول اقتصادی، هدفمند کردن یارانه11اصل 

 ها و ندوین بسته مستقلی در تعامل با وزارت اقتصاد�ذاریبا رویکرد تخصصی نمودن واگ 11اصل 

 ها با رویکرد صیانت و حمایت از تولید�هدفمند کردن یارانه

تدوین نظام جامع حمایت از صنعت و معدن با در نظر گرفتن متغیرهای اثرگذار بر رشته فعالیت از جمله سهم از مصرف هریک از 

افزوده، صادرات، واردات، میزان �های انرژی، میزان وابستگی به نیروی کار و سرمایه، ارزش�املهای انرژی، نسبت مصرف هریک از ح�حامل

پذیری و نیز اولویت دار �وابستگی به سایر عناصر زنجیره تولید، کشش قیمتی تقاضا، دانش بنیان بودن، سن فعالیت، سابقه مالیاتی، رقابت

 بودن در قالب استراتژی توسعه صنعتی کشور

 :وری، منابع انسانی، فرهنگ سازی�بهره

 وری�وری نیروی انسانی و نیروی کار، در قالب بسته بهره�ویژه بهره�وری کل عوامل تولید و به�بهره

 های پیشرفته در قالب بسته فناوری و با مشارکت کارگروه علم و فناوی�ویژه در حوزه فناوری�توسعه منابع انسانی به

 :تحقیق و پژوهش، فناوری

 های سفارشی در بسته پژوهش و فناوری ها و حمایت از پژوهش سازی پژوهش��حمایت از کاربردی سیاست

 های الزم�های کسب و کار، توسعه بسترها و زیرساخت�ارتقاء سطح کارآفرینی فناورانه، تسهیل فرایند

 میزان یک دهم درصد از تولید ناخالص داخلی�گذاری خطر پذیر به�افزایش سهم سرمایه

 ها و مراکز پژوهشی های زایشی از دانشگاه�از ارتباطات صنعت و دانشگاه و همچنین شرکت حمایت

 تبدیل صندوق صنایع الکترونیک به صندوق صنایع نوین و افزایش سرمایه آن

 :صادرات و واردات

 تولید صادرات محور و توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی

 قاچاق و مدیریت واردات

 رک و اصالح قوانین مربوطهتسهیل شرایط گم

 :توسعه متوازن

 یافته جنوب کشور از طریق توسعه صنعت پتروشیمی و صنایع پائین دستی�توسعه مناطق مستعد و کمتر توسعه

 خصوص برای اشتغال �یافته به�های ویژه برای واحدهای صنعتی در مناطق کمتر توسعه�مشوق
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رویکرد توانمندسازی، ارتقا سرمایه اجتماعی، توسعه اعتبارات و بیمه خرد در راستای برنامه ملی تأمین مالی خرد صنایع روستایی با 

 افزایش اشتغال روستایی و کاهش فقر

 :ها زیر ساخت

 عنوان یک بسته مستقل�بسته استاندارد به

 های صنعتی�سازماندهی آمار

 (های فکر�کانون تفکر و اتاق)گذاری بر تولید فکر �سرمایه

 :سازمانی مسائل ساختاری و

ای در برنامه تخصیص یافته �های توسعه ای، هرچند وظایف و اختیارات مشخصی به برخی سازمان�های توسعه تعریف جدیدی از سازمان

 .ها پیشنهاد نشده است ، نظام کامل و مشخص جدیدی برای این سازمان11است ولی با توجه به اجرای اصل 

هایی مانند محیط زیست و وزارت  ها، تبدیل تمام موانع موجود از سوی سازمان دستگاه های محیط زیست و سایر�محدود نمودن دخالت

 بهداشت به ضوابط تخصصی به جای نظام اعطای مجوز

 :مسائل عمومی احکام برنامه

 تخمین واقع بینانه منابع مورد نیاز اجرای احکام

 شفافیت و متقن بودن احکام

 های عملیاتی برنامه پنجم اتی استراتژی توسعه صنعتی با برنامههای عملی حفظ ارتباط منطقی بین برنامه

 :سایر موارد

 و همچنین تحلیل روندها و رویدادها SWOT بحران اقتصادی جهانی که در بخش تحلیل شرایط محیطی و تحلیل

 ، اشتغالها همچون مالیات�و توجه ویژه به سهم تعاون در برخی بسته 11توجه به تعاون،با توجه به قانون اصل 

 

 های راهبردی برنامه  1-2-1

 استراتژی صنعت در وزارت صنایع و معادن  1-1-2-1

های توسعه صنعتی کشور برای کلیه صنعتگران و کارآفرینان صنعتی، مدیران و مسئوالن  نظر به اهمیت تدوین راهبرد و مجموعه سیاست

مجلس شورای اسالمی مبنی بر  4813ر صنعت و معدن مصوب سال قانون تمرکز امو« 4»سیاسی و اقتصادی کشور و در اجرای ماده 

های توسعه صنعتی به وزارت صنایع و معادن، قرارداد مطالعه سند مذکور با دانشکده مدیریت و  تکلیف تدوین سند راهبرد و سیاست

. ی توسعه صنعتی کشور انتشار یافتتحت عنوان مطالعات استراتژ 4882اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تنظیم و نتایج آن در مرداد سال 

های  ویژه از منظر مبانی نظری، مدل �در پی آن نظرات انتقادی متعددی از سوی جامعه علمی، صنعتی، سیاسی و اقتصادی کشور به

ه استراتژی گیری از مطالعات پای�اقتصادی و مباحث توسعه فناوری و گزینش صنایع پیشرو مطرح گردید که وزارت صنایع و معادن با بهره

های کلی قانون برنامه چهارم مصوب مقام معظم رهبری و همچنین استفاده از برخی از نظرات و  فوق و همچنین برخی از سیاست

ولی پس از آن و از آنجا که سند . های ستادی ابالغ نمود پیشنهادات کلیات سند راهبرد توسعه صنعتی کشور را تهیه و جهت اجرا به حوزه

های عملیاتی  توانست با توجه به تحوالت ایجاد شده و اسناد فرادستی آن پاسخگوی تدوین برنامه ه صنعتی تهیه شده نمیراهبرد توسع

های جدید دولت مبنی بر ایجاد رشد و توسعه کشور متوازن مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و �بعنوان یک سند مرجع با توجه به دیدگاه

ده و هوشمندانه با جامعه جهانی باشد، لذا بازنگری آن در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار گرفت و فقرزدایی و همچنین تعامل سازن

های کلی قانون برنامه  ساله و سیاست 24انداز �سند چشم -بر این اساس با توجه به آرمان و اهداف منبعث از قوانین پایه نظیر قانون اساسی

های برنامه پنجم و هفتم توسعه، سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تا افق سال  بینی رم و پیشمصوب مقام معظم رهبری و برنامه چها

ای تدوین گردد که افق روشنی را فراوری همه �در این بازنگری سعی شده بود سند مذکور بگونه. مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت 4141

پس از . های کشور در این حوزه آشکار نماید داف، راهبرد و سیاستدست اندرکاران بخش صنعت و معدن کشور در خصوص مجموعه اه

 .ابالغ گردید 4881مطالعات صورت گرفته، سند بازنگری شده در سال 

های  ، سیاست11های اصل  ریزی برای اجرای طرح تحول اقتصادی، اجرای سیاست�با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور و برنامه

به اتفاق کارشناسان  4888وزارت صنایع و معادن تصمیم گرفت در سال .. خ سود باالی تسهیالت بانکی وانقباضی بانک مرکزی، نر

های عملیاتی  تری شروع به بازنگری سند، تدوین ملزومات رسیدن به اهداف سند و برنامه�های مختلف وزارتخانه با رویکرد کالن�بخش

تی تهیه گردید که نهایی شدن این سند با توجه به ایجاد وزارت جدید صنعت، معدن و های عملیا نویس سند و برخی از برنامه�پیش. نماید

 .تجارت متوقف و با رویکرد جدیدی اغاز گردید
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 استراتژی معدن در وزارت صنایع و معادن  2-1-2-1

ینه و صیانتی معادن، توسعه های پایه ملی علوم زمین، شناسایی منابع، اکتشاف ذخایر، استخراج به�بخش معدن در زمینه تولید داده

های معدنی ایران در سطح جهانی، �صنعت فرآوری، تأمین مواد اولیه صنایع معدنی و سایر صنایع مرتبط کشور و همچنین گسترش فعالیت

ن به درخواست وزارت صنایع و معاد "طرح تدوین سند استراتژی بخش معدن کشور". برای افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی موثر است

مطالعه و تدوین "آغاز و تحت عنوان  4881این طرح درواقع فاز دوم طرح جامع معادن ایران است که از سال . انجام گردیده است

این مرحله از طرح جامع . شروع شد "انداز بیست ساله�استراتژی بخش معدن کشور و ارائه راهکارهای اجرایی جهت تحقق اهداف چشم

و همچنین وظایف مندرج در ماده قانون تشکیل وزات  "انداز بیست ساله کشور�سند چشم"معظم رهبری  معادن براساس ابالغیه مقام

نفعان بخش دولتی و �پس از برگزاری جلسات متعدد نقد و بررسی سند استراتژی بخش معدن با حضور ذی. صنایع و معادن شروع شد

با توجه به تدوین . صورت گرفت 4834دی ماه  21ی از این سند در تاریخ خصوصی، ویرایش نهایی و قابل استناد این سند تهیه و رونمای

 های عملیاتی آن در شرف تهیه است برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، سند مذکور با برنامه راهبردی تلفیق گردیده و برنامه

 :باشد�مهمترین اهداف طرح تدوین استراتژی بخش معدن موارد زیر می

 ساله کشور در بخش معدن 24انداز �ف چشمهمسویی با اهدا

 ای و اجرایی بخش معدن�های برنامه�هم جهت نمودن فعالیت

 های کالن بخش معدن�گیری�ارائه یک فرایند علمی مسأله شناسانه در تصمیم

 ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین اجزای بخش معدن

 دنهای بخش مع�ها، تهدیدها و فرصت�ها و قوت�شناسایی کلیه ضعف

 های کالن و عملیاتی مناسب�ارائه استراتژی

 :هایی که سند استراتژی بخش معدن کشور دارد عبارتند از�ویژگی

 های بخشی پذیری با برنامه�تلفیق

 بردای از منابع�سیاستگذاری منسجم و کارامد در بهره

 نگاه بلند مدت، یکپارچه و جامع به بخش معدن

 توجه به رویکرد رقابتی در بخش معدن

 ارائه سندی مرجع و راهبردی برای توسعه بخش معدن

 ایجاد همفکری، وحدت رویه، و تعامل سازنده فعاالن و نقش آفرینان بخش معدن

 نگاه جهانی
 

 استراتژی تجارت در وزارت بازرگانی  3-1-2-1

 4881صادرات غیر نفتی کشور از سال  های تعریف شده خود نسبت به تهیه سند راهبرد ملی توسعه�وزارت بازرگانی با توجه به مأموریت

 :هایی که برای تدوین این سند تشکیل گردیدند عبارت بودند از�برخی از کمیته. به صورت جدی و متمرکز اقدام نمود

 بحث و بررسی در برخی از جلسات کارگروه توسعه صادرات

 لتیهای خصوصی و دو�نفعان از خبرگان بخش�های ذی�کمیته تجزیه و تحلیل دیدگاه

 کمیته صادرات با عضویت معاونین وزارت بازرگانی و سایر اعضاء با مسئولیت وزیر بازرگانی 

 کمیته معاونین و مدیران سازمان توسعه تجارت ایران 

 سازی سند راهبردی��کمیته نهایی

در کارگروه  4883اسفند سال  های اجرایی، در این سند با توجه به فرا بخشی بودن آن پس از طی مراحل متعدد بررسی توسط دستگاه

های دولتی و غیردولتی  بر اساس این سند دستگاه. توسط معاون اول ابالغ گردید 4834صادرات کشور به تصویب رسید و در فروردین ماه 

 نمایندها و تکالیف مربوط اقدام  نسبت به اجرای برنامه( سازمان توسعه تجارت ایران)موظفند ضمن هماهنگی با وزارت بازرگانی 

 اهداف بنیادین برنامه راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی

 دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کاالها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقالم موجود

 ماندگاری و حفظ سهم در بازارها، دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی

 سهم باالتر تجارت ایران از جهاندستیابی به جایگاه باالتر ایران در تجارت خارجی منطقه و 

 های کشور�ها در صادرات استان�دستیابی به سهم متوازن، عادالنه و متناسب با مزیت
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 محیط مساعد صادرات کاالها و خدمات در سطح ملی

 ارتقا سطح رقابت مندی کاالها و خدمات صادراتی

 دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی صادرات

 های شایسته صادراتی و در کالس جهانی�بنگاه دستیبابی به

 تالش جهت تحقق اهداف کمی تعیین شده در برنامه پنجم

 .این سند نیز جزء اسناد مرتبط در تدوین برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت مد نظر قرار گرفته است
 

 شده در وزارت بازرگانی�تمام�استراتژی کاهش قیمت  4-1-2-1

های �تر محصوالت و خدمات در بخش�شده پایین�تمام�ها و دست یابی به قیمت وری، کاهش مستمر هزینه�ضرورت افزایش بهرهبا توجه به 

وری و اصالح الگوی تولیدی و مصرفی در �پذیری در کشور، بهبود بهره�مختلف وبا اهدافی چون ارتقا و بهبود فضای کسب وکار و رقابت

ای در وزارت بازرگانی سابق تعریف گردید تا در جهت کاهش �های کشور، پروژه�و توانمندی بنگاهسطح کشور و افزایش قدرت رقابتی 

در آغاز کار جهت فراهم ساختن زمینه اجرای اثربخش نهضت، با محوریت وزارت . سازی نماید��شده کاالهای تولیدی نهضت�تمام�قیمت

طرح جامع اجرای نهضت "مرتبط دولتی و بخش خصوصی نسبت به تدوین  های بازرگانی و با همکاری و مشارکت کلیه نهادها و دستگاه

ای جامع، یکپارچه و هدفمند جهت مدیریت و راهبری اجرای �اقدام گردید که طی آن با طراحی و تدوین برنامه "شده�تمام�کاهش قیمت

این طرح، زمینه اجرای اثربخش نهضت در  های کلیه ارکان درگیر در ها و مسئولیت�نهضت در قالب یک سند ملی و تدوین وظایف، نقش

شده و تقسیم کار ملی در اردیبهشت ماه �تمام�نتایج این طرح در قالب سند راهبردی نهضت کاهش قیمت. سطح کشور فراهم گردیده است

 .توسط وزارت بازرگانی منتشر گردید 4834

 

 جهت اجرا 4834های منتخب در سال  نوان برنامههای تدوین شده مصوب به ع�ها و پروژه�فهرست تعدادی از طرح: 24جدول 

 پروژه/عنوان طرح دستگاه متولی

 ونقل�های حمل�طرح ایجاد و توسعه نظام ملی اطالعات بنادر و گمرکات، بیمه، بانک و شرکت ارتباطات و فناوری اطالعات وزارت

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 گذاری تعیین نرخ ارز�تشکیل کارگروه سیاست

 هاو اختیارات شورای ملی رقابت کشور باز مهندسی وظایف، مسئولیت

 های خارجی در کشور در راستای رقابتی شدن سیستم بانکی�ریزی توسعه فعالیت بانک�برنامه

 تدوین طرح جامع مدیریت اثرات تحریم و اجرای آن وزارت امور خارجه

 وزارت بازرگانی

 احد تجاری در سطح کشورسازی نظام پنجره و��طراحی و پیاده

 تدوین و اجرای طرح جامع تسهیل تجاری

 (تأمین و توزیع)سازی در بخش بازرگانی کشور ��تدوین برنامه توسعه خصوصی

 ایجاد کار گروه و دبیرخانه ملی اصالح وبازنگری قوانین و مقررات اقتصادی، تولیدی و تجاری

 م مدیریت زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی اولویت دارطراحی و ساماندهی نظا وزارت جهاد کشاورزی

 های حقوقی و قضایی حوزه اقتصاد، تولید و تجارت�بازمهندسی و اصالح فرایند وزارت دادگستری

 وزارت صنایع و معادن
 بندی درکشور�تدوین و اجرای طرح جامع توسعه صنعت بسته

 نوین در راستای تحقق اهداف نهضت های�های حمایتی کاربرد فناوری�تدوین و اجرای بسته

 گذاری و ساماندهی تعطیالت رسمی در کشور�تشکیل کارگروه سیاست وزارت کشور

 های آموزش عالی�طرح بازمهندسی نظام آموزش عالی و تجدید نظر در دروس و دوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 وزارت کار و امور اجتماعی
 یمه و کاربازمهندسی و اصالح قوانین ب

 (نظام کارمزدی)وری نیروی کار �بازمهندسی نظام حقوق و دستمزدی متناسب با بهره

  

 اتاق صنایع و معادن واتاق تعاون

 های تولیدی و تجاری�سازی بنگاه��ریزی و اجرای طرح جامع توسعه و توانمند�برنامه

 ه در سطح بنگاههای کاهش هزین سازی و اجرای ابزارها و نظام��طرح جامع پیاده

 های کشور�وکار در استان کسب های�بنگاه به شده�تمام�قیمت کاهش خدمات  ایجادنهادهای متمرکزارائه دهنده

 بانک مرکزی
 طراحی و بازمهندسی نظام تأمین مالی درکشور

 های پولی و مالی مورد نظر بانک مرکزی های مناسب جهت اجرای سیاست�فراهم آوردن زمینه

 صدا و سیما سازمان

 وری و اصالح الگوی مصرف در سطح کشور�های فرهنگی و آموزشی ارتقا بهره تدوین و اجرای برنامه

سازی و ترویج اهداف نهضت کاهش ��ای جهت آموزش، فرهنگ�های رسانه ریزی تهیه وتولید برنامه�برنامه

 شده�تمام�قیمت

ریزی و نظارت �معاونت برنامه

 راهبردی ریاست جمهوری
 سازی نهضت��یگیری تأمین منابع، بودجه و اعتبارات جهت پیادهپ

موسسه استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی ایران
 (اولویت دار)تدوین و بازنگری استانداردهای اقالم تولیدی، صادراتی و وارداتی 

 وری ایران�سازمان ملی بهره

شده جهت ارائه خدمات �تمام�هش قیمتریزی ایجاد و توسعه نهادهای پشتیبان و تربیت مروجان کا�برنامه

 کاهش هزینه

 وری�های آموزشی، تبلیغی و ترویجی در حوزه ارتقا بهره�تدوین و اجرای بسته

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 

 انسانی ریاست جمهوری

اف های مدیریتی مدیران دولتی و خصوصی در چارچوب اهد�تدوین و اجرای برنامه توسعه توانمندی و مهارت

 نهضت

 معاونت فناوری ریاست جمهوری
 های تأمین، تولید، توزیع و مصرف در حوزه ICTهای �ریزی توسعه کاربرد فناوری�برنامه

 تدوین و اجرای طرح جامع دولت الکترونیکی در سطح کشور

 وزارت راه وترابری

رونیکی درگاه ملی بار برای ایجاد سامانه الکت: )ونقل از راههایی مانند�کاهش ظرفیتهای بیکار بخش حمل

 -المللی�بازنگری در قوانین ترانزیت و ایجاد هماهنگی با قوانین بین -رسانی بین ناوگان ومحموالت �اطالع

 (ساماندهی خود مالکی رانندگان برون شهری از راههایی مانند توسعه تعاونی ها

توسعه سامانه الکترونیکی درگاه  -ی رقابتیتوسعه و فضا: )ونقل از راههایی مانند�ارتقای کیفیت خدمات حمل

 (ونقل وترانزیت در سطح کشور�ملی حمل

شناسایی راههای کاهش هزینه تأمین وسایل : )ونقل از راههایی مانند�کاهش هزینه تمام شده خدمات حمل

ک و ایجاد و توسعه بنادر خش -نقلیه مانند اعطای مجوز واردات کامیون و تریلراز خارج باتعرفه کم 

 (ها�وحذف آن نقل و�زائد درحمل های هاوهزینه اتالف شناسایی -نقل و�ترویج حمل الزم برای های�زیرساخت

های بخش خصوصی و �بنگاه

 تعاونی
 های دولتی و خصوصی�ها و بنگاه وری در سازمان�سازی چرخه بهره��طراحی و پیاده
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های بازرگانی انجام شده است که  شده که در مؤسسه مطالعات و پژوهش�امتم�اهم اقدامات انجام شده در خصوص نهضت ملی کاهش قیمت

 :های فرهنگ سازی، پژوهشی و آموزشی بوده است در بخش زیر ارائه شده است�عمدتا در قالب فعالیت

 :حوزه فرهنگ سازی، آموزش و ترویج( الف

عنوان  8در شهر تهران با . انی، طراحی و اجرا گریده استشده در سطح ملی و است�تمام�کاربردی نهضت کاهش قیمت -کارگاه تحلیلی 81

 های کاهش قیمت�ها در زمینه نحوه اجرای تکنیک�تخصصی برگزار وبا طرح موضوعات کامالً کاربردی به دنبال افزایش توانمندی بنگاه

ها به �ت الزامی بودن استقرار نهضت، کارگاهها، به جهت ایجاد بستر مناسب و تشریح عل�ها و شهرستان�در سایر استان. شده بوده است�تمام�

 .های دولتی و غیردولتی، برگزار گردید�ها در بخش�گیرندگان و فعاالن اقتصادی استان�صورت توجیهی و در سطح مدیران، تصمیم

 

موزشی به های آموزشی فوق شامل جزوه آ�شده که بسته�تمام�بسته آموزشی شامل مهارتهای کاربردی در کاهش قیمت 8تدوین ( ب

هایی از تجربیات داخلی و خارجی در استفاده از تکنیک و منابع موجود و مرتبط علمی و پژوهشی �صورت کاربردی و خودآموز، موردکاوی

 :های فوق نیز عبارتند از�عناوین بسته. مرتبط و به روز در سطح جهانی بوده است

 تخصیص استراتژیک بودجه مبتنی بر کارت امتیازی متوازن

 شده�تمام�ر و تولید ناب در کاهش قیمتتفک

 شده�تمام�های کاهش قیمت�آشنایی با مهمترین تکنیک

 شده�تمام�های مدیریت هزینه انرژی در کاهش قیمت�تکنیک

 حسابداری مدیریت و نقش آن در کاهش بهای تمام شده

 شده�تمام�کاربرد مدیریت زنجیره تأمین در کاهش قیمت

 شده�تمام�فعالیت در کاهش قیمت کاربرد هزینه یابی بر مبنای

 .کاهش هزینه در فرایند طراحی

 

شده و ارتقا کیفیت کاالها و �تمام�شده در راستای توسعه و تعمیق نهضت کاهش قیمت�تمام�برگزاری اولین همایش ملی کاهش قیمت( ج

های �وری در بخش�تی، ارتقای بهرهخدمات در کشور موجب گردید ضمن کمک به رشد و توسعه اقتصادی، منجر به توسعه فضای رقاب

ها و نهادهای ذیربط و  مختلف، توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی شود، مؤسسه با همکاری وزارت و سایر دستگاه

اقتصادی در  ها، مدیران و فعاالن شده را با مشارکت فعاالنه اساتید، دانشگاه�تمام�فعال در این نهضت، اولین همایش ملی کاهش قیمت

 :با محورهای زیر برگزار نمود 4883های خصوصی، تعاونی و دولتی در مهر ماه �بخش

 شده کاالها و خدمات�تمام�عوامل کالن اثرگذار در کاهش قیمت

 شده درسطح زنجیره عرضه�تمام�عوامل موثر در کاهش قیمت

 ها�شده در سطح بنگاه�تمام�عوامل خرد مؤثر در کاهش قیمت

 

خدمات با کیفیت، هزینه یابی برمبنای : توان به عناوین شده که از جمله می�تمام�و انتشار کتب تخصصی در زمینه کاهش قیمتترجمه ( د

 اشاره نمود... های تمام شده، و راهکار کاهش هزینه 11هدف، 

وری، �بر تجزیه و تحلیل کارایی و بهرهای �مقدمه :توان به عناوین وری که از جمله می�نسخه کتاب در زمینه بهره 1ترجمه و انتشار ( هـ

 .اشاره نمود... وری یک الزام و �کتاب مصور کنترل کیفیت جامع برای مدیران، بهره

 

 :جلد از سلسه گزارشات نهضت با عناوین ذیل 1ونیزتدوین و انتشار  شده�تمام�قیمت کاهش نهضت خبرنامه تحلیلی شماره44وانتشار تدوین( و

 شده؛�تمام�های کاهش قیمت�ها، ابزارها و روش�مالی بر تکنیکمروری اج: گزارش اول

 های مرتبط؛ شده و تقسیم کار ملی دستگاه�تمام�سند راهبردی اجرای نهضت کاهش قیمت: گزارش دوم

 شده؛�تمام�المللی منتخب در موضوع کاهش قیمت�های بین تجربیات کشورها و سازمان: گزارش سوم

 شده؛�تمام�و مفاهیم مرتبط و معرفی اجمالی نهضت کاهش قیمت مروری بر ادبیات: گزارش چهارم
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 :شده�تمام�اجرای گسترده نخستین جشنواره ملی نهضت کاهش قیمت( ز

سازی و ترغیب واحدهای تولیدی و خدماتی، با محوریت تبیین اهمیت و ��شده با هدف فرهنگ�تمام�اولین جشنواره ملی کاهش قیمت

های کاربردی �شده در فضای اقتصاد، تولید و تجارت کشور، و همچنین معرفی ابزارها و تکنیک�تمام�یمتجایگاه موضوع نهضت کاهش ق

تن از مدیران عالی  4444المللی صدا و سیما و با حضور بیش از �های بین�برای متولیان بخش دولتی و خصوصی در مرکز همایش

تجربه ارسالی به دبیرخانه اولین جشنواره  144ین جشنواره از میان نزدیک به در ا. برگزار شد 4834ها و نهادها در تاریخ شهریور �شرکت

شده به تفکیک گروه کاالیی �تمام�واحد تولیدی در بخش تجربیات موفق در کاهش قیمت 21گروه کاالیی،  24شده در �تمام�کاهش قیمت

شرکت  44شده از �تمام�مروجین و مشاورین کاهش قیمتاز میان تجربیات ارسال شده توسط . ها تقدیر بعمل آمد�معرفی شدند و از آن

های همکاری کننده در نهضت  شده تقدیر شد و از میان سازمان�تمام�سازی تکنیکهای مرتبط با کاهش قیمت��مروج و مشاور در پیاده

 .شده از دو سازمان موثر در این زمینه تقدیر بعمل آمد�تمام�کاهش قیمت

 

های �دی یکصد تجربه موفق، از میان تجربیات ارسالی به جشنواره که این کتاب حاصل تجربیات موفق بنگاهتهیه و تدوین کتاب کاربر( ح

 :شده بود و در هفت حوزه زیر تهیه شده است�تمام�تولیدی و خدماتی شرکت کننده در جشنواره ملی کاهش قیمت

 (تجربه 3)افزایش حجم تولید کاال و خدمات / کاهش سیکل تولید: حوزه اول

 (تجربه 41)کاهش زمان توقفات، تعمیر و خواب ماشین آالت و تجهیزات : حوزه دوم

 (تجربه 44)تولید داخلی و جایگزینی مواد اولیه / بومی سازی: حوزه سوم

 (تجربه 42)ضایعات / کاهش محصوالت و خدمات ردشده: حوزه چهارم

 (تجربه 8)کاهش دورریزها : حوزه پنجم

 (تجربه 21)ها �ا و فرایندبهبود سیستمه: حوزه ششم

 (تجربه 41)کاهش مصرف انرژی : حوزه هفتم

 های پژوهشی نیز تعریف شده است که اهم ان در بخش زیر ارائه شده است ها و برنامه�در جهت عمق بخشی به این پروژه ملی، طرح

 شده�تمام�تدوین برنامه جامع نهضت کاهش قیمت

 کننده�ر راستای کاهش قیمت مصرفشناسایی و تعیین مدل بهینه بازاریابی د

 های همجوار بررسی علل باالبودن هزینه ترانزیت کاال در کشور ایران در مقایسه با کشور

 شده محصوالت غذایی منتخب�تمام�تدوین بسته سیاستی کاهش قیمت

 شده در بخش بازرگانی کشور�تمام�بررسی ابعاد حقوقی کاهش قیمت

 شده کاالها و خدمات�تمام�تگزارش تحلیلی نهضت ملی کاهش قیم
 

 آمایش تجاری در وزارت بازرگانی  5-1-2-1

توسعه »و « آمایش تجاری»در زمان حاضر، آمایش تجاری به یک نیاز مهم در کشور تبدیل شده و در پیش گرفتن برنامه راهبردی 

توسط بانک جهانی، ایران به لحاظ وضعیت  بندی انجام شده�براساس رتبه. های کنونی کشورمان است جزو ضرورت« های تجاری�زیرساخت

الزام و . قرار دارد 48کشور منطقه در رتبه  22و در بین  81کشور جهان در رتبه  411از بین  2444های تجاری در سال �زیرساخت

س شورای اسالمی بر های کلیدی وزارت بازرگانی دولت دهم و تایید و تاکید مجل با قرار گرفتن در برنامه« آمایش تجاری»ضرورت انجام 

های  در همین راستا، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی موضوع آمایش تجاری را به عنوان یکی از برنامه. آن، شفاف و روشن گردید

را تصویب و به « های تجاری در کشور�تدوین سند راهبردی توسعه زیرساخت»قرار داد و طرح مذکور با عنوان  4834کلیدی خود در سال 

 .انجام رساند

. های تجاری است�ها را مصروف خود خواهد کرد توسعه زیرساخت مهمترین بخش آمایش تجاری که بخش مهمی از اعتبارات و هزینه

برداری بهینه از این �باشند که بدون گسترش و بهره های تجاری پایه و اساس توسعه بازرگانی مدرن در هر کشوری می�زیرساخت

های �زیرساخت". تجاری، رسیدن به شکوفایی الزم در امر تجارت و بازرگانی برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود ها و امکانات�زیرساخت

ای که تقویت هرکدام از این دو، بهبود دیگری را بدنبال �در هر کشوری اثرات متقابلی روی هم دارند، به گونه "رشد اقتصادی"و  "تجاری

 یی که در این طرح مورد بررسی قرار گرفته است ارائه شده استها�در جدول زیر زیرساخت .خواهد داشت
 

 

 



37 
 

 های تجاری مورد بررسی در طرح آمایش تجاری وزارت بازرگانی سابق�زیرساخت: 22جدول 

 درصد مورد بررسی تعداد مورد بررسی در پروژه تعداد زیرساخت محور زیرساختی نوع زیرساخت

های �زیرساخت

 فیزیکی

 (زیرساخت 88)

 1 8 جایی�های جابه�اختزیرس

11% 

 1 1 ونقل�های حمل�زیرساخت

 8 8 سازی�های ذخیره�زیرساخت

 8 44 های توزیعی�زیرساخت

 8 1 تجاری-مناطق اقتصادی

های �زیرساخت

 غیرفیزیکی

 (زیرساخت 82)

 8 1 پیوندهای تجاری

22% 

 8 1 های مالی�زیرساخت

 4 44 های حقوقی�زیرساخت

 4 1 ا و نهادهاه�بنگاه

 4 1 های فناوری اطالعات�زیرساخت

های �زیرساخت

 ظرفیتی

 (زیرساخت 84)

 4 1 های کشاورزی�زیرساخت

4% 

 4 1 های صنعتی�زیرساخت

 4 1 های ارتباطات�زیرساخت

 4 1 های انرژی�زیرساخت

 4 1 های طبیعی�زیرساخت

 4 1 های خدماتی�زیرساخت

 
 28 31 مجموع

 

های تجاری کشور که در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است، برای �ر این طرح، پس از تدوین اهداف و راهبردهای کالن توسعه زیرساختد

به صورت تفصیلی و براساس اهداف و راهبردهای کالن تعریف شده، « سند راهبردی توسعه»هریک از محورهای زیرساختی مورد بررسی 

 :هریک از محورهای زیرساختی عبارتست از« د راهبردی توسعهسن»سطوح . تدوین شده است

 اهداف کمی و کیفی

 راهبردهای اصلی

 های اولویت دار�ها و طرح برنامه

 های توسعه�الزامات قانونی طرح
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 ها�تعیین متولی توسعه زیرساخت

 گذاری موردنیاز�ای و برآورد حجم سرمایه�محاسبات هزینه

 :اند عبارتند از�تجاری که در این سند تعیین شدههای �اهداف کالن توسعه زیرساخت

 تبدیل شدن به قدرت اول تجاری منطقه؛

 توسعه تجارت کشور؛

 رشد و شکوفایی اقتصادی؛

 پایداری اقتصادی؛

 ایجاد اشتغال مولد و پایدار؛

 گذاری پایدار و زیربنایی؛�سرمایه

 استفاده بهینه از ظرفیتهای کشور؛

 توسعه فضای رقابتی؛

 منظور رقابت با تولیدات خارجی؛ �های الزم برای حمایت از تولید ملی به�سازی شرایط و زیرساخت��فراهم

 :راهبردهای کالن تعریف شده در این سند عبارتند از

 ؛(هاز پیش رو برداشتن ترکی)هاب و گذرگاه ترانزیتی منطقه و جهان  الملل ازطریق تبدیل شدن به�نقش ایران درتجارت بین وگسترش توسعه

 ؛(از پیش رو برداشتن امارات)الملل از طریق تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه و جهان �توسعه و گسترش نقش ایران در تجارت بین

 ؛(های لجستیکی�های بار و پارک�ایجاد بنادر خشک، دهکده)سازی آن ��طراحی پیکربندی شبکه تجارت داخلی کشور و نوین

 تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی کشور؛سازی و همسوسازی آمایش ��یکپارچه

های �تواند محل تأمین مالی پروژه های ملی؛ البته درصورت رفع موانع قانونی، صندوق توسعه ملی نیز می�ایجاد بانک توسعه زیرساخت

 .های کشور درنظر گرفته شود�توسعه زیرساخت

 عت، معدن و تجارت؛در وزارتخانه صن« تجاری-های صنعتی�معاونت توسعه زیرساخت »ایجاد 

های تجاری در �های صنعتی و تولیدی که به دالیل امنیتی بهتر است در مرکز ایران استقرار یابند، توسعه زیرساخت�برخالف زیرساخت

 های مناطق مرزی و مرزهای ایران باید پررنگتر باشد؛�استان

 :راهبردهای زیرساختی تعریف شده در این سند عبارتند از

 به وزارت صنعت، معدن و تجارت؛« مناطق آزاد تجاری»و « مناطق ویژه اقتصادی»گری واگذاری تولی 

 ؛...(های لجستیکی، بنادر خشک و �شهر لجستیکی، پارک: همچون)های لجستیکی در کشور �ایجاد و توسعه هاب

 ونقل مختلف؛�های حمل�اسب بین شبکهونقل ترکیبی با قابلیت برقراری ارتباط من�های حمل�ونقل ترکیبی در کشور و پایانه�توسعه حمل

 های لجستیکی؛�ونقل ریلی بین هاب�های حمل�ارتقاء و تقویت زیرساخت

 اتصال کلیه بنادر به شبکه ریلی؛

 فروشی کشور نسبت به واحدهای صنفی؛�ای در نظام خرده های زنجیره افزایش سهم فروشگاه

 های با برخورداری پایین از شبکه جاده ای؛�استانها در �ای از طریق توسعه جاده�افزایش تراکم شبکه جاده

 تکمیل اتصاالت غایب شبکه ریلی کشور در مسیرهای ترانزیتی کشور؛

 های لجستیکی طرف سوم در کشور�حمایت از ایجاد و توسعه شرکت

 ادر قطب کشورهای لجستیکی و بن�ونقل و خدمات لجستیکی بزرگ دنیا برای استقرار در هاب�های حمل�تشویق و ترغیب شرکت
 

 سند توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی ایران  1-1-2-1

در راستای شناسایی موانع، مشکالت و خألهای موجود برای توسعه تجارت و ( نقشه راه)سند توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی ایران 

سازی و ��ها با رویکرد یکپارچه�ی عملیاتی و تعریف پروژهها�اقتصاد الکترونیکی در کشور و نیز تدوین راهبردها و ارائه راهکارها و طرح

های اصلی مؤثر بر تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور تدوین شده �ای در بخش�های موازی و جزیره�ها و فعالیت�گیری�جلوگیری از تصمیم

 .است

های تجارت  ه و تحقیق و ارزیابی در حوزهمؤسسه معتبر جهانی که به مطالع 41های به عمل آمده در بین �بر طبق مطالعات و بررسی

شاخص  1پردازند، مدل بومی خاص کشورایران تدوین شد که دارای �و اقتصاد دیجیتالی می ای،آمادگی الکترونیکی�الکترونیکی، اقتصادشبکه

 .ن سند مشخص شدندها موضوعات استراتژیک برای تدوی-باشد که بر اساس این شاخص�گیری تجارت و اقتصاد الکترونیکی می�اندازه
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بندی جهانی واحد اطالعات �براساس رتبه)های جهانی �بندی�کشور موفق در اقتصاد دیجیتالی در رتبه 44در تدوین این سند، وضعیت 

های انجام شده، کشورهای کره جنوبی، سنگاپور و امارات به عنوان کشورهای موفق �پس از بررسی. مورد توجه قرار گرفت( اکونومیست

های مربوط به تجارت و اقتصاد الکترونیکی که در �ای از پروژه�در این حوزه انتخاب شدند و در نهایت، با توجه به اینکه بخش عمدهمنطقه 

حال حاضر در کشور در حال اجرایی شدن است، به صورت مشابه در کشور کره جنوبی نیز اجرا شده و با همکاری این کشور بوده است، 

 .گام اصلی تدوین شد 1هندسی معکوس روش مشابه به کارگرفته شده در کشور کره جنوبی، در لذا این سند بر اساس م

های اصلی تدوین سند نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد �به لحاظ متدولوژی مورد استفاده در سند باید اشاره نمود که در هر یک از گام

 ، مدلQSPM ، مدلSPACE ، مدلBSC، مدل پورتر، مدلPESTبیل مدلریزی استراتژیک از ق�الکترونیکی از متدهای متفاوت برنامه

SWOT سازی شده با توجه ��و همچنین مدل برایسون استفاده شده است، اما در نهایت مدل استفاده شده در تدوین سند حاضر مدل بومی

 .مرحله است 8باشد که شامل �های کشور برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی می به نیازها و قابلیت

سازی تجارت الکترونیکی ��های پیاده مدل اجرایی سند توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور بر اساس مطالعات انجام شده بر روی مدل

های �ها و زیرساخت ، با توجه به قابلیت...و  MSF ،TAM ،SCT ،MPCU های های پذیرش فناوری اطالعات از قبیل مدل و همچنین مدل

 .باشد�می( اجرایی)و یک هسته مرکزی ( تاییدکننده)واسط میان فازی  1فاز اصلی و  1این مدل شامل . در کشور تدوین شده استموجود 

ها و  سند حاضر با مسئولیت سازمان فناوری اطالعات ایران و توسط انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران با همکاری سایر دستگاه

و سایر نهادهای ( فاوا)در کشور تدوین شده و توسط کارگروه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت نهادهای مرتبط با امر تجارت 

ها و نهادهای فعال در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی ملزم به  پس از ابالغ سند، کلیه دستگاه. ذیربط تصویب و سپس ابالغ خواهد شد

و کارگروه مدیریت فاوا با تشکیل کمیته نظارت و پایش، به پیگیری و اجرای سند خواهد  انجام فعالیت در چارچوب سند خواهند بود

 .پرداخت

 :بندی گردیده است محور اصلی زیر تقسیم 1این سند جامع در 

 اندازهای کشور�ها و چشم سیاست

 فنی و ارتباطی

 حقوقی و قانونی

 امنیت و اعتماد

 های انسانی�آموزش و مهارت

 اقتصادی تجاری

 اربرد و نوآوریک

ها و تهدیدهای موجود در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در تمامی �هدف اصلی از ارائه سند مذکور، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت

باشد تا بتوان ضمن معطوف نمودن توجه خبرگان و مدیران اجرایی کشور به هر یک �های ذیربط می�ها، نهادها و شرکت ها، سازمان دستگاه

عالوه بر این همسو با . ها، مستندات ارزشمندی تولید کرد�حوزه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، از محل تالقی افکار و دیدگاه 1از 

ها تعریف شده و در �ها و پروژه�منظور ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت، طرح �شناخت مشکالت، موانع و خألهای موجود در هر محور به

جلسات متعدد کمیته تخصصی تدوین نقشه راه برگزار شد و  4834تا  4883های �طی سال. معه علمی و اجرایی کشور قرار گیرداختیار جا

با کمک اعضای کمیته تخصصی و مشاوران صاحب نظر، سند نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در قالب یک سند و اسناد 

 .پشتیبان آن استخراج شد
 

 معدن و تجارت, های راهبردی صنعت نامهبر 3-1-2-1

در  4834قانون برنامه پنجم توسعه از مهر ماه سال  414طراحی و تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت بر اساس تکلیف ماده 

زیر پروژه  11ل پروژه طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت شام. ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شد�معاونت برنامه

برای تهیه این سند کلیه اسناد مطالعه شده قبلی در حوزه تولید و تجارت . ها است�است که طراحی برنامه سطح کالن یکی از این زیرپروژه

 .توسط ریاست محترم جمهور رونمایی شد 4832فروردین  21با توجه به تکمیل برنامه سطح کالن، این برنامه در . مد نظر قرار گرفتند

 .اند�اند،در جدول زیر معرفی شده�زیرموضوعات بخش صنعت، معدن و تجارت که در برنامه راهبردی طراحی شده
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 بخش صنعت، معدن و تجارت برای طراحی برنامه راهبردی: 28جدول 

 ها�برنامه گروه

 صنعت، معدن و تجارت (برنامه یک)برنامه سطح کالن 

 های عمومی �زیربرنامه

 (برنامه 41)

المللی، جریان کاال، منابع انسانی، فناوری، �ها، منابع طبیعی، بازار محصول، اقتصاد بین�خانوارها، بنگاه

 منابع فیزیکی، جریان مالی، مالیه عمومی، آمایش سرزمین، اجتماع و فرهنگ، محیط زیست

های �های زنجیره زیربرنامه

 (برنامه 14)تأمین 

های کانی غیر �فراورده

 فلزی
 های ساختمانی، کاشی، مصالح پرکننده، شیشه�سنگسیمان، 

 فوالد، آلومینیوم، مس، سرب و روی فلزات

 های غذایی�فراورده

ها، شیرینی و شکالت، �کننده�های غالت و حبوبات، شیرین�لبنیات، فراورده

ها و سبزیجات، گوشت و �های میوه�های خوراکی، فراورده�ها، روغن�نوشیدنی

 نیهای پروتئی�فراورده

 های شیمیایی�فراورده
های پتروشیمی، الستیک و پالستیک، محصوالت بهداشتی، عطر و �فراورده

 آرایشی، رنگ، تایر

 ها�نخ و پارچه، پوشاک، کیف و کفش، چرم، کفپوش های نساجی�فراورده

 کاغذ، چوب های سلولزی�فراورده

 ونقل�تجهیزات حمل
، تجهیزات ریلی، دوچرخه و خودرو، تجهیزات دریایی، تجهیزات هوایی

 موتورسیکلت

 تجهیزات و ماشین آالت
سازی و ساختمانی، ��تجهیزات صنعتی، تجهیزات کشاورزی، تجهیزات راه

 بندی�های فلزی و مخازن، تجهیزات بسته�ماشین ابزار، سازه

تجهیزات الکتریکی و 

 الکترونیکی

نعتی و تجهیزات مخابراتی، الکترونیک نوری، تجهیزات کنترل ص

 گیری، تجهیزات الکتریکی�اندازه

 انرژی

 فناوری اطالعات و ارتباطات

 تجهیزات و محتوای آموزشی و سرگرمی

ها و تجهیزات �فراورده

 بهداشتی و درمانی

های بهداشتی، عطر و آرایشی، تجهیزات پزشکی الکتریکی و �دارو، فراورده

 الکترونیکی

 وازم خانگی و اداری الکتریکی و الکترونیکیمبلمان، ل لوازم خانگی و اداری

 

این سامانه با امکانات . طراحی شده است« سامانه مدیریت علم و فناوری هم افزا»برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت با استفاده از 

این برنامه  .برنامه بسیار موثر بودنماید، در سرعت و کیفیت طراحی  ها و محتوا فراهم می�ارزشمندی که برای مدیریت الکترونیکی فرایند

های جدیدی در برنامه مطرح شده و هم �تفاوت اول در گستره و عمق اجزا است؛ هم انتخاب. دو تفاوت با مطالعات مشابه در این حوزه دارد

« کلیت جدید»ایجاد یک تر است؛ �تفاوت دوم که بسیار مهم. اند،پرداخته شده است�به برخی از موضوعات مهمی که کمتر مورد توجه بوده

عنوان �به)برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت . ای برای طراحی الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت محسوب شود�تواند تجربه است که می
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تواند  ییکی از اجزاء مهم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است که نه تنها معیشت جامعه را م( ترین بخش اقتصاد کشور�ترین و گسترده�مهم

باشد، اقتدار و کارامدی برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، ( علم همراه با عمل)تواند پیشران تولید علم  سامان دهد، بلکه می

را فراهم ( که روح پیشرفت واقعی است)حکومت، استقالل و عزت ملی را ایجاد کند و امکان اندیشه ورزی و حرکت به سوی معنویت 

ریزی در سطح ملی ایجاد شود تا از �رای طراحی برنامۀ راهبردی صنعت، معدن و تجارت، تالش شده تا الگویی مستقل برای برنامهب. سازد

الگوی »های اسالمی و ایرانی پیشگیری شده باشد؛ عالوه بر این، تمرینی برای طراحی �های متفرق و یا متضاد با ارزش بازنویسی ایده

 .باشد« اسالمی ایرانی پیشرفت

بندی اولیه از بخش صنعت، معدن و  ابتدا یک تقسیم .بندی موضوع بود گام اول در طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، تقسیم

 .بندی موضوعات نیز رو به تکامل رفت تجارت انجام شد که به تدریج با پیشرفت کار و روشن شدن جزییات بیشتر، تقسیم

ها  نسخه اولیه این چارچوب. ها بسیار کمک کرد هایی طراحی شده بود که به یکپارچگی برنامه مه، چارچوبپیش از طراحی محتوای برنا

های  در عمل و در هنگام طراحی برنامه بر اساس چارچوب، ابهام. ها قرار گرفت ها، در اختیار دبیران برنامه نویس برنامه�برای تدوین پیش

ها، اصالح  سازی چارچوب��یافت، بلکه با غنی�ها، نه تنها فناوری طراحی برنامه را ارتقا می�نآمد که با رفع آ�مفهومی زیادی پیش می

گرفت مشکالتی برای دبیران ایجاد �ها نیز صورت می با تغییراتی در چارچوب. بندی و تکمیل مفاهیم، انباشت دانش نیز رخ داد تقسیم

دادند، اما با وجود نگرش بلندمدت در گروه مدیریت پروژه و همکاران، و لزوم �یای ادامه م�کرد زیرا باید با دستور کار اصالح شده�می

یکی از . ، غلبه بر این موانع ممکن شد(و نه صرفاً تولید اسناد یک برنامه خاص)های طراحی برنامه در سطح ملی �دستیابی به زیرساخت

ست که عالوه بر تکمیل اطالعات برنامه و پختگی تصمیمات، با نظران ا�حقان و صاحب�ها، کسب نظرات ذی مراحل مهم در تدوین برنامه

های متعددی با �در این رابطه نشست .کند�ایجاد مشارکت در تدوین برنامه، اجرایی شدن برنامه را نیز تا حد زیادی تسهیل می

 .ها برگزار شد�نفعان این بخش�نظران و ذی�صاحب

صاحب نظر  144منتشر و در اختیار بیش از  (4834یکی در شهریور و دیگری در دی )س نوی�پیش از انتشار نسخه نهایی برنامه، دو پیش

طور مستقیم در طراحی برنامه راهبردی �کارشناس به 444بیش از . قرار گرفت و با بازخوردهای دریافت شده، محتوای برنامه بازنگری شد

رت مصاحبه و اظهار نظر با این پروژه همکاری داشته و بیش از صو�اند؛ صدها صاحب نظر نیز به�صنعت، معدن و تجارت مشارکت داشته

 .انجام شده است( شامل برنامه سطح کالن)هزار ساعت کار کارشناسی برای کل پروژه  414

برای طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، آسیب شناسی دقیقی درباره . ریزی، اجرایی نشدن آن است�ترین آفت برنامه�مهم

  :ترین این راهبردها عبارتند از�مهم. های قبلی انجام شده و راهبردهایی برای فائق آمدن بر این مسئله اندیشیده شده است�مهبرنا

سازی و ��، فرهنگ(ها هنگام بودن و آشکاری ارزش�جامعیت، یکپارچگی، دقت، صحت، به)فزایش کیفیت و قابلیت اجرایی شدن برنامه ا

 )های جاری وزارت�های ساالنه و نیز فرایند�برای رسمیت بخشیدن به محتوای برنامه، اتصال برنامه به برنامهحقوقی  متون آموزش، تدوین

و طراحی و اجرای همزمان  برنامه معیارهای و کارکنان براساس مدیران ،ارزیابی...(ها و پژوهش ها، انجام�مانند اعطای مجوز، اختصاص حمایت

 .باشد�برنامه می

توسط  4832ی تدوین شده در این برنامه که در قالب دستورالعمل برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت در خرداد ها�مهمترین بخش

 :باشد�وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ گردیده است به شرح زیر می

 :هایی خواهد داشت�چنین ویژگی 4141بخش صنعت، معدن و تجارت ایران اسالمی در سال ( الف

 های اسالمی و ایرانی؛ مبتنی بر ارزش

 های پیشرفته؛�دارای جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه و جایگاه جهانی در فناوری

 متوازن در مبادالت خارجی و حضور اثرگذار در تولید و تجارت جهانی؛

 کنندگان؛�حقوق مصرفکننده محصوالت مورد نیاز جامعه، با کیفیت و قیمت مطلوب و حفظ �پیشران اقتصاد کشور و تأمین

 خود اتکا در تأمین کاالها و خدمات اساسی؛

 کننده مشاغل شایسته، بهبود دهنده سرانه تولید ملی و توزیع درآمد؛�ها، فراهم�ارتقا دهنده کرامت انسان

 ویژه سرمایه انسانی؛ �بردای صیانتی از منابع کشور به�توانمند در بهره

 جمعیت در کشور؛ها و �موثر در توزیع متعادل فعالیت

 .پذیر و نوآور�مبتنی بر دانش، پایدار، بهره ور، رقابت

و با توجه به جایگاه بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد  4141انداز �اهداف کالن بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای چشم( ب

 :کشور، به شرح جدول زیر است
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 4141پایان برنامه پنجم توسعه و افق اهداف کالن بخش صنعت، معدن و تجارت در : 21جدول 

 4141 4831 واحد متغیر

 1241 2414 هزار میلیارد ریال (4883بر اساس قیمت ثابت سال )افزوده بخش �ارزش

 44.2 44.2 درصد افزوده بخش�متوسط نرخ رشد ارزش

 2 1 درصد (در مورد محصوالت بخش)کننده �حداکثر نرخ تورم مصرف

 2 1 درصد دکنندهحداکثر نرخ تورم تولی

 4144 144 هزار میلیارد ریال (4883بر اساس قیمت ثابت سال )ارزش صادرات بخش 

 444 11.1 درصد نسبت صادرات به واردات بخش

 44.8 8.1 میلیون نفر تعداد اشتغال بخش

 14 88 درصد افزوده بخش�وری از رشد ارزش�سهم بهره

 تجارت سطح کالنکتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و : مأخذ

 

 های بخش تولید و تجارت اولویت( ج

 :های تولید و صادرات عبارتند از اولویت

 ؛(آیسیک 88و  82، 84، 84شامل کدهای )تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی 

 ؛(آیسیک 23کد )تجهیزات و ماشین آالت صنعتی 

 ؛(آیسیک 81و  81شامل کدهای )ونقل �تجهیزات حمل

 ؛(آیسیک 21و  21شامل کدهای )محصوالت شیمیایی 

 ؛(آیسیک 14و  28شامل کدهای )های انرژی �حامل

 ؛(آیسیک 11شامل کد )خدمات مهندسی 

 ؛(آیسیک 12شامل کد )حدمات فناوری اطالعات و ارتباطات 

 ؛(آیسیک 32و  12بخشی از کدهای )خدمات آموزشی و سرگرمی 

 ؛(آیسیک 11بخشی از کد )خدمات گردشگری 

 (:آیسیک 11و  11، 11شامل کدهای )ای و مالی �خدمات بیمه

 :عبارتند از( المللی�داخلی و بین)های تجارت  اولویت

 کننده؛�حقوق مصرف

 ؛...(تقارن اطالعاتی، صداقت در بازار و )کارایی بازارها 

 ؛(همگانی و فراملی)تجارت الکترونیکی 

 های خرد؛ های بزرگ و یا شبکه فروشگاه�توسعه فروشگاه

 ؛(...های ترخیص کاال، تحویل به موقع کاال و �کارایی فرایند)لجستیکی  عملکرد

 ؛(هاب، پایانه، خطوط ریلی، ناوگان)های لجستیکی �زیرساخت

 تأمین مالی صادرات؛

 پیوندهای فعال و منعطف تجاری با بازارهای هدف؛

 پرورش منابع انسانی در تراز جهانی؛

 .پنجره واحد تجاری

آوری، پدافند غیر عامل و �تاب)حفظ استقالل کشور، افزایش پایداری : های بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از�مشی�ترین خط�مهم( د 

ها و جمعیت، �ای در استقرار فعالیت�توازن منطقه)ها و منابع �وری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصت�، افزایش بهره...(
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، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیر رسمی، حفظ حقوق انسانی ...(فراد جامعه و های برابر برای همه ا�فرصت

 (... کرامت، فراغت، سالمت و)

ها، تنظیم �اصالح مصارف، ایجاد و تکمیل کارگاه: ترین راهبردها برای دستیابی به اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از�مهم(  ـه

ها،  ها و تشکل�، گسترش پژوهش و نوآوری، افزایش تطابق شغل و شاغل، ارتقای توانمندی بنگاه(سازی در سطح الزم�ذخیره)اال موجودی ک

ها، اصالح روش تسویه و زمان پرداخت، اصالح روش  ها، تقویت نمانام�ها، اصالح مالکیت بنگاه�ها، اصالح اندازه بنگاه�گسترش همکاری بنگاه

المللی، تولید و انتشار اطالعات، تنظیم شرایط �های بین�ها، گسترش همکاری�ل ضمانت، ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهتأمین مالی، تسهی

این راهبردها در یک شبکه علت و معلولی . ، تخصیص منابع حاکمیتی...(ها، عوارض، یارانه و �تعرفه)ها و محصوالت، تنظیم مالیات �فعالیت

 .گیرند تا در نهایت به اهداف متصل شوند در امتداد و کنار هم قرار می با یکدیگر ارتباط داشته،

وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق ارتقای . است (ها و فعاالن اقتصادی ها، تشکل�بنگاه)تحقق راهبردها بیشتر به عهده عوامل ( و 

های عوامل را در راستای اجرای راهبردها و دستیابی به اهداف �تآگاهی، انگیزه و توانایی عوامل و به صورتی غیرمتمرکز اما یکپارچه، فعالی

و با ( غیر تصدی گرایانه)مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این بخش، با تمرکز بر راهبردهای غیر مستقیم . کند�هدایت می

 .شود�انجام می« تخصیص منابع حاکمیتی» و« تنظیم مالیات»، «ها و محصوالت�تنظیم شرایط فعالیت»، «تولیدو انتشار اطالعات»محوریت

سامانه محصوالت، سامانه اطالعات زنجیره تأمین، سامانه مبادله کاالهای : های نرم بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از�زیرساخت( ز 

گذاری و سامانه تجارت �نه سرمایهای، سامانه مبادله اوراق بهادار، سامانه خدمات مالی و بیمه، سامانه مشاغل، سامانه فناوری، ساما�واسطه

های کافی برای �، اهرم(در قالب پنجره واحد)و تسهیل امور ( برای عوامل و حاکمیت)ها عالوه بر تولید اطالعات �این زیرساخت. خارجی

 .کنند اعمال هوشمندانه حاکمیت را نیز فراهم می
 

 های تجارت خارجی سیاست  3-2-1

 رژیم تجاری کشور  1-3-2-1

های اسمی نفت در جهان و تزریق منابع  های اخیر رشد حیرت انگیز قیمت�ترین عوامل کوتاه مدت و تازه پدید آمده در سال�از مهمیکی 

باشد که سهم باالیی در رشد �مالی هنگفت به کشورهای صادرکننده نفت در سطحی فراتر از پدیده دالرهای نفتی دهه هفتاد میالدی، می

های ژئوپولتیک ظهور �ی اخیر داشته است و ناشی از رفتارهای سوداگرانه و معامالت کاغذی نفت، ریسکها�تجارت جهانی در سال

کننده انرژی و �های مصرف�های عظیم اقتصادی و تجاری جهان نظیر چین و هند و کشورهای آسیای جنوب شرقی به عنوان غول�قدرت

ا برای حفظ ارزش ثروت به سمت بازارهای انرژی، کاالها و مستغالت در سراسر مواد خام جهان، کاهش ارزش دالر که منابع مالی فراوانی ر

 . سوق داده است( در اغلب کشورها به جز آمریکا)جهان 

کشور  21این منطقه متشکل از . نامیم�ای قرار دارد که آن را منطقه بزرگ جنوب و غرب آسیا و خاورمیانه می�ایران در قلب منطقه

میلیون نفر جمعیت است و محل تالقی چند مشخصه  144میلیارد دالر واردات و  844تریلیون دالر صادرات،  پیرامونی با حدود یک

جایی قدرت در �بیضی استراتژیک نفت جهان، با جهان اسالم و آسیا به عنوان قاره تازه قدرت گرفته ناشی از جابه. منحصر بفرد است

های  دلیل افزایش قیمت �های اخیر به�تجارت منطقه پیرامونی ما در سال. وشان هستندهای پایانی قرن بیستم، در این منطقه هم پ�دهه

ای که با �منطقه. ترین مناطق با قدرت خرید باال در جهان تبدیل نموده است�نفت، رشد چشمگیری داشته و آن را تبدیل به یکی از مهم

باشد و نوار جنوب و غرب آسیا �شرق آسیا نظیر هند و چین در رقابت میهای عظیم جنوب و �ویژه واردات با قدرت �توان عظیم صادرات و به

 .و شرق آسیا را تبدیل به پهنه عظیم مصرف، واردات و صادرات نفت و غیرنفت جهان نموده است

تولید  تجارت خارجی کشور در طوالنی مدت مبتنی بر نفت و ناشی از درآمدهای نفتی بوده است و سهم صادرات غیرنفتی در تجارت و

های انجام شده در صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات و �گذاری�های اخیر، سرمایه�طی دهه. ناخالص ملی بسیار جزئی بوده است

گیری عمومی و اجماع بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی، تغییراتی را در ساختار تجارت ایران در پی داشته است و کشور را در �جهت

 .ها قرار داده است�ظرفیت مدار مطلوب و سازگار با

های تجارت  های غربی نیز اثرات مهمی در سیاست�های ظالمانه قدرت�عالوه بر موارد فوق مسائل مهم دیگری مانند بحران جهانی و تحریم

ی و وزارت های صنایع و معادن و بازرگان�خانه�المللی وزارت�متناسب با شرایط پیش آمده در فضای بین .خارجی ایران ایجاد کرده است

 .های الزم را اتخاذ نموده تا عرصه تجارت ایران با خلل جدی مواجه نگردد صنعت، معدن و تجارت سیاست

باشد که عمدتا ناظر بر تجارت خارجی از طریق �های تجاری کشور در این دوره قوانین برنامه چهارم و پنجم می مبنای قانونی سیاست

انداز بیست ساله، مقرر گردیده ایران با توجه �در چارچوب چشم. ای بوده است�جاد موانع غیر تعرفهای و ممنوعیت ای�حذف موانع غیر تعرفه

های باالی اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت نموده و به توازن تجاری در صادرات و �ها و ظرفیت�به توانمندی
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ویژه در بخش  �الب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد و بر راهبرد توسعه صادرات بهواردات نایل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غ

خدمات و تولید محصوالت با فناوری باال تاکید گردد و نقش مدیریتى ایران درتوزیع وترانزیت انرژى، افزایش فرصت هاى صادراتى، جذب 

و بیمه اى مستقل با کمک کشورهاى منطقه اى واسالمى ودوست سرمایه و فناورى هاى پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولى، بانکى 

 .باهدف کاهش وابستگى به سیستم پولى نظام سلطه محقق گردد

های تولید، کاال و �سازی و تسهیل ورود نهاده��المللی، سیاست تجاری ایران مبتنی بر آزاد�بر اساس این قوانین باالدستی و شرایط بین

سال  8در این راستا سعی شده بود در طول این . ض صادراتی نیز برای مواد اولیه درنظر گرفته شده استخدمات بوده و از طرفی عوار

ها فراهم بود، از تعرفه �ای و ماشین آالت پایین بوده و کاالهای مصرفی که امکان ساخت داخل آن�تعرفه واردات مواد اولیه و یا واسطه

 .ایم�بیشترین کاهش تعرفه را داشته 4881بیشترین افزایش تعرفه و در سال  4881ال در این راستا طی س. باالیی برخوردار باشند

ای در �های گسترده�های حمایت از صادرات و در اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم فعالیت عالوه بر این طی دوران اخیر، در تداوم سیاست

ها و �ها و توسعه روابط تجاری انجام گردیده است تا امکان کاربرد روش�اههای تجارت، حمایت از صادرات، برگزاری نمایشگ�ارتقا زیرساخت

 .های مختلف ترویج تجارت امکانپذیر باشد�مبانی علمی در زمنیه

های تجاری جدید  رویه، سیاست�مبنی بر لزوم مدیریت واردات و جلوگیری از واردات بی 4883با فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 

قانون قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات  8عالوه بر این با توجه به ماده . رویه مدیریت گردد�ر کرده تا واردات بیبایست تغیی�می

در این رابطه وزارت . صنعتی داخلی، وزارت صنایع و معادن سابق موظف بود اقداماتی در جهت حمایت از تولیدات داخلی انجام دهد

بندی شدند تا امکان مدیریت  های کاالیی نمود و این کاالها در سه دسته زیر تقسیم�اقدام به تفکیک تعرفه 4883صنایع و معادن در سال 

 :واردات فراهم گردد

بر این . ها در شرایط موجود تسهیل گردد�ای بخش تولید بوده و ضرورت داشت واردات آن�گروه اول کاالهایی بودند که مواد اولیه و واسطه

خصوص استاندارد و گمرک صورت  �ها به سازی برای واردات این گروه در وزارت در تعامل با سایر دستگاه��های روان ز سیاستمبنا برخی ا

 .تعرفه قرار گرفتند 2444در این گروه بیش از . پذیرفت

شرایط . باشد�خل نیاز به واردات میها وجود دارد ولی برای تأمین نیاز دا�گروه دوم کاالهایی بودند که توان تولید داخلی تا حدی برای آن

 .تعرفه قرار گرفتند 2844در این گروه حدود . واردات برای این گروه بدون تغییر پیشنهاد شده بود

بایست مدیریت �بر این مبنا می. گروه سوم نیز کاالهایی بودند که برای تأمین نیاز داخل، توان تولید داخلی کامال جوابگوی کشور بود

 گرفت�تعرفه قرار می 4844در این گروه حدود . گرفت�ین گروه شکل میواردات در ا

برای اجرایی شدن این سیاست تفاهمنامه پنج بندی مدیریت واردات و جلوگیری از واردات کاالهای بی کیفیت بین وزارت بازرگانی سابق 

مور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن، رئیس کل ای متشکل از معاون ا�در این رابطه کمیته. و وزارت صنایع و معادن سابق امضا شد

و رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران چگونگی واردات ( ایران کد)سازمان توسعه و تجارت ایران، رئیس مرکز ملی کد کاال 

دبیرخانه این کمیته در مؤسسات استاندارد و  .کردند�ها و مصوبات اقدام می�کاالها را عهده دار شدند که در صورت نیاز به اصالح شیوه نامه

  .تحقیقات صنعتی ایران مستقر گردید

کد  بر اساس این تفاهمنامه، واردکنندگان کاال باید قبل از ثبت سفارش یا انجام هرگونه اقدامی برای واردات کاال به هر روش، اقدام به اخذ

 .کردند�ندارد از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میو سپس مجوز استا( ایران کد)کاال از مرکز ملی کد کاال 

به بعد ضرورت مدیریت واردات تشدید گردید  4834های �المللی و مشکالت فراروی اقتصاد کشور طی سال�ی بین�ها�با گسترده شدن تحریم

پول در شبکه بانکی کشور، عالوه بر حفظ ذخائر  تا با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار و همچنین افزایش فشار تحریم بر سیستم انتقال

در این رابطه اقداماتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت . ارزی کشور، نیازهای اصلی کشور در اولویت تأمین ارز قرار گیرد

ارگروه ساماندهی ارز نیز در ذکر است ک �الزم به. گیری رژیم جدید تجاری ایران و ایجاد مرکز مبادالت ارزی گردید�گرفت که باعث شکل

 .های بین بخشی را در جهت مدیریت تخصیص ارز تعیین نماید سطح دولت تشکیل گردید تا سیاست

های وارداتی به کشور برای تخصیص ارز در قالب دو گروه ارز سیستم بانکی و ارز غیر سیستم بانکی �کاالها و تعرفه 4834در اردیبهشت 

ردیف تعرفه وارداتی مشمول ارز غیر سیستم بانکی  1444ردیف تعرفه از مجموع  2444بندی حدود  ن تقسیمبر پایه ای. بندی شد تقسیم

بایست از منابع غیر �شد که بدین معنی بود سیستم بانکی تعهدی برای تأمین ارز این دسته از کاالها نداشته و ارز این دسته از کاالها می

( اساسی و ضروری)ی موردنیاز �اولویت دهی تخصیص منابع ارزی به کاالها. تأمین گردد.. اضی و بانکی چون ارز حاصل از صادرات، ارز متق

و مدیریت واردات از طریق عدم تخصیص منابع ارزی جهت ورود کاالهای مصرفی و غیرضروری امری اجتناب ناپذیر بود که عالوه بر این 

بر مبنای این . ایت از تولید و نظم بخشی به واردات نیز در نظر گرفته شدبه عنوان رویکردی موثر جهت ایجاد شرایطی مساعد برای حم
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نگاه، وضعیت جدید مدیریت واردات از طریق عدم تخصیص منابع ارزی جهت ورود اقالم مشابه تولید داخل، غیرکیفی و مدیریت صادرات 

 .ید اجرایی گرددهای حمایتی از بخش تول کاالهای اساسی پی ریزی شد تا همزمان نیز سایر سیاست

لذا کاالهای وارداتی به . برداشت 4834بندی کاالیی در تیرماه �وزارت صنعت، معدن و تجارت در گام بعدی اقداماتی را در جهت اولویت

با . دیدبینی گر�میلیارد دالر پیش 1طور میانگین �اولویت تقسیم شد و با توجه به رقم واردات ساالنه کشور برای هر اولویت به 44کشور در 

های یک و دو گروه کاالیی واردات ارز مرجع  گیری شد تنها اولویت�توجه به شرایط موجود کشور و ضرورت مدیریت ذخائر ارزی تصمیم

گیری �ها تصمیم با توجه به ضرورت تعلق ارز برای سایر اولویت. دریافت کنند و سایر نیازهای ارزی از محل حاصل از صادرات تأمین گردد

های زیادی از قبیل راه �در این رابطه مباحث و طرح. ها تعلق گیرد اصل از صادرات در قالبی دیگر و با نرخی جدید به سایر اولویتشد ارز ح

گیری مرکز مبادالت ارزی ارائه �اندازی بورس ارز مطرح شد که با توجه به ایده وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیشتر در خصوص شکل

لذا در راستای تصمیم . ای محقق گردید�مبادالت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نرخی تحت عنوان نرخ مبادله شده بود، ایجاد مرکز

ای بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت با پذیریش این ایده توسط بانک �اقتصادی دولت مبنی بر تعیین نرخ ارز بر پایه قیمت حاشیه

ای �های عامل و سیستم ثبت سفارش در نقطه�ه در آن کلیه عوامل شامل بانک مرکزی، بانکمرکزی مرکز مبادالت ارزی را ایجاد کرد ک

با آغاز بکار مرکز مبادالت ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل . ها از یک مرکز مدیریت گردد�تمرکز یافته و همه فعالیت

های جدیدی در حوزه ارزی و ایجاد رژیم تجاری کشور که �نکی قدمبا همکاری وزارتخانه، بانک مرکزی و شبکه با 4834مهرماه سال 

 «خام، خام، خام»گانه وارداتی، از گروه کاالهای  44ی �ها های صورت گرفته اولویت�بندی در تقسیم. متفاوت با شرایط قبل بود برداشته شد

 :استبندی صورت گرفته است که به شرح زیر  تقسیم« مصرفی، مصرفی» تا گروه کاالهای 

 کاالهای اساسی

 کشاورزی+ مواد اولیه دارو + دارو 

 مواد پایه تولید صنعتی و کشاورزی، پتروشیمی

 های خوراکی و تولید مواد کانی�مواد اولیه تولید، روغن

 و مواد شیمیایی CKD ای و منفصله�اجزا مواد و قطعات واسطه

 SKD قطعات نیمه مونتاژ شده

 ی خودرویی، ابزارآالت�ها�ها، الکتروموتورها، الستیک�ونتاژ مثل پمپکاالهای نیمه ساخته یا آماده م

 ای ماشین آالت�کاالهای سرمایه

 کاالهای نهایی با دوام

 کاالهای نهایی و مصرفی، مواد اولیه صنعتی، کشاورزی نیمه ساخته و یا ساخته شده غیر ضرور

 :های مرکز مبادله ارزی در قالب سه فاز صورت پذیرفت�فعالیت

 مراجعه حضوری به مرکز مبادله وتخصیص ارز صرفا از طریق دو بانک عامل ملت و کشاورزی: از اولف

بانک که در این مدت مراجعات حضوری در کنار مراجعات غیر حضوری  24افزایش تعداد بانک عامل مستقر درمرکز مبادله به : فاز دوم

 .پذیرفت�صورت می( ارسال درخواست در سیستم پرتال ارزی)

های عامل جهت ارسال درخواست ثبت سفارش �عدم مراجعه حضوری متقاضیان به مرکز مبادله و مراجعه حضوری به شعب بانک: فاز سوم

 خود بر اساس سیستم پرتال ارزی برای تخصیص ارز در مرکز مبادله

یافت و سایر گروهها مجبور به �ای تخصیص می�هکاالیی، ارز با نرخ مبادل 1تا  8های �در ابتدای فعالیت مرکز مبادالت ارزی صرفا به گروه

دلیل افزایش طرف تقاضا در افزایش نرخ ارز بازار آزاد بی تاثیر  �تأمین ارز خود از سایر روشهای غیر بانکی بودند که مطمئنا این موضوع به

دلیل غیر  �باشد، به�تعرفه کاالیی می ردیف 2444را که شامل حدود  44لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش گروه کاالیی . نبود

 .ضروری بودن برخی از اقالم و امکان تأمین آن در داخل کشور متوقف کرد

شدند، اما با  ای می�های ثبت شفارش درمرکز مبادله موفق به دریافت ارز مبادله�دراوایل راه اندازی مرکز مبادالت تعداد اندکی از پرونده

 144میلیون دالر بابت بالغ بر  244کز مبادله در بازار ارز و افزایش عرضه، با تأمین ارز متجاوز از روزانه نهادینه شدن مرکز، راهبری مر

با افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله از . های کاالی برداشته شد�پرونده ثبت سفارش در روز گام بلند و موثری در تأمین ارز مورد نیاز گروه

با نرخ ارز  2و  4های  اولویت 4834ملی و همچنین صادرکنندگان کاالهای غیر نفتی تا پایان سال سوی وزارت نفت، صندوق توسعه 

نیز متوقف بود که این سیاست  44گردید و ثبت سفارش اولویت �ای تأمین ارز می�نیز بر اساس نرخ مبادله 3تا  8های  مرجع، اولویت

عالوه بر این با تمهیدات فراهم شده، با تأمین ارز محلی کشورهای طرف . داشته باشدالمللی ادامه �های بین تواند تا زمان رفع محدودیت می
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پذیرد و روز به روز نیز از حجم افرادی که در صف تأمین ارز برخی از ارزهای جهان �مبادله، تقریبا به صورت روزانه تخصیص ارز صورت می

 .شود�روا هستند نیز کاسته می

 :توان اشاره نمود نسبت به نظام تأمین ارز قبلی به موارد زیر میاز مزایای مرکز مبادله ارزی 

گردد که در نظام قبلی صرفا بر اساس ثبت سفارش و بدون �در مرکز مبادله تأمین ارز بر پایه ثبت سفارش و گروه بندی کاالیی انجام می

 .پذیرفت�گروه بندی کاالیی صورت می

ده ارز مورد نیاز متقاضیان بر اساس ثبت سفارش صادر شده و بر پایه گروه بندی کاالیی و کنن�بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تأمین

های عامل بودند که با خرید ارز از بانک مرکزی خود �های عامل روی پرتال ارزی است در حالیکه در سیستم قبلی این بانک�معرفی به بانک

 .تخصیص دهندگرفتند به چه ثبت سفارشی و به چه مشتری ارز �تصمیم می

 های عامل و گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت ثبت سفارش،�های وزارت صنعت معدن وتجارت، بانک مرکزی، بانک�کلیه عملیات

پذیرد که در سیستم واردات و تأمین ارز قبلی چنین چیزی �تخصیص ارز، گشایش اعتبار و ترخیص در قالب پرتال ارزی صورت می

 .شبکه بانکی کشور در ورود اطالعات ثبت سفارش و اسناد واصله در شبکه پرتال ارزی کشور ضرورت داردلذا همکاری . سابقه است بی

هدف مرکز مبادله ارزی تأمین کاالهای ضروری بخش تولید و مردم است، ضمن اینکه برای تأمین پوشش تقاضاهای ضروری بخش ارزی 

 .گردد�ریزی فراهم می�خدمات نیز امکان برنامه

و ( ثبت سفارشات)های مختلف بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت �دله در قالب یک پنجره واحد با حضور نمایندگان بخشمرکز مبا

 .های عامل تعریف شده است�نمایندگان بانک

ندگان های مالیاتی برای صادرکن�های صادراتی و معافیت�ای از قبیل مشوق�ها در جهت فروش ارز به نرخ مبادله�سازی حمایت��هدفمند

 کاالهای غیر نفتی

شود به نحوی که تولیدکنندگان قادر به �ای در یک دامنه مشخص و با درجه اعتماد باال کنترل و مدیریت می�نوسانات نرخ ارز مبادله

 باشند ریزی جهت تولیدات آتی و نرخ گذاری کاالهای خود می�برنامه

 :توان اشاراه نمود های اقتصادی به موراد زیر می�یط تحریمهای سیاست جدید تجاری در مواجه با شرا�از مهمترین ویژگی

 .های وارداتی�سازی تخصیص منابع ارزی به مصارف اولویت دار از طریق مدیریت واردات و ایجاد یک نظام ده اولویتی برای کاال��بهینه

 ستای تأمین نیازهای تولید کشورگیری مرکز مبادالت ارزی در را�طراحی یک جریان کلی از بازار ارز تا بازار کاال و شکل

 سازی صادرات با هدف حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار��تبدیل مرکز مبادالت ارزی و هوشمند

 ورود ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد

 های تجاری براساس کاهش سریع سهم نفت در تأمین منابع ارزی امکان طراحی برنامه

 افزوده باالتر�قویت توان تولید داخلی و انجام صادرات با ارزشامکان محقق شدن حفظ و ت

منظور ساماندهی تقاضای ارز، در رژیم صادراتی نیز تغییراتی ایجاد شد  �عالوه بر تغییرات اساسی که در رژیم واردات کشور اتفاق افتاد به

در این . ی و مجوز برای صادرات برخی از کاالها اشاره نمودتوان به ممنوعیت صادرات مواد اولیه، وضع عوارض صادرات که در این رابطه می

 .قلم کاال مشمول ممنوعیت صادرات گردیدند 21قلم و در نهایت  83قلم، سپس  18رابطه ابتدا 

 در نمودار زیر خالصه رژیم جدید تجاری ایران در شرایط فعلی اقتصادی نمایش داده شده است
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گیری �تصمیم 4834مبنا قرار گرفتن آن در محاسبات اقتصادی کشور از قبییل گمرک، در اواخر سال  با توجه به تعدیل شدن نرخ ارز و و

این موضوع عالوه بر اینکه کمک زیادی در پیوستن ایران به سازمان جهانی . درصد کاهش یابد 14های وارداتی به میزان �شد کل تعرفه

ذکر است مقوله حمایت از تولید داخلی نیز در  �الزم به .گردد�اال رفتن نرخ ارز مینماید، باعث تثبیت شرایط اقتصادی علیرغم ب تجارت می

 .باشد�ای جدید حداقل مطابق شرایط قبلی می�برابر، شرایط تعرفه 2این سیاست لحاظ شده است زیرا با تعدیل نرخ ارز به میزان حداقل 
 

 ایران و سازمان جهانی تجارت  2-3-2-1

اعضای اولیه کشورهای طرفهای متعهد گات . ارت به دو دسته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده تقسیم میشونداعضای سازمان جهانی تج

و نیز جامعه اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دوساله پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به عضویت این سازمان  4331تا پایان سال 

های مجزا و خود مختار گمرکی برای عضویت در �دیگر کشورها و یا قلمرو. گرددعضو بالغ می 428اند و تعداد اعضای اولیه آن به �در آمده

 .موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت طی کنند 42سازمان باید فرایند الحاق را مطابق با ماده 

. مندند به کلی متفاوت است�د جاری الحاق بهرهالمللی که غالباً از یک رون�های بین فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت با دیگر سازمان

براساس موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، الحاق به این سازمان تحت شرایط مورد توافق سازمان با دولت متقاضی الحاق صورت 

ی پیچیده، زمان بر و دشوار بدل لذا فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت اساساً یک فرایند مذاکره است که آن را به روند. خواهد گرفت

ها کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت �گیرد که در آن برای اجرایی شدن موضوع الحاق مذاکراتی صورت می. سازد�می

را برای کاهش  عالوه بر این الزم ست تعهداتی. های چند جانبه سازمان به عمل آورند�تطبیق قوانین ملی خود با مقررات موافقتنامه

 .ها و اصالح مقررات خود به عهده بگیرند تا امکان بیشتر تجارت جهانی برای کاالها و خدمات سایر کشورها فراهم گردد�تعرفه

مراحل الحاق به سازمان جهانی تجارت شامل درخواست عضویت، تشکیل گروه کاری، بررسی رژیم تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق 

جهت تهیه جدول امتیازات و ( مرحله مذاکرات دسترسی به بازار)، مذاکرات دوجانبه (ی از طریق پرسش و پاسخمرحله حقیقت یاب)

تعهدات مربوط به گات، جدول تعهدات ویژه مربوط به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات برای آن کشور و نهایتاً توافق در مورد گزارش 
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روز پس  84پروتکل الحاق . باشد�سازد می�که شرایط الحاق را معین می( ای�مقاوله نامه)وتکلی گروه کاری، سند تصمیم در مورد الحاق و پر

 .گردد�الزم االجرا می( پس از امضا و ابالغ تصویب پارلمان آن کشور)از پذیرش کشور متقاضی الحاق 

بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی  سال 1خواستار پیوستن به سازمان تجارت جهانی شد، این درخواست تا  4331ایران از سال 

برای نخستین بار در دستور کار شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و از آن  2444قرار نگرفت و سرانجام در ماه مه سال 

کا اجماع شورای دلیل عدم موافقت آمری �زمان تا مدت نزدیک به چهار سال، با وجود حمایت گسترده اعضای سازمان جهانی تجارت، به

سر انجام درخواست . عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران که به منزله اعطای عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت است بدست نیامد

برای بیست و سومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و این بار درخواست  4881کشورمان در خرداد 

 .این سازمان آغاز گردد( الحاق)جماع به تصویب رسید و ایران عضو ناظر سازمان جهانی تجارت شد تا روند عضویت کامل عضویت با ا

های کاری سازمان جهانی تجارت جز کمیته اداری مالی و بودجه و دو �دهد در تمامی جلسات و نشست�این وضعیت به ایران اجازه می

دارند شرکت کرده، به ایراد سخنرانی یا طرح پیشنهاد بپردازد، به اسناد سازمان دسترسی داشته ای �ای که مسیر عضویت جداگانه�کمیته

های کارشناسی سازمان استفاده کرده و بدین ترتیب حداکثر استفاده را جهت آشنایی با سازمان، کسب آمادگی برای الحاق �باشد، از کمک

عضو اولیه  428عضو جدید به  84گذرد �لی که از تأسیس سازمان جهانی تجارت میسا 43در  .و تأثیرگذاری بر روندهای جاری آن بنماید

توان گفت که برای  می. سال به طول کشیده است 8طور متوسط بیش از  �ها به�این سازمان افزوده شده است که روند الحاق برای آن

این اقدامات گرچه از تعدد . متعددی باید صورت گیردعضویت ناظر ایران تا عضویت کامل در سازمان جهانی تجارت مراحل و اقدامات 

 :دهد که عبارتند از�در طول فرایند الحاق دو اتفاق اصلی روی می. نمود بندی و خالصه�توان آنها را در دو اقدام اصلی طبقه برخوردارنداما می

با مقررات متناظر سازمان جهانی تجارت و ها �بررسی وضعیت قوانین، مقررات و ضوابط حاکم بر تجارت در ایران و تطبیق آن( الف

ها و �ها و تعیین تعهدات ایران در زمینه تغییر قوانین و مقررات و ضوابط مورد نظر در جهت ایجاد انطباق الزم بین آن�شناسایی مغایرت

 مقررات سازمان جهانی تجارت

 های خدماتی�خهای تعرفه کاالها و اعطای دسترسی در بخشمنظور تعیین تعهدات ایران در زمینه میزان کاهش نر �انجام مذاکرات به( ب

های الزم در کشور از قبیل تثبیت مقررات و قوانین حاکم بر تجارت و عدم تغییر پی درپی �برای این منظور باید تمهیدات و بسترسازی

ت صنعتی، روانتر نمودن مقررات و ضوابط ها، رفع تبعیض بین کاالهای وارداتی و کاالهای مشابه داخلی، عدم اعطای یارانه به محصوال�آن

ای و تثبیت نرخ تعرفه همۀ �های واردات و حذف همه موانع غیر تعرفه ها یا محدودیت�گمرکی حاکم بر تجارت، برطرف نمودن ممنوعیت

ها و مقررات سازمان �بین آن ها، اعمال تغییرات الزم در استانداردهای فنی و بهداشتی جهت ایجاد انطباق الزم�کاالها و عدم افزایش آتی آن

ها با مقررات سازمان جهانی �جهانی تجارت، ایجاد سازگاری الزم بین مقررات حاکم بر خریدهای دولتی از جمله برگزاری مناقصات و مزایده

باید توجه  .صورت گیرد... تجارت و حمایت از حقوق مالکیت فکری از جمله ابداعات، طرحهای صنعتی، حق اختراع و عالمت تجاری و 

داشت که این تغییرات فضای کسب و کار را در داخل کشور در جهت ایجاد شفافیت بیشتر در قوانین و مقررات تغییر خواهد داد و 

 .های اقتصادی مؤثر خواهد بود�تر برای فعالیت�همچنین در استقرار فضای رقابتی

 �وزارت صنعت معدن و تجارت اقدامات متعددی را به 4881خرداد متعاقب پذیرش درخواست الحاق ایران در سازمان جهانی تجارت در 

رسانی، نهادسازی برای �های الزم برای طی فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه ارائه آموزش و اطالع�منظور کسب آمادگی

های مرتبط به مورد اجرا گذاشته است  با دستگاههای گسترده �تسهیل انجام امور الحاق و تهیه مستندات و اسناد مربوطه و انجام هماهنگی

 :توان اشاره نمود به شرح زیر می 4834ای از مهمترین اقدامات انجام شده تا پایان سال �که به پاره

در  تعیین وزیر بازرگانی به عنوان نماینده تام االختیار تجاری توسط هیات وزیران در قالب سند فرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت

 4881مرداد 

 (2441دسامبر ) 4881کنگ و ایراد سخنرانی در آذر �شرکت وزیر بازرگانی در ششمین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در هنگ

های �رسانی�منظور اطالع �به 4881آغاز انتشار فصلنامه پژوهشهای تجارت جهانی در دفتر نمایندگی تام االختیار تجاری از زمستان 

 WTO ون مباحثتخصصی پیرام

ها و  های کارشناسی سازمان�برای هسته( ساعته حضوری 84دوره )آغاز ارائه آموزشهای مربوط به مباحث سازمان جهانی تجارت 

نفر از مدیران و کارشناسان دولتی موفق به گذراندن  144بیش از  4834تا پایان سال ) 4881های مرتبط با الحاق در اردیبهشت  دستگاه

 .(شده اند ها�این دوره

منظور مدیریت نظام مند فرایند الحاق و تفکیک وظایف و  �تدوین گزارش تشریحی مسیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت به

 4881های اجرایی توسط دفتر نمایندگی تام االختیار تجاری در خرداد  های دستگاه مسئولیت
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یران در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب آن در کارگروهی مرکب از تهیه نهمین ویرایش گزارش رژیم تجاری جمهوری اسالمی ا

 4881وزرای منتخب هیات وزیران در تیر 

 هیات محترم وزیران 4888تصویب ارائه گزارش رژیم تجاری به سازمان جهانی تجارت در جلسه مهرماه 

 مدیر کل سازمان جهانی تجارت به 4888ارائه گزارش رژیم تجاری توسط مقامات وزارت امور خارجه در آبان 

 4888دریافت اولین مجموعه سؤاالت اعضای گروه کاری از سازمان جهانی تجارت در بهمن سال 

دستگاه ذیربط برای تهیه پاسخ  11ها و ارسال به �بررسی اولیه سؤاالت در دفتر نمایندگی تام االختیار تجاری و تفکیک دستگاهی آن

 تهیه پاسخ سؤاالت به همراه دستور العمل

هایی که بیشترین ارتباط را با مباحث سازمان جهانی تجارت  تصویب تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر بازرگانی و مرکب از وزرای دستگاه

 4883دارند توسط هیات محترم دولت در تیر ماه 

در وزارت صنعت، معدن و  4834ه سال به اتمام رسیدن تهیه و تدوین پاسخ سؤاالت مربوط به گزارش رژیم تجاری در اردی بهشت ما

 ها جهت تصویب کارگروه وزراء در امور سازمان جهانی تجارت سازی پاسخ��منظورآماده �ها به�تجارت و انجام آخرین بازبینی

 کارگروه معاونین وزراء در امور سازمان جهانی تجارت 4834تصویب پاسخهای تهیه شده در جلسه مرداد 

 4834ده به سازمان جهانی تجارت در آبان سال های تهیه ش ارائه پاسخ

 4834های ایران در بین اعضای سازمان جهانی تجارت در آذر سال  توزیع پاسخ

 1با برگزاری  4834جهت ارائه آموزشهای اینترنتی که تا پایان سال  4834راه اندازی پایگاه آموزش از راه دور دفتر نمایندگی در سال 

 .نفر از سراسر کشور دوره آموزش آشنایی با مقررات سازمان جهانی تجارت و الحاق ایران را سپری نمایند 2444دوره سه ماهه بیش از 

 �کارگاه آموزش تخصصی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور با حضور کارشناسان اعزامی سازمان جهانی تجارت به 42برگزاری 

 WTOهای الزم برای پی گیری امور کارشناسی الحاق به �داخلی و کسب آمادگی منظور افزایش توان تخصصی مدیران و کارشناسان
 

 تعامل با کشورها  3-3-2-1

های بازرگانی و صنایع و معادن و وزارت جدید صنعت،معدن و تجارت که اهمیت باالیی در اقتصاد ملی �خانه�با توجه به نوع فعالیت وزارت

نقش مهمی در پایداری اقتصاد، توسعه صادرات و فتح بازارهای جدید دارد، ضرورت دارد رویکرد  دارند، و از طرفی تعامل با کشورهای دنیا

های داخلی و �این وزارت توسعه روابط با کشورها در جهت توسعه بازارهای صادراتی، مدیریت هدفمند زنجیره تولید تا تجارت برای ظرفیت

در این راستا سفرهای خارجی وزیر وزارتخانه به عنوان باالترین مقام دولتی و . تقویت روابط دو جانبه و یا چند جانبه صورت پذیرد

برای تشریح این موضوع در جدول زیر گزارش سفرهای . سیاستگذار در این رابطه همواره مورد توجه کشورها قرار داشته و خواهد داشت

 .ها ارائه شده است�خارجی وزاری این وزارتخانه

 

 ی وزاری بازرگانیهای خارج�سفر: 21جدول 

 سال مقام کشور موضوع سفر

 ازبکستان شرکت در اجالس کمیسیون مشترک

جناب آقای مسعود 

 میرکاظمی

4881 

 4881 بحرین شرکت در پنجمین اجالس کمیسیون مشترک

 4881 هنک کنگ شرکت در اجالس وزرای سازمان جهانی تجارت

 4881 بالروس شرکت در هفتمین اجالس کمیسیون مشترک

 4881 مالزی شرکت در اولین نشست کمیته مشترک تجاری

 4881 عربستان بازدید رسمی و افتتاحیه هفتمین نمایشگاه اختصاصی

 4881 بالروس در معیت ریاست محترم جمهوری

 4881 امارات متحده عربی نشست ماهیانه شورای بازرگانی ایرانیان مقیم دبی

 4881 ونزوئال، کوبا امه ترجیحیبازدید رسمی و امضاء موافقتن
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 4881 کوبا شرکت در مجمع تجاری جنبش غیر متعدها

 4881 تونس شرکت در نهمین اجالس کمیسیون مشترک

 4881 ترکیه شرکت در سومین اجالس کمیته مشترک

 4881 قرقیزستان شرکت در نهمین اجالس کمیسیون مشترک

 4881 النکاسوریه و سری افتتاح نمایشگاه اختصاصی

 4881 غنا شرکت در دوازدهمین کنفرانس آنکتاد

 4881 ازبکستان شرکت در نهمین اجالس کمیسیون مشترک

 4881 نیجریه شرکت در سومین اجالس کمیسیون مشترک

 4881 چین شرکت در هفتمین کنفرانس وزیران بازرگانی

 4881 قرقیزستان شرکت در نهمین اجالس کمیسیون مشترک

 4881 الجزایر افتتاح نمایشگاه اختصاصی

 4881 تاجیکستان بازدید رسمی

 4881 بالروس شرکت در نهمین اجالس کمیسیون مشترک

 4888 ترکیه نفره تجاری 414سرپرستی هیات 

 4888 صربستان شرکت در سیزدهمین اجالس کمیسیون مشترک

 قزاقستان سرپرستی و همراهی هیات تجاری و اقتصادی

جناب آقای مهدی 

 غضنفری

4888 

 4888 ویتنام شرکت در ششمین کمیسیون مشترک اقتصادی و بازرگانی ایران و ویتنام

 4888 سوئیس (WTO)شرکت در هفتمین اجالس وزرای سازمان جهانی تجارت 

 4883 قطر بازدید رسمی و افتتاح نمایشگاه اختصاصی

 4883 چین، سنگاپور 2444نمایشگاه اکسپو  شرکت در مراسم روز ملی ایران وبازدید از

 4883 سریالنکا شرکت در اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی وبازرگانی دو کشور

شرکت در اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی در نمایشگاه 

 اختصاصی ایران در مینسک
 4883 بالروس

 ادی فی مابین دوکشورشرکت در ششمین کمیته مشترک همکاریهای اقتص
پاکستان؛ امارت متحده 

 (دوبی)عری 
4883 

تسلیم پیام تبریک عید نوروز ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به رئیس 

منظور توسعه  �محترم جمهور کشور لبنان و مالقات با مقامات کشورهای فوق به

 روابط تجاری

 4883 لبنان، سوریه

 4883 سریالنکا همکاریهای اقتصادی و بازرگانیشرکت در اجالس کمیسیون مشترک 

 4883 تایلند شرکت در هشتمین اجالس کمیسیون مشترک

 4883 سریالنکا شرکت در اجالس کمیسیون مشترک
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 سفرهای خارجی وزاری صنایع و معادن: 21جدول 

 سال مقام کشور موضوع سفر

 ترکیه شرکت در اجالس اکو

 جناب آقای علیرضا طهماسبی

4881 

 4881 اتریش، ونزوئال شرکت در اجالس یونیدو و اجالس کمیسیون مشترک

 4881 کوبا های صنعتی دو کشور بازدید و مذاکره در ارتباط با سیاست

 4881 آذزبایجان افتتاح خط تولید سمند

 4881 کوبا؛ ونزوئال در معیت ریاست محترم جمهوری

 4881 کره جنوبی بازدید رسمی

 4881 بالروس خط تولید خودروافتتاح 

 4881 پاکستان شرکت در اجالس اکو

 4881 سودان در معیت ریاست محترم جمهوری

 4881 سوریه افتتاح خط تولید سمند

 4881 ونزوئال افتتاح خط تولید

 4881 کوبا شرکت در اجالس کمیسیون مشترک

 سوریه انجام بازدید رسمی

 انجناب آقای علی اکبر محرابی

4881 

 4881 سوریه افتتاح خط تولید کارخانه

 4881 مصر افتتاح خط تولید کارخانه

 4881 اتریش شرکت در اجالس یونیدو

 4881 ونزوئال انجام بازدید رسمی

 4881 ونزوئال شرکت در اجالس کمیسیون مشترک

 4881 سوریه انجام بازدید رسمی

 4881 سنگال افتتاح خط تولید کارخانه

 4881 لهستان شرکت در اجالس کمیسیون مشترک

 4881 الجزایر در معیت معاون اول محترم ریاست جمهوری

 4881 ونزوئال، نیکاراگوئه، کوبا تحویل پیام ریاست محترم جمهوری

 4881 قطر انجام بازدید رسمی

 4888 اتریش شرکت در اجالس یونیدو

 4888 ترکیه های صنعتی با سیاستانجام مذاکرات دو جانبه در ارتباط 

 4883 ونزوئال، برزیل و بولیوی انجام مقدمات سفر ریاست محترم جمهوری

 4883 ترکیه در معیت معاون اول محترم ریاست جمهوری

 4883 بالروس افتتاح خط تولید کارخانه

 4883 ونزوئال های صنعتی بازدید و مذاکره در ارتباط با سیاست
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 سفرهای خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت: 21جدول 

 سال مقام کشور موضوع سفر

 آمریکا، کوبا، ونزوئال در معیت ریاست محترم جمهوری

جناب آقای 

 مهدی غضنفری

4834 

 4834 ترکیه شرکت در اجالس دی هشت و مالقاتهای دوجانبه با مقامات ترکیه

فتتاح و مشارکت در نمایشگاه شرکت در اجالس مقدماتی کمیسیون مشترک دو کشور و ا

 اختصاصی ایران در کییف
 4834 اوکراین

 4834 کوبا واکوادور شرکت در اجالس کمیسیون مشترک

 4834 بالروس شرکت در اجالس کمیسیون مشترک

 4834 اتریش شرکت در اجالس یونیدو

 4834 چین های همکاریهای اقتصادی شانگهای شرکت در اجالس سران سازمان

 4834 تونس شرکت در یازدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی فی مابین دو کشور

 4834 بنگالدش 8شرکت در سومین اجالس وزرای صنایع و کشورهای عضو دی 

 4834 قرقیزستان شرکت در کمیسیون مشترک

 4834 ترکیه در معیت معاون اول محترم ریاست جمهوری

و  یون مشترک جمهوری اسالمی ایران وجمهوری بنگالدشپنجمین اجالس کمیس

 هشتمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و فنی بین ایران و ویتنام
 4832 بنگالدش، ویتنام

 

 های تجاری نهادهای موثر در سیاست  4-3-2-1

 شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی  1-4-3-2-1

های صادراتی کشور بر مبنای �ادرات غیرنفتی و کارگروه صادرات کشور که وظیفه تنظیم خط و مشیطی دولت نهم و دهم، شورای عالی ص

مصوبه  421جلسه،  21های بخشی توسعه صادرات غیر نفتی را به عهده دارد با تشکیل  های قانون برنامه و تصویب برنامه اهداف و سیاست

 .به تصویب رسانده است

 

 رگزار شده شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتیآمار تعداد جلسات ب: 28جدول 

 4834 4834 4883 4881 4881 سال/ موضوع 

 1 1 1 2 1 تعداد جلسه

 2 28 82 11 24 تعداد مصوبه

. برگزار نشد 4881دلیل ادغام شورای مذکور در سایر شوراهای عالی در تیر ماه سال �جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به

ریاست محترم جمهوری مجددا احیا گردید و جلسات آن  4881پیرو تصمیمات مجلس شورای اسالمی و ابالغیه آبان ماه  شورای مذکور

 .برگزار شد

 :مهمترین مصوباتی که در این کارگروه مصوب شده است عبارتند از

قانون  81مهوری اسالمی ایران موضوع ماده تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج 441نامه اجرایی ماده �آیین

 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 کل کشور 4881قانون بودجه سال  2نامه اجرای بند ح تبصره �آیین

 تعیین شرایط صدور گواهی استاندارد
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 صادراتی تسریع فرایند استرداد حقوق گمرکی کاالهای بکار رفته در تولیدات

 ثبت عالمت ویژه جهت صادرکنندگان نمونه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران

 ارسال فهرست اقالم مورد بخشودگی و مصالحه تعهدات ارزی معوق و تسویه نشده صادرکنندگان به هیئت دولت

 ادراتیهای جهش ص های اجرایی برنامه ها و هزینه�ای در خصوص پرداخت جوایز، یارانه�ماده 1مصوبه 

 های حمایتی و تشویقی وزارت بازرگانی از صادرات غیرنفتی تعیین سیاست

 افزوده و مزیت رقابتی�تعیین جدول درصدی پرداخت جوایز صادراتی بر اساس ارزش

 4881های صادراتی در سال �تعیین دستورالعمل پرداخت جوایز و مشوق

 میلیارد یورو به صادرکنندگان 8اختصاص تسهیالت 

 بمنظور کاهش نرخ سود تسهیالت ریالی 81های صادراتی به بودجه سال �درصد کل بودجه جوایز و مشوق 24شدن رقمی معادل اضافه 

 های نفت، گاز و پتروشیمی�موظف شدن ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به تنظیم دستورالعمل صادرات فراورده

 ساله توسعه صادرات غیرنفتی 1و  های ذیربط به تنظیم برنامه یک ساله موظف شدن دستگاه

 موظف شدن سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به تنظیم طرح جامع نظام مدیریت کیفیت صادرات

 برای پرداخت جوایز صادراتی 4881عنوان متمم بودجه سال �تعیین مبلغ چهار هزار و بیست و نه میلیارد ریال به

 ها�تاننامه کارگروه توسعه صادرات اس�ابالغ آیین

 موظف شدن بانک مرکزی به نهایی نمودن طرح هجینگ

 های اجرایی مرتبط به ارائه برنامه صادراتی ها و دستگاه�موظف شدن تمامی وزارتخانه

های سیاسی در صورت استفاده کامل از سقف �مجاز شدن صندوق ضمانت صادرات ایران به تخصیص سقف جداگانه جهت پوشش ریسک

 پوششی کشورها

 عنوان وثایق قابل قبول در شبکه بانکی کشور�های صادراتی به�گرفته شدن مطالبات قطعی صادرکنندگان بابت مشوقدرنظر 

 درصد 42موظف شدن بانک مرکزی به تثبیت نرخ سود تسهیالت ریالی صادراتی تا حداکثر 

 ش صادراتدرصدی بخش صادرات از کل منابع و تسهیالت و اعتبارات شبکه بانکی به بخ 8تخصیص سهم 

 های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی مورد از برنامه 41ابالغ 

 ابالغیه تأسیس کارگروه توسعه صادرات کشور

 تصویب سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی

 های دخیل در حوزه تجارت به ارائه برنامه توسعه تجارت خارجی موظف شدن دستگاه

 تجارت به تعیین سقف صادراتی برای کاالهای داخلی موظف شدن وزارت صنعت، معدن و

 تخصیص پانصد میلیون دالر به یارانه سود تسهیالت و جوائز صادراتی

 تخصیص یکصد و پنجاه میلیون دالر به صندوق ضمانت صادرات

 نامه کارگروه توسعه صادرات استان�ابالغ آیین

 المللی خارج از کشور�های بین�در نمایشگاه های تولیدی داخلی�نامه پرداخت یارانه حضور بنگاه�آیین

 نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی�آیین 41اصالح تبصره ماده 

 نامه تشویق صادرکنندگان نمونه�ابالغ ویرایش جدید آیین

 عادل ارز دریافتی به بانک عاملمنوط شدن صادرات قطعی عین کاالهای وارداتی با ارز مرجع، به تعهد صادرکننده مبنی بر فروش م
 

 کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی و کارگروه صادرات کشور  2-4-3-2-1

کمیته کارشناسی کارگروه صادرات باالترین مرجع کارشناسی در حوزه صادرات است که مهمترین مسائل و مشکالت حوزه صادرات از 

ها و دفاتر تخصصی سازمان توسعه تجارت به �های پایش استان�تولی در امر صادرات، کارگروه و کمیتههای م ها و دستگاه�طریق وزارتخانه

اعضای کمیته که نمایندگان عضو کارگروه صادرات هستند پس از بحث و بررسی، موضوعاتی را که نیاز به اخذ . شود�این کمیته ارجاع می

 دهند�مصوبه دارد به کارگروه صادرات ارجاع می

 :جدول زیر عملکرد ساالنه این کمیته ارائه شده استدر 
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 عملکرد کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی و کارگروه صادرات کشور: 23جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

 84 43 41 4 4 81 43 41 تعداد جلسات

 

 :شناسی کارگروه صادرات کشور عبارتند ازبرخی از مهمترین موارد مطرح شده در کمیته کار

 نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات کاال و خدمات دانش بنیان�بررسی آیین

 گمرک در خصوص انجام تشریفات گمرکی صادرات هر استان از گمرک همان استان 4834بحث و بررسی پیرامون بخش نامه آذر 

 دستینویس حمایت از توسعه صادرات صنایع �بررسی پیش

 صادرات و واردات های دفترمقررات�مندرج دربخشنامه کاالی قلم 18بحث و بررسی پیرامون مشکالت صادراتی کشوربادرنظر گرفتن فهرست 

 گرم 84های باالی �درصدی زعفران در بسته 1بررسی حذف عوارض 

 (های ارزی با نرخ زمان دریافت وام بازگرداندن)ان ادامه بررسی مصوبات پیشنهادی صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات ایر

 (از محل فروش ارز به نرخ مرجع... های اتکایی، جبران خسارت و  جبران هزینه)بررسی مصوبات پیشنهادی صندوق ضمانت صادرات ایران 

 ی با نرخ ارز رسمینویس صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص بازپرداخت تسهیالت ارزی به صورت معادل ریال�بررسی پیش

 بررسی مشکالت واردات شمش طال صادرات طالی ساخته شده به درخواست اتحادیه طال و جواهر کشور

 موضوع صادرات کاالهای اساسی به درخواست گمرگ

 ای نوسانات نرخ ارز�نامه پوشش بیمه�بررسی راهکارهای اجرایی آیین

 ونقل شرکت پتروشیمی�بررسی مشکالت حمل

 مربوط به صادرات محصوالت نفتی عرضه شده در بورس بررسی مسائل

 بررسی سند تسهیل تجارت خارجی

 نامه برگزاری نمایشگاه ها�بررسی آیین

 های مختلف صادراتی�های تخصصی در بخش�تشکیل کمیته

 بررسی نهایی متن مصوبه پیشنهادی در خصوص بازنگری عوارض صادراتی ضایعات آخال کاغذ و کارتن

 ها از طریق سیستم بانکی تأمین گردیده است�صادرات قطعی عین کاالهای وارداتی که ارز آنادامه بررسی 

 بررسی متن مصوبه توسعه صادرات صنایع دستی

 نامه اجرایی تشویق صادرکنندگان نمونه�نویس جدید آیین�بررسی پیش

 کمیته توسعه تجارت خارجی  3-4-3-2-1

 .باشد�ها می�باشد که از وظایف آن بررسی و رصد وضعیت تجارت کشور و استان�میاین کمیته در سازمان توسعه تجارت مستقر 

جلسه برگزار کرده است که در جدول زیر گزارش عملکرد این کمیته به تفکیک سال نمایش داده  12این کمیته در دوره مورد بررسی 

 :شده است

 عملکرد کمیته توسعه تجارت خارجی: 84جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 موضوع

 41 3 48 44 3 41 سال

 :توان اشاره نمود از مهمترین موضوعات بررسی شده در این کمیته به موراد زیر می

 ها�گزارش تلفیقی برنامه راهبردی توسعه تجارت خارجی استان

 سند فرابخشی توسعه صادرات غیر نفتی برنامه راهبردی

 ر نفتیآثار تغییرات نرخ ارز بر توسعه صادرات غی

 و راهکارهای توسعه بازرگانی و اقتصادی (CIS) شناخت کشورهای مشترک المنافع

 ارائه الگوی انتخاب لیست کاالهای تعرفه ترجیحی در کشور فرضی

 عملکرد کارگروه مدیریت کیفیت صادرات کشور

 الملل ایران�افزوده بر تجارت بین�گزارش تحلیل اثر اجرای مالیات بر ارزش
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 ها و عـوارض صـادراتـی های صادراتی در سایر کشور�ها و مشوق ای حمایتی و سیاستبررسی الگوه

 مدیریت تاثیر بحران جهانی و طرح تحول بر تجارت خارجی کشور

 های تجاری کشور و مطالعات تطبیقی�بررسی ساختار تعرفه

 بندی کشورهای هدف و تنظیم استراتژی توسعه روابط اقتصادی با کشورها�اولویت

 های غیر قانونی در کارتهای بازرگانی�سی و ارائه راهکارهای جلوگیری از استفادهبرر

 بررسی پیشنهاد کمیته راهبری تجارت با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

 های حمایت غیرمستقیم از صادرات غیر نفتی کشور بررسی سیاست
 

 کمیته مقررات صادرات و واردات 4-4-3-2-1

نویس مصوبات مرتبط با �ات و واردات یکی از ارکان اصلی و بازوی کارشناسی دولت در زمینه بررسی لوایح پیشکمیته دائمی مقررات صادر

در این سالها کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان . گرددواردات و صادرات و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات تلقی می

کند به بررسی پیشنهادات واصله برای  ال بوده و در طی جلسات هفتگی و دائمی که برگزار میهای اجرائی و تولیدی فع مطلع دستگاه

 .نماید نویس مصوبات مرتبط اقدام می�تغییر سود بازرگانی کاالهای وارداتی و همچنین پیش

 :باشند می نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر�در حال حاضر اعضای کمیسیون ماده یک آیین

 (دبیرخانه سازمان توسعه تجارت ایران)وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 وزرات جهاد کشاورزی

 (گمرک ایران)وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 اتاق مرکزی تعاون ایران

 ارزستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 

 ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری�معاونت برنامه

ای در جلسات کارشناسی با حضور �ویژه در مورد پیشنهادات تعرفه �موضوعات ارجاعی به کمیته مقررات صادرات و واردات ماده یک به

خی از موارد ضروری بازدیدهای در بر. گیردهای تخصصی ذیربط مورد رسیدگی دقیق قرار می مرجع پیشنهاد دهنده، انجمنها و تشکل

غیر از تجهیزات و )رسیدگی به درخواستهای ورود کاالی مستعمل  .آیدای بعمل می�میدانی نیز از واحدهای تولیدی متقاضی حمایت تعرفه

باشد که نیز از وظائف این کمیته می( باشد ماشین آالت خط تولید، انواع خودرو و ماشین آالت راهسازی که تابع ضوابط خاص می

های اخیر نیز بر �در طی سال. گیردگیری قرار می�درخواستها نیز پس از بررسی وضعیت تولید داخل و ضرورت ورود به کشور مورد تصمیم

باشند نیز  اساس مصوبات دولت بررسی ورود برخی از ماشین آالت خاص معدنی، راهسازی و صنعتی که فاقد نمایندگی مجاز در کشور می

 .های الزم اتخاذ شده است�گیری�این زمینه تصمیم�ین کمیته گذاشته شد که دربه عهده ا

 .ارائه شده است 4834تا  4881سال  8در جدول زیر عملکرد این کمیته طی 

 4834تا  4881های �ای طی سال�تغییرات تعرفه: 84جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

 432 242 118 114 282 84 4414 814 تعداد تغییرات

 22 11 881 481 12 -- 882 81 افزایش

 88 11 83 424 244 -- 411 21 کاهش

 482 441 231 241 23 -- 34 844 *سایر

 .باشدها، ایجاد حداقل حقوق ورودی معادل ریالی، زیر نویس و تعرفه فصلی می�تعرفه( تفکیک)شامل شکستن : سایر *

 :وضیحات ضروری در بخش زیر ارائه شده استبا توجه به جدول فوق برخی از ت

 .های مورد بررسی را داشته است�ترین تغییرات بین سال�کم 4881سال 

 .ای اعمال شده است�فقط یکبار و در اردیبهشت ماه تغییرات تعرفه 4881سال 
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 .فقط یک بار در اردیبهشت تغییرات صورت گرفته است 4881سال 

 .تنفیذ گردیده است 4881برای سال  4881های سال �است، تعرفهتغییراتی صورت نگرفته  4881سال 

 .باشدردیف می 48های تفکیک شده گردیده است که شامل �ها عمالً باعث افزایش سود بازرگانی برخی از ردیف�تفکیک ردیف 4834سال 

طبقه  41وده است که در سال جاری به طبقه ب 21، 38ای تا سال گذشته بدون در نظر گرفتن فصل �شایان ذکر است تعداد طبقات تعرفه

 .کاهش یافته است

 4آمار تعداد جلسات برگزار شده کمیسیون ماده : 82جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

 84 81 23 88 81 84 21 88 تعداد جلسات

 

 های تولید حوزه صنعت سیاست  2-2-1

بایست نیازهای کشور و زمینه صادراتی کاالها را مرتفع نماید �خش تولید در هر شرایطی مییا توجه به شرایط پیرامونی و دورنی کشور، ب

افزاری در �های ایجاد شده سخت افزاری و نرم�با توجه به زیرساخت. باشد�ترین مأموریت حوزه تولید می�ترین و اصلی�که این موضوع محوری

ی کشور ایران توسط واحدهای تولیدی تأمین گردد و مازاد این نیاز برای تأمین حوزه تولید این امکان فراهم است که بسیاری از نیازها

در راستای تحقق این مأموریت مهم وزارت صنایع و معادن سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت . درآمدهای ارزی کشور نیز صادر گردد

کرد تا با حالتی منعطف بتواند در سریعترین زمان �یای طراحی م�گذاری خود را به گونه�بایست ساختار اجرایی و سیاست�فعلی می

 .ریزی و اقدام نماید�برنامه

گذاری تولیدات مورد نیاز شروع شده و تا ایجاد �باشد که از اولویت دهی برای سرمایه�ریزی در حوزه تولید شامل چند بخش می�برنامه

در این راستا و بر اساس شرایط پیش آمده در . یابد�دامه میهای موجود ا�ظرفیت، احداث واحدهای تولیدی و حفظ و نگهداری ظرفیت

ها،  در این بخش برخی از سیاست. ها فراهم گردد هایی اتخاذ گردید که باعث شد ساختار الزم برای اجرای برنامه کشور و جهان سیاست

هشت سال اخیر ایجاد شده است تشریح های مرتبط با حوزه تولیدکه متناسب با شرایط کشور در طول �سازی��ها و نهاد�ساختارسازی

 .گردد�می
 

 طرح آمایش صنعت و معدن 1-2-2-1

های متنوع  گیری از امکانات و قابلیت�منظور از آمایش صنعت و معدن، ایجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره

های مختلف کشور طرحی تحت عنوان آمایش �و زیرساختی استانها و توجه به امکانات بالقوه و بالفعل منابع انسانی و طبیعی �استان

و اهداف در نظر گرفته شده مبنی بر اهمیت باالی دو  4881این طرح بر اساس شعار سال . ایجاد شد 4881صنعت و معدن در سال 

ای در �ادل و توازن منطقهمشخصه پیشرفت و عدالت در توسعه کشور و همچنین عزم دولت در راستای تحقق این رسالت در برقراری تع

وری و کاهش نرخ بیکاری و �افزوده باال، بهبود نرخ بهره�های پیشرفته و دارای ارزش�های جدید، تقویت سهم صنایع با فناوری�گذاری�سرمایه

های نسبی، طبیعی و �یتای بر پایه آمایش و با اتکا به مز های صنعتی و معدنی ویژه�گذاری�تورم در کشور ایجاد شد که برنامه توسعه سرمایه

گذاران بخش خصوصی و �ای و از طریق تشویق و ترغیب سرمایه�های توسعه�ها و بسترها و زیرساخت�سازی حمایت��ای را با فراهم�منطقه

 .گذاری در دستور کار داشت�تعاونی به سرمایه

های �صنعت در اقصی نقاط کشور،توجه به مزیت از ویژگیهای مهم در نظر گرفته شده برای این طرح، به مواردی از قبیل گسترده شدن

 .توان اشاره نمود های تولید و تولید متوازن و هدفمند می�نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور، تکمیل زنجیره

 :توان اشاره نمود از اهداف مهم این طرح به موارد زیر می

ها و  ه کشور از نظر رشد اقتصادی و فناوری مبتنی بر قابلیتسال 24انداز �دستیابی به جایگاه برتر در منطقه در راستای سند چشم

 ای�های نسبی و منطقه�مزیت

 های فنی و اقتصادی�های صنعتی و معدنی بر اساس صدور جوازهای تأسیس بر پایه بررسی�گذاری�هدفمند نمودن سرمایه

 سعه نیافته صنعتییافته و تو�های توسعه�های صنعتی و معدنی بین استان�گذاری�کاهش فاصله سرمایه

 افزوده از طریق تسریع در راه اندازی طرحهای نیمه تمام�رشد ارزش

 افزوده با تأمین نقدینگی واحدها�وری و ارزش�افزایش ضریب بهره

 های مفقوده بخش صنعت و معدن�های تولید و حلقه�تکمیل زنجیره
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 تولیدی غیر سودآورگیری از امکانات طرحهای نیمه تمام، راکد و واحدهای �توجه به بهره

 های الزم�ای در واحدهای موجود در صورت فراهم بودن زیرساخت�توجه به اجرای طرحهای توسعه

 توجه به ضرورت تأمین منابع جهت تکمیل طرحهای صنعتی نیمه تمام

 توجه به اولویت تأمین منابع جهت بازسازی و نوسازی واحدهای موجود

 ها�ای اعم از نیروی انسانی متخصص و ماهر، منابع طبیعی کشاورزی، معدنی و زیرساخت�و منطقههای نسبی �توجه به استعدادها و مزیت

 (گذاری استانی�گذاری دارای سهام عدالت و سرمایه�های سرمایه�های فراگیر، شرکت�سهامی عام، تعاونی)اولویت دهی به اشخاص حقوقی 

 گذاری خارجی با اولویت کشورهای مسلمان و ایرانیان مقیم خارج�ژه سرمایهوی �گذاران بخش خصوصی به�سازی زمینه جذب سرمایه��فراهم

 گذاری با فناوری پیشرفته�سازی ورود هرچه بیشتر متخصصین دانشگاهی به بخش طرحهای سرمایه�زمینه

های این �کلیه مأموریت گذاری،�ادامه داشت و با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد دفتر سرمایه 4834این طرح تا اواسط سال 

 .ریزی وزارت منتقل شد�گذاری در معاونت برنامه�طرح به دفتر سرمایه
 

 کارگروه حمایت از تولید 2-2-2-1

منظور مدیریت  �المللی ایجاد شده برای اقتصاد کشور و به�های بین همزمان با آغاز و تشدید بحران جهانی در کشورهای دنیا و محدودیت

هیات وزیران  4888گیری برای این حوزه در مهر ماه سال �حمایت از بخش تولید کشور، تسهیل و تسریع در تصمیماین شرایط در جهت 

 �این کارگروه به. قانون اساسی تشکیل کارگروه حمایت از تولید را تصویب کرد 488و  421بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول 

های تولید �موانع و مشکالت فراوری تولید، ایجاد انگیزه، امید و تحرک بیشتر برای فعاالن عرصه گیری برای رفع�منظور بررسی و تصمیم

های مختلف تولیدی و همچنین اتخاذ تصمیمات مناسب برای واحدها با استفاده �دار در بخش�کشور، رسیدگی به وضعیت واحدهای مشکل

 .از تمامی ظرفیت قانونی تشکیل شد

مایت از تولید در ابتدا وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و اموراجتماعی، وزیر بازرگانی، وزیر دفاع و پشتیبانی اعضای اصلی کارگروه ح

نیروهای مسلح، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 .ور تعیین شدندگردشگری و مشاور و رئیس دفتر رئیس جمه

گیری در خصوص امور اجرایی مربوط به موضوعات یاد شده به اعضای کارگروه، به عنوان نمایندگان ویژه رئیس �همچنین اختیار تصمیم

تصمیمات و . ها و مقررات مربوط به موضوعات یاد شده به وزیران عضو کارگروه تفویض شد�نامه�جمهور و اختیار تصویب و اصالح آیین

نامه داخلی �آیین 43اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده  مصوبات

 .هیات دولت قابل ابالغ گردید

 4834ل تا اواخر سا 4888از اواخر سال . جلسه تخصصی برگزار نموده است 244کارگروه حمایت از تولید از بدو تاسیس تا کنون بیش از 

نتایج حاصل از این جلسه به . جلسه تخصصی برگزار شده است 14تعداد  4834تا پایان سال  4834جلسه و از اواخر سال  488تعداد 

مصوبه در حال ابالغ  44بیش از ( 4832ابتدای سال)مصوبه توسط هیئت وزیران منجر شده است و در حال حاضر  14تصویب بیش از 

 .باشد�می

 :تی که توسط این کارگروه تهیه و ابالغ شده است عبارتند ازمهمترین مصوبا

 بخشودگی جرایم بانکی، بیمه و مالیات واحدهای تولیدی دارای مشکل

 های تولیدی�های عامل و تسهیالت ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت�اختصاص تسهیالت ریالی از منابع بانک

 4814های دهه �ناشی از گشایش اعتبارات اسنادی در سالمعافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 

 کل کشور 4888بودجه سال ( 1)بند « د»تدوین ضوابط اعطای تسهیالت ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی غیردولتی موضوع جزء 

 کنندگان خودرو�نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف�آیین

 های اجرایی شابه در داخل کشور دارند، توسط دستگاهممنوعیت خرید کاالهای وارداتی که تولید داخلی م

 ممنوعیت واردات کاالهای نهایی به صورت ریفاینانس

 نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی�آیین

 گذاری و مشارکت با بخش غیر دولتی�ای جهت سرمایه�های توسعه گذاریِ سازمان�صدور مجوز سرمایه

 های هسته ای�لید تجهیزات نیروگاهنامه حمایت از تو�آیین

 میلیارد ریال بدهی بانکی 24واحد تولیدی زیر  1444های معوق قریب به �استمهال بدهی

 ممنوعیت تبلیغات کاالهای خارجی توسط صدا و سیما و روزنامه ها
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 های تولیدی�تکلیف بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن به اجرای طرح نظام اعتبار سنجی واحد

 لیف مؤسسه استاندارد به اعمال استاندارد اجباری برای کاالهای وارداتی و جلوگیری از ورود کاالهای نامرغوبتک

 4834و  4883های �پیشنهاد تصویب اعطای سرمایه درگردش به تولیدکنندگان در قانون بودجه سال

 تمرکز خطوط اعتباری مرتبط با تولید در بانک صنعت و معدن

 مازاد ارزش وثایق برای اخذ تسهیالت بانکی جدید امکان استفاده از

 نامه ساماندهی تولید، تأمین و توزیع قند و شکر�آیین

 نامه نحوه حمایت از صنایع ریلی کشور�آیین

 الیحه اصالح قانون معادن

 سیستم بانکی کشور 4834اعالم نظر در مورد بسته سیاستی و حمایتی سال 

 المللی�ی در مناقصات بینتدوین ساز و کار اعمال نرخ ترجیه

 ممنوعیت تولید و توزیع المپ رشته ای

 کیلومتری تهران 424استقرار صنایع پوشاک در شعاع 

 های مستقیم�قانون مالیات( 418)ماده « 48»مجاز شناختن مؤسسات مالی اعتباری غیربانکی در خصوص بند 

 تهران مستقر شده اندواحد تولیدی که در محدوده شهر  144برداری �صدور پروانه بهره

 های کسب و کار�نامه فراگیر توسعه خوشه�آیین—

 برداری و بدون مجوز�نامه ساماندهی واحدهای فاقد پروانه بهره�آیین
 

 های صنعتی ستاد تسهیل امور و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شهرک 3-2-2-1

بندی و رصد مشکالت و مسائل واحدهای تولیدی و تحلیل �هوری، طبقههای کارشناسی صورت گرفته از سفرهای استانی ریاست جم�بررسی

های مرتبط با بخش تولید کشور ایجاب نمود تا ساختاری پویا و  ها با هماهنگی کلیه دستگاه�های موثر در حل مشکل بنگاه�و بررسی روش

تی تشکیل شد تا به رصد و بررسی مسائل و مشکالت های اثرگذار در امر تولید کشور به صورت ستادی و عملیا�فعال با همکاری کلیه بخش

ها و �گردد تصمیماتی در حل این نابسامانی�واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی کشور بپردازد و با اختیاراتی که برای آن تعریف می

 .ها اتخاذ نماید�نارسایی

بنا به پیشنهاد  4883محترم وزیران در جلسۀ اردیبهشت منظور رفع موانع واحدهای تولیدی در کشور، هیئت  �برای حل این مسئله و به

ستاد تسهیل امور و رسیدگی به واحدهای 'رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

در . ر امور اجرایی را تشکیل دادبه ریاست وزیر وقت صنایع و معادن به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور د 'های صنعتی تولیدی و شهرک

های صنایع و معادن، امور اقتصادی و داریی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت �این تصویبنامه وزارتخانه

نماینده تام االختیار در این  های مذکور با�های عامل از اعضای این ستاد قرار گرفتند که از هر وزارتخانه و بانک�نیرو،بانک مرکزی و بانک

و وزیر صنعت، معدن و  (جناب آقای علی اکبر محرابیان )تصمیمات این ستاد پس از تصویب وزیر وقت صنایع و معادن  .ستاد حضوردارند

همچنین . باشد�یربط الزم االجرا م�های ذی گردید که برای دستگاه�تجارت به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی ابالغ می

لذا با دستور و تاکید رئیس . های مورد اشاره در ستاد اضافه شده است وزارت جهاد و کشاورزی نیز به دستگاه 4883طی الحاقیه بهمن 

ی های مل های استانی و نماینده تام االختیار دستگاه ستاد، دبیرخانه مرکزی ستاد تشکیل و سفرهای استانی آغاز شد که با حضور دستگاه

 .گردید�مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی بررسی و تصمیم الزم اتخاذ می( اعضای ستاد)

با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن رئیس ستاد جناب آقای دکتر غضنفری انتخاب شدند تا اجرای مصوبه مذکور را ادامه 

سفر ویژه جهت بررسی نحوه اجرای مصوبات و با توجه تشکیل وزارت پس از بررسی دو دوره سفر اعضای ستاد تسهیل و یک دور . دهند

های ستاد تسهیل استانی به �به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوب گردید تا کارگروه 4834صنعت، معدن و تجارت در بهمن 

ها تشکیل شده و در �تناظر در استانهای صنعت، معدن و تجارت استانی و عضویت اعضای م ریاست استانداران و دبیری روسای سازمان

ضمنا آن دسته از تصمیماتی که نیاز به طرح  .های تولیدی بررسی و تصمیم الزم اتخاذ گردد�حیطه اختیارات استانی مسائل و موانع بنگاه

جام شده، موضوعات های ان�پس از تشکیل دبیرخانه ستاد تسهیل، طبق تحلیل و بررسی. گردد�در ستاد مرکزی دارند به مرکز ارسال می

ها که از ابتدای راه اندازی ستاد �این کارگروه. گردید�های تخصصی بررسی و تصمیم الزم در آن کارگروه اتخاذ می�حوزه صنعت در کارگروه

 :تسهیل و سفرهای استانی شکل گرفته بودند، عبارتتد از

 گذاری و تولید�امور سرمایه
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 امور بانکی و تسهیالت

 ناییامور انرژی و زیرب

 امور شهرکهای صنعتی و محیط زیست

 امور مالیاتی و گمرک

 امور تأمین اجتماعی

 امور معادن و صنایع معدنی

 سازی یارانه ها��امور هدفمند

منظور آمادگی در جهت مواجهه با اجرای قانون  �ها به�دور اول سفرهای ستاد برای بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و حل مسائل آن

 .آغاز و سفرهای استانی به صورت فشرده انجام گرفت  4883ها بود که از اوائل سال �ههدفمندی یاران

ریزی شد تا در یک برنامه فشرده و کاری، مسائلی که احیانا برای واحدها �ها برنامه�دور دوم سفرها پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

در همین رابطه ستاد تسهیل طی سه ماهه . گیری الزم صورت پذیرد�ته و تصمیمشود مورد بررسی قرار گرف�پس از اجرای قانون ایجاد می

با ادغام دو وزارت، برگزاری سفرهای استانی . ها سفر نمود و به صورت رو در رو به مسائل واحدها رسیدگی کرد�به تمام استان 4834اول 

 .گرفت�مرکزی صورت میرویکرد دیگری پیدا کرد و در صورت نیاز سفرهای استانی از طریق ستاد 

های تخصصی با �های تولیدی واصل شده به ستاد تسهیل مرکزی، موضوعات مطروحه در کمیته�تر پرونده بنگاه ضمنا جهت بررسی دقیق

های ذیربط ابالغ  بررسی و تصمیمات الزم را پس از سیر مراحل تصویب به دستگاه (عضو ستاد)های اصلی  حضور نمایندگان دستگاه

بینی �های تخصصی ستاد تسهیل مرکزی بررسی و تصویب گردیده که پس از طی مراحل پیش�مصوبه در کمیته 144تا کنون . نماید می

 .شده و تایید رئیس ستاد ابالغ شده است

 :ارائه شده است 4834تا  4883های �در جدول زیر تعداد سفرها، جلسات، و تصمیمات اتخاذ شده در سال

 یل امور و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتیعملکرد ستاد تسه: 88جدول 

 4834 4834 4883 عنوان

 84 84 18 سفرهای برگزار شده

 3444 42444 48444 های بررسی شده�درخواست

 1444 1144 42344 مصوبات

ها یکی از  ود که به اذعان نمایندگان دستگاهها در جهت رفع مسائل ب نکته مهم در این ستاد، هم افزایی و همراهی بسیار موثر سایر دستگاه

برای تسهیل در ارائه درخواست متقاضیان و تسریع در بررسی درخواست . گردید�ترین کارهای تیمی دولت محسوب می�بهترین و موفق

های بهین یاب و �ها، فرایند درخواست متقاضیان و بررسی درخواست توسط عوامل اجرایی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه�آن

 .شود�هماهنگ انجام می
 

 سازی سبد سوخت کشور و ارتقا کمی و کیفی صنعت خودرو��متنوع  4-2-2-1

ونقل عمومی و �، موضوع سهیمه بندی سوخت بنزین و نیز تصویب قانون توسعه حمل4881های قانون بودجه سال  با توجه به سیاست

های جدیدی برای تولید خودروهای �گیری�و معادن به عنوان متولی تولید جهت ، وزارت صنایع4881مدیریت مصرف سوخت در سال 

های سوخت گاز �ای جهت تأمین و تولید تجهیزات جایگاه�های گسترده�ریزی�در این رابطه برنامه. در نظر گرفت 4881گازسوز از سال 

کنندگان امکان استفاده از این خودروها �گردید تا مصرففشرده، مخازن سوخت گاز فشرده خوردوها و نیز تولید خودروهای گازسوز انجام 

متناسب با توسعه این خودروها، موضوع خروج خودروهای فرسوده نیز سیاست دیگری بود که . در ترددهای جاری خود را داشته باشند

های �ریزی�برای اسقاط خودروها، برنامه باعث شد تولید خودرو در شرایطی جدید قرار گرفته و در اثر بازار ایجاد شده و منابع تخصیص یافته

در این رابطه با تخفیفات گمرکی که برای واردات اجزا و قطعات خودرو در نظر گرفته شد، چرخه اسقاط و بازیافت . الزم صورت پذیرد

های �ولت در سالهای د با توجه به سیاست. تشکیل و خروج خودروهای فرسوده برای اولین بار در کشور با روندی جهشی شروع گردید

ونقل ایجاد کرد، تولید خودروهای دو گانه سوز در سبد تولید خودروسازی قرار گرفت و �که جهش بزرگی در حوزه حمل 4881و  4881

 .زمینه ایجاد سبد سوخت در کشور فراهم گردید

 :در جدول زیر روند تولید خودروهای دوگانه سوز ارائه شده است
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 ای دوگانه سوزروند تولید خودروه: 81جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 4888 نام محصول

سواری 

 دوگانه سوز
11 42،348 444،111 841،118 241،848 281،811 814،434 212،428 444،814 

سهم دوگانه 

سوز از کل 

تولید 

 سواری

4.44% 4.14% 44.84% 82.44% 48.14% 43.14% 21.24% 41.44% 41.2% 

انه وانت دوگ

 سوز
83 2،414 81،183 448،144 421،318 14،114 424،181 448،118 18،341 

سهم دوگانه 

سوز از کل 

 تولید وانت

4.44% 4.14% 22.14% 18.34% 11.84% 81.14% 14.24% 11.14% 13.1% 

اتوبوس 

 دوگانه سوز
318 111 4،181 118 843 143 18 411 4 

سهم دوگانه 

سوز از کل 

تولید 

 اتوبوس

22.24% 84.44% 81.24% 42.34% 8.44% 28.44% 4.14% 1.34% 4% 

مینی بوس 

 دوگانه سوز
38 43 411 4 4 4 4 4 4 

سهم دوگانه 

سوز از کل 

تولید مینی 

 بوس

3.44% 4.14% 8.14% 4.44% 4.44% 4.44% 4.44% 4.44% 4% 

تولید کل 

خودرو 

 دوگانه سوز

4،224 41،112 411،181 128،322 882،114 841،811 134،384 811،128 484،181 

سهم 

خودروهای 

دوگانه سوز 

 از کل تولید

4.44% 4.14% 48.14% 81.14% 21.14% 24.14% 84.14% 24.44% 43.1% 

ای برای ارتقا  مقام معظم رهبری بازدیدی از یکی از واحدهای خودروسازی انجام دادند که در آن بازدید تاکیدات ویژه 4883در اول سال 

بعد از بازدید معظم له و نیز تصویب قانون ارتقا کیفیت خودرو و . خصوص محصوالت خودرو داشتند �ت داخلی بهکیفیت محصوال

در دستور کار خود  4883ای برای ارتقا کیفیت تولیدات خودرو در سال  محصوالت داخلی، وزارت صنایع و معادن سیاست و برنامه ویژه

نفعان این حوزه تشکیل �گذاری خودرو که با حضور تمام ذی�مداوم جلسات شورای سیاستها از طریق برگزاری  این سیاست. قرار داد
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ها و محورهای تعیین  از مهمترین سیاست. گردید�های اجرایی به خودروسازان ابالغ می گرفت و نتایج آن در قالب برنامه�شد، صورت می می

 :توان اشاره کرد ها به موارد زیر می شده در این برنامه

 4141انداز صنعت خودرو در افق �غ سند چشمابال

 های کیفی خدمات پس از فروش�ارتقاء شاخص

 گیری عملکرد خوردوسازان در این حوزه�های کیفی اندازه�های ارتقا خدمات پس از فروش و تدوین شاخص�تدوین دستورالعمل

 در حوزه خدمات پس از فروش تشکیل واحد ارتباط با مشتریان حوزه خودرو برای نظارت بر عملکرد خودروسازان

 کنندگان با همکاری وزارت بازرگانی وقت�نامه حمایت از حقوق مصرف�تدوین و ابالغ آیین

ای از تحقق اهداف در نظر گرفته �های دوره�همکاری و هماهنگی با مجلس شورای اسالمی و کمیسیون امور صنایع و معادن در ارائه گزارش

 .است شده
 

 ل صنعتیطرح استقال  5-2-2-1

طرحی را در دستور کار خود قرار داد  4883های خصمانه کشورهای غربی، وزارت سابق صنایع و معادن در سال �با توجه به تشدید تحریم

در این طرح فصل مشترک برخی از کاالهای وارداتی از کشورها و کاالهای وارداتی که ضروری تشخیص . که استقالل صنعتی نام داشت

سازی کاالهای ��سازی و داخلی��در این رابطه دستورالعمل و فرایند اجرایی بومی. کار کمیته استقالل صنعتی قرار گرفتداده شد، محور 

های تکمیلی و ایجادی �های موجود از طریق طرح توسعه و طرح�مورد نظر تدوین گردید و اولویت کاری کمیته در دو بخش افزایش ظرفیت

های دفاعی و انرژی در دستور کار قرار  های مختلف از قبیل حوزه�شدن موضوع برخی نیازهای مهم بخشبرای اجرایی . جدید تعیین گردید

از طرفی . هایی در این رابطه منعقد گردید�ها، تفاهم نامه�با شناسایی نیازها و ظرفیت. های رفع این نیازها شناسایی گردید�گرفت و ظرفیت

ها �هایی که توجیه فنی و اقتصادی داشتند به تصویب رساند و برخی از طرح�داوم برگزار و طرحطور م �کمیته استقالل صنعتی جلساتی را به

 .به بانک معرفی شدند
 

 تشکیل شورایعالی صنایع دریایی  1-2-2-1

ت به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردید که با تغییراتی در اردیبهش 4888الیحۀ تشکیل شورا توسط وزارت صنایع و معادن در سال 

توسط رئیس جمهور به وزارت  4881رسید و در خرداد  مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره به تصویب مجلس شورای اسالمی 4881

با حکم دبیر شورای  4881با ابالغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور در مهرماه سال . صنایع و معادن جهت اجرا ابالغ شد

 .های خود را آغاز نمود�رئیس دبیرخانه شورایعالی منصوب گردید و بدین ترتیب دبیرخانه شورا فعالیت( وقتوزیر صنایع و معادن )عالی 

نامه شورای عالی صنایع �بر اساس وظائف تعریف شده در آیین. ابالغ گردید 4888تصویب و در دی ماه  4888نامه قانون نیز در آبان �آیین

توان به سیاستگذاری  از مهمترین وظایف این شورا می. عضای تعریف شده تشکیل گردیده استدریایی به ریاست رئیس جمهور و عضویت ا

های اجرایی و نهادسازی در صورت لزوم، تهیه اسناد باالدست توسعۀ  و ایجاد هماهنگی، تقسیم کار و حسن انجام وظایف هر یک از دستگاه

تعداد جلسات برگزار شده  .ها و رفع تعارضات و خألهای قانونی اشاره نمود�یگذار�دریایی کشور، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل سرمایه

 .شورای عالی صنایع دریایی کشور تا کنون شش جلسه بوده است که در قالب سه گروه مصوبه ابالغ شده است

های تخصصی �اهمیت، کارگروهبرای بررسی مصوبات پیشنهادی به شورا و تعیین پیشنهادهای تخصصی و مورد نیاز توسعه این زنجیره با 

 :های تخصصی تعریف شده عبارتند از�کارگروه. زیر شورا تعریف گردیده است که هر کارگروه با مسئولیت یک وزارتخانه تعریف شده است

 کارگروه تخصصی امور اقتصادی و فنی

 کارگروه تخصصی امور پژوهشی و فناوری

 کارگروه تخصصی امور مناطق و محیط زیست

 ریزی�تخصصی امور حقوقی و برنامه کارگروه

 کارگروه تخصصی آموزش و مشاغل دریایی

شورای عالی ( فرعی)گروه ویژه  41جلسه رسمی در  81تاکنون عالوه بر تعداد بسیاری جلسه دو جانبه و چند جانبه و موردی، بیش از 

این راستا کارگروه تخصصی امور اقتصادی و فنی ده در . های تخصصی ارسال گردیده است•تشکیل شده و نتایج این جلسات به کارگروه

ریزی و کارگروه تخصصی امور مناطق و محیط زیست هرکدام هفت بار کارگروه تخصصی بار، کارگروه تخصصی امور حقوقی و برنامه 

 .اند�نموده اند و تصمیماتی را اتخاذ�مشاغل پنج بار و کارگروه تخصصی امور پژوهشی و فناوری دو بار تشکیل جلسه داده

های تخصصی برای تصویب نهایی و طرح در شورای عالی صنایع دریایی به کمیسیون راهبری ارائه �ذکر است تصمیمات کارگروه �الزم به

پیشنهاد، موارد در دبیرخانه شورای عالی جلسات  844با توجه به پیشنهادات ارسالی به دبیرخانه شورای عالی، با دریافت حدود . شود�می
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های ویژه کارشناسی و فرعی مورد بررسی قرار گرفته و تا کنون دهها مورد به کمیسیون �و گروه( های مشورتی�کمیته)ندیشی نخبگان هم ا

 .ها در کمیسیون راهبری شورای عالی نهایی شده است�فقره از آن 14راهبری شورای عالی ارسال گردیده است و نهایتاً بیش از 

 :باشد�عالی صنایع دریایی یه شرح زیر میفهرست مهمترین مصوبات شورای

و با هماهنگی کامل  (NSDI) محور ملی-های مکان�ها و اطالعات دریایی منطبق بر ضوابط زیرساخت داده�طراحی و تدوین زیرساخت داده

ار و اطالعات دقیق مورد قانون برنامه پنجم و تهیه آم( 18)و ( 11)، (11)های توسعه صنایع دریایی بر اساس مواد �با آن و تدوین شاخص

 .های دریایی کشور�ها در حوزه فعالیت�نیاز توسعه دریایی و برای محاسبۀ انواع شاخص

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، مقرر گردیده است فهرستی از فعاالن دریایی مشمول ماده فوق برای استفاده ( 1)در اجرای ماده 

بندی معتبر و استانداردها و  معرفی شوند و همزمان فهرستی از مؤسسات رده. ا.ا.نون به گمرک جاز تسهیالت گمرکی مندرج در این قا

 .ا معرفی شود.ا.ها به گمرک ج�های مورد تأیید آن•گواهینامه

ایی مشارکت های دری•هایی که در پروژه•های ساحلی و سایر استان•به پیشنهاد کارگروه مشاغل دریایی شورای عالی، استانداران استان

ریزی و توسعه استان و کارگروه  دارند، نسبت به اولویت دادن به پیشنهادهای دریافتی در جهت توسعه دریایی کشور، در شورای برنامه

 .های عامل، صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه صنایع دریایی تأمین مالی شوند•نمایند تا از طریق بانک اشتغال استان اقدام می

های اجرایی کشور، مقرر گردید ظرف مدت سه ماه کلیه نیازهای دستگاه سازی شناورهای تحت اجاره دستگاه ••برای بومیهمچنین 

های فنی این شناورها و خدمات مورد نیاز، به شورای عالی اعالم شود و به •های اجرایی به شناور و خدمات دریایی به همراه مشخصه

 .ضمین الزم جهت استفاده از شناورهای ایرانی، داده شودکنندگان شناور در کشور ت�تأمین

و واریز ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که « صندوق توسعه صنایع دریایی»تأمین منابع مورد نیاز برای 

 آن به شورای عالی صنایع دریایی کشورو ارائه گزارش عملکرد « صندوق توسعه صنایع دریایی»شود به �توسط ناوگان غیرایرانی حمل می

های دریایی و حمایت از تحقیقات دریایی در این خصوص و پشتیبانی از ارتقا استانداردهای دریایی و نظارت بر �بیمه انواع مختلف فعالیت

 :اجرای آن، برای کاهش ضریب ریسک خطرهای دریایی

 ونقل بار دریایی�بیمه کشتیرانی و حمل

 افر دریاییونقل مس�بیمه حمل

 های دریایی�بیمه ساخت و ساز و سازه

 بیمه کار در دریاها

 های دریایی�گذاری و تأمین مالی کسب و کارها و طرح�بیمه سرمایه

 بیمه حفاظت از مناطق و محیط زیست دریایی

 های پژوهشی دبیرخانه شورای عالی تأمین هزینه

 اعطای تسهیالت ارزی به طرحهای صنایع دریایی

های انسانی و �رگروهی تخصصی دیگری در شورای عالی در حوزه مشاغل دریایی برای احصاء مشاغل، آموزش و توسعه سرمایهتشکیل کا

و رونق اقتصاد دریا و احصاء سهم دریا در تولید ناخالص ملی، « کارگروه تخصصی مشاغل دریایی»ایجاد اشتغال در این حوزه تحت عنوان 

 :های ویژه به شرح زیر�های مختلف، با گروه گذاری در حوزه�لب سرمایهساماندهی مناطق دریایی و نیز ج

 های وابسته و تدوین بسته حمایت از صنعت شیالت�گروه ویژه مشاغل شیالت و فعالیت

از  و تدوین بسته حمایت( شامل اکتشاف، استخراج، اجاره، صادرات از طریق دریا و غیره)گروه ویژه مشاغل مرتبط با معادن جنوبی کشور

 توسعه معادن و صنایع معدنی جنوب

شامل سوخت و آب رسانی به شناورها، شناورهای تفریحی و شناورهای خدماتی به )گروه ویژه مشاغل مرتبط با انواع خدمات دریایی 

 نویس مصوبه توسعه بانکرینگ�و تدوین پیش( صنعت نفت و گاز دریایی و غیره

ریزی برای رفع این نیازها از طریق صنایع داخلی و اعالم تقاضاها و نیازهای �یع دریایی و برنامههای کارفرمایان اصلی صنا�احصاء نیازمندی

انداز ایران �های برنامه پنجم و افق چشم�های دریایی در سال آینده، سال�های اجرایی در حوزه فعالیت کلیه دستگاه (کوتاه مدت و بلندمدت)

4141. 

طی  4141انداز �در افق چشم« های توسعه دریایی کشور�شاخص»و « ه صنایع و امور دریایی کشوراسناد راهبردی توسع» تهیه و تدوین 

 .، بازنگری آن در چهارچوب نقشه راه توسعه دریایی کشور4883سال 

مین بینی و تأمین منابع مورد نیاز برای راه اندازی و تأ�ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیش�موظف کردن معاونت برنامه

 .های الزم های انجام مطالعات و پژوهش ویژه تأمین هزینه �به« دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور»های  هزینه
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 گذاری صنعتی�های جدید سرمایه تدوین سیاست 3-2-2-1

ت داشت رویکردهای قبلی های کالن و جدیدی اتخاذ گردید که ضرور با توجه به ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، سیاست

گذاری در قالب چندین دستورالعمل �های قبل مراحل سرمایه�در سال. گذاری بازنگری و اصالحاتی در این زمینه انجام شود�در حوزه سرمایه

این نوع  عالوه بر. گذاری شده بود�گردید که در برخی از موارد، عدم یکپارچگی باعث بروز مشکالتی در حوزه سرمایه�مجزا مدیریت می

ها دچار  گذاری در برخی از حوزه�ای بود که امنیت سرمایه�های تاسیس به گونه�گذاری و صدور جواز�ضوابط تدوین شده برای شروع سرمایه

 .گردید�های صنعتی به صورت نیمه تمام و راکد رها می�بندی، برخی از پروژه�های رتبه�مخاطره گردیده و با توجه به عدم اعمال روش

گذاری صنعتی �بایست دارای رشد مطلوب سرمایه�های جدید ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه صنعت، این بخش می س سیاستبر اسا

ها �پذیری صنعت ملی براساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی و رعایت اندازه اقتصادی بنگاه�بوده و برای افزایش توان رقابت

و شرایط جدید فضای کسب  "سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی "با عنوان  4834شعار سال  از طرفی با توجه به. اقدام نماید

گذاری �کرد برخی از شرایط سرمایه�ها، ضرورت ایجاب می�های تحول اقتصادی از قبیل هدفمند کردن یارانه�و کار کشور با اجرای طرح

ها حاصل گردد که �پذیری آن�گذاری برای فعالین اقتصادی و شرایط رقابت�منیت سرمایهاصالح و نواقص قبلی در این زمینه کامل شود تا ا

این موضوع در برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت نیز مورد بررسی قرار گرفت و برخی از ضوابط جدید بر اساس نتایج و 

 .راهبردهای این برنامه تعیین شده است

برداری مورد بازبینی �گذاری از مرحله صدور جواز تاسیس تا پروانه بهره�های قبلی در حوزه سرمایه�لعملبرای تحقق این امر، کلیه دستورا

این . ابالغ گردید 4834گذاری تهیه و در سال �قرار گرفت و ضوابط مورد نیاز عوامل اجرایی و استانی، در قالب دستورالعمل جدید سرمایه

 :باشد که این فصول عبارتند از�صل میماده در هشت ف 444دستورالعمل مشتمل بر 

 کلیات و تعاریف

 جواز تاسیس ظرفیتهای تولید

 (اجرای پروژه)احداث 

 برداری از ظرفیتهای تولید�بهره

 ها یا تخفیفات گمرکی�معافیت

 شناسه کسب و کار

 گذاری�سامانه سرمایه

 تصویب و اصالح

 :است عبارتند از های جدید که در این دستورالعمل تصریح شده برخی از سیاست

 ها�لزوم داشتن و فعال بودن شناسه کسب و کار برای ارائه هر گونه خدمات به بنگاه

 ماه به یک سال 1افزایش مدت اعتبار جواز تاسیس از 

 (پنج ساله)برداری �های بهره�تعیین اعتبار برای پروانه

 برداری برای اشخاص حقوقی�های بهره�الزام صدور پروانه

 تولید بدون کارخانه و بدون مکانرسمیت یافتن 

 گذاری�الکترونیکی شدن فرایندهای سرمایه

 (مهندسی، تأمین و اجرا)های متا �گذاری توسط شرکت�های سرمایه�اجرای پروژه

 ها�گذاری برخی از رشته فعالیت�بندی برای سرمایه�رتبه

 های تخصصی�و انجمنها  گذاری به تشکل�امکان واگذاری برخی از مراحل اجرایی فرایند سرمایه

نتیجه این . شود�باشد که بر اساس شناسه کسب و کار محقق می�نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، یکپارچگی اطالعات و خدمات می

 �های اقتصادی به گذاری در حوزه�ریزی و سیاست�سازی تولید اطالعات صحیح و به موقع است که این موضوع از ضروریات برنامه��یکپارچه

 .باشد�خصوص حوزه تولید کشور می
 

 ها�تأمین مواد اولیه بنگاه 2-2-2-1

که قانون  4883از اواخر سال . گرفت�تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی با روال عادی و بر اساس عرضه و تقاضا صورت می 4883تا سال 

های پایین دستی فراهم نبود، ضرورت داشت �کان تکمیل ظرفیتها اجرا شد و با صادرات این مواد به خارج از کشور ام�هدفمند کردن یارانه

خصوص مواد پتروشیمی پایه پایش گردد تا افزایش قیمت  �عرضه این مواد در بازار مدیریت شده و قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی به
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گیری شد کلیه محصوالت �تصمیم 4883اواخر سال منظور کنترل عرضه و تقاضا در این زنجیره، در  �به. این کاالها اتفاق نیافتد در زنجیره

درصد عرضه شده و تقاضاها به صورت بررسی شده و از طریق سامانه مربوطه به بورس  41منهای  FOB پتروشیمی در بورس کاال با قیمت

ا خارج از بورس عرضه با توجه به اینکه برخی از واحدهای پتروشیمی محصوالت خود ر. کاال ارائه شود تا تقاضاهای کاذب حذف گردد

 .کردند، امکان مدیریت عرضه و تقاضای کامل مواد اولیه فراهم نگردید�می

درصد متوقف  41های ستاد تنظیم بازار، موضوع عرضه با قیمت فوب منهای �پس از تشکیل وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت و بررسی

ورت پذیرد و هر گونه عرضه خارج از بورس قاچاق محسوب گردیده و های فوب ص و مقرر شد عرضه محصوالت پتروشیمی بر اساس قیمت

با تثبیت این روند، تقریبا ثبات نسبی در بازار مواد اولیه . کنندگان و تولیدکنندگان نظارت و پایش شود�از طریق سازمان حمایت از مصرف

های اعمال شده بر علیه  با توجه به محدودیت. رفتمحصوالت پتروشیمی اتفاق افتاد و مدیریت عرضه و تقاضا در این زنجیره صورت گ

منظور جلوگیری از کاهش عرضه در بازار  �و نیز توجیه افزایش صادرات مواد اولیه پتروشیمی، به 4834ایران و افزایش قیمت ارز در سال 

ت این مواد صورت پذیرد و چنانچه ریزی و اعمال مدیریت در صادرا�گیری شد برنامه�داخل و اولویت دادن به واحدهای تولیدی، تصمیم

نتیجه اعمال . موادی در اثر نبود تقاضا با افزایش ذخیره مواجه گردیدند، با مجوز ستاد تنظیم بازار امکان صادرات داشته باشند

ی بدون نوسانات های تدوین شده آرامش در بازار مواد اولیه پتروشیمی بود که در این رابطه مواد مورد نیاز واحدهای پایین دست سیاست

ای نرم افزای تهیه و کلیه مراحل ثبت نام تا معرفی واحدها از طریق این سامانه  ها سامانه برای اجرایی شدن این سیاست. زیاد تأمین شد

با اجرای موفق این پروژه در تنظیم عرضه و تقاضای محصوالت پتروشیمی در شرایط . که در درگاه بهین یاب قرار داشت صورت گرفت

سایر . گیری شد عرضه سایر مواد اولیه از قبیل آلومینیوم و مس نیز مطابق این روش صورت پذیرد�تصمیم 4834وجود کشور، در سال م

 .نمایند�نیز از این طریق نسبت به تهیه مواد اولیه خود اقدام می.. متقاضیان خرید مواد اولیه مانند واحدهای کشاورزی، صنوف تولیدی و 
 

 ها�شاخص پایش  9-2-2-1

ستادی تحت عنوان ستاد پایش تولید در  4881بینی وضعیت این حوزه، از سال �با توجه به ضرورت پایش بخش تولید کشور و امکان پیش

 .ریزی تشکیل گردید که وظیفه آن رصد تولید محصوالت منتخب به صورت ماهانه بود�وزارت صنایع و معادن و با مسئولیت معاونت برنامه

و کاالهای نهایی مصرفی خانوار از .. تخب برای پایش ماهانه شامل مواد اولیه حوزه تولید از قبیل فوالد، مواد پتروشیمی و محصوالت من

گردید و بر اساس �این جلسات در وزارت صنایع و معادن به صورت ماهانه برگزار می. بود... قبیل خودرو، لوازم خانگی، پودر شوینده و 

 .گردید�تصمیمات عملیاتی برای رفع مسائل آن اتخاذ می شرایط تولید هر محصول

های مهم حوزه صنعت، �بعد از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این جلسات با رویکردی جدید ادامه یافت که در آن شاخص

ها، تصمیمات الزم �س روند شاخصگذاری، تولید، صادرات و واردات و قیمت به صورت ماهانه پایش و بر اسا�معدن و تجارت از قبیل سرمایه

گیری به موقع و نیز �گردد، امکان تصمیم�هایی که در این جلسات ارائه می�با اطالعات و بررسی. گردد�برای حل مسائل پیش آمده اتخاذ می

 .ردشود جلوگیری ک�توان در پیشگیری از اتفاقاتی که باعث اختالل در تولید می بینی روند تولید فراهم شده و می�پیش
 

 های تولید حوزه معدن سیاست  9-2-1

معادن جزء انفال بوده و سهم . باشد�کشور برتر معدنی جهان می 44برداری به لحاظ تنوع جزء �نوع ماده معدنی در حال بهره 18ایران با 

در این . ور در نظر گرفته شودهای مهم بخش تولید کش�تواند یکی از مزیت گذاری و تولید بخش اقتصاد دارد و می�مهمی در زنجیره سرمایه

 .گردد�ها تشریح می های مهمی در طول هشت سال گذشته اتخاذ شده است که در این بخش اهم این سیاست حوزه سیاست
 

 ستاد راه اندازی طرح ها  1-9-2-1

بایست ستادی در جهت �میهای تولیدی بود که در این رابطه �های فیزیکی و ظرفیت�های مهم در دولت توسعه زیرساخت یکی از برنامه

ها و رفع موانع تولید �کلید خورد و ستاد ویژه راه اندازی طرح 4881شد که این موضوع در سال  های نیمه تمام راه اندازی می�تکمیل طرح

 .در وزارت صنایع و معادن راه اندازی شد 4881با اولویت سیمان در آذر ماه 

ترین عناصر توسعه در ساخت و ساز کشور و تاکید رئیس جمهور و دولت به �یکی از اصلی وزیر وقت با توجه به اهمیت سیمان به عنوان

گیری از توان �های کشور و بهره�ریزی دقیق و منسجم و همگام با دیگر بخش�توسعه و آبادانی ایران اسالمی ستاد را مکلف نمود با برنامه

در همین راستا تشکیل . کند تا میزان ظرفیت تولید سیمان را افزایش دهدمدیران، کارکنان و کارشناسان صنعت سیمان، تدابیری اتخاذ 

های �منظور بررسی نحوه تأمین منابع مالی، سوخت، آموزش و تأمین منابع انسانی متخصص و تقویت زیرساخت �های ویژه به�کارگروه

های دولت؛  ایر کشورها متناسب با سیاستصادرات؛ شناسایی امکانات صدور خدمات فنی و مهندسی و نظارتی در صنعت سیمان به س

ها در قالب برنامه زمان بندی مشخص و تهیه و تدوین طرح جامع سیمان در افق �هماهنگی درون بخشی و فرابخشی برای راه اندازی طرح
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با . این ستاد تعیین شد ها و محورهای مهم برنامه ساله با استفاده از نظر متولیان مربوطه را از مهمترین سیاست 24انداز برنامه �چشم

میلیون تن  84، امروزه به بیش از 4881میلیون تن در سال  81های صورت گرفته توسط این ستاد ظرفیت تولید سیمان از �پیگیری

 .رسیده است

 به بعد سیمان از سبد حمایتی دولت خارج گردید و سیمان تولیدی 4881با افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور از تیرماه سال 

این اقدام بر اساس طرح . کارخانجات کشور با همکاری انجمن صنفی کارفرمایان و اتحادیه مصالح فروشان و اصناف ساماندهی و توزیع شد

عبارتی طرح مشترک وزارت بازرگانی وقت، وزارت صنایع وقت و انجمن صنفی  �مشترک ساماندهی تولید و توزیع سیمان و به

از طرفی با ارتقا کیفیت سیمان بر اساس . ی اجرای طرح جامع سیمان به تصویب دولت رسیدتولیدکنندگان سیمان در راستا

استانداردهای فراملی همچنین تنوع محصوالت، این امکان فراهم گردید که به تدریج سیمان وارد عرصه صادرات به کشورهای مجاور و 

در . رسیده است 4834میلیون تن در سال  41ظرفیت به نزدیک  طوریکه تنها پس از سه سال از شروع صادرات، این �به. منطقه شود

همین راستا طی دو سال اخیر، آزادسازی قیمت سیمان در داخل، تدوین سند جامع صادرات سیمان کشور و نهایتاً واگذاری کلیه 

در قالب تفاهم نامه فیمابین با انجمن  گذاری در ابتدای سالجاری و�فرایندهای نظارت بر تنظیم بازار داخل، صادرات خارج از کشور و قیمت

های دولت به بخش �صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور و وزارتخانه، صورت پذیرفت که این اقدام مهم در راستای واگذاری تصدی گری

 .باشد�خصوصی یکی از اقدامات موثر می

ی، ستاد ویژه راه اندازی طرح و رفع موانع تولید فوالد بود های اساس�یکی دیگر از ستادهای مهم دیگر در جهت تکمیل و راه اندازی طرح

 .تشکیل گردید 4881که در فروردین سال 

های توسعه صنعت  ها و برنامه توان به بررسی و بازنگری سیاست ها و رفع موانع تولید فوالد می�از وظایف و اهداف ستاد ویژه راه اندازی طرح

استفاده از حداکثر توان بخش خصوصی و دولتی و با در نظر گرفتن بازار مصرف داخل و خارج از فوالد، اعالم اهداف جدید در کشور با 

های فوالد بخش �از دیگر وظایف این ستاد بررسی طرح. های الزم اشاره نمود�ریزی الزم برای توسعه زیرساخت�کشور و انجام برنامه

ابری، نفت و نیرو، بررسی کمبودهای مواداولیه تولید فوالد و ارائه راهکارهای های راه و تر�خصوصی و دولتی با حضور نمایندگان وزارتخانه

های فوالدی، انجام اقدامات �ریزی در جهت حل مشکالت طرح�های فوالد و مواد اولیه، برنامه�اجرایی، سیاستگذاری در جهت توسعه طرح

های فوالدی بخش خصوصی و �ث فوالد، نظارت بر اجرای طرحگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بح�منظور ارتقای سرمایه �الزم به

تاکید بر تولید فوالدهای )افزوده بیشتر �درنهایت هدایت، حمایت و تشویق تولید از محصوالت کمی به سوی محصوالت کیفی و با ارزش

میلیون تن در  44فیت تولید فوالد از های وزارت ظر�های صورت گرفته توسط این ستاد و سایر بخش�با تالش. باشد�می (آلیاژی و زنگ نزن

این ستاد . رسد میلیون تن می 21نیز این ظرفیت به حدود  4832رسیده که تا پایان سال  4834میلیون تن در سال  24به  4881سال 

یم بازار فوالد و توان به تنظ باشد که از مهمترین وظایف آن می�هم اکنون نیز در وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت می

 .رسیدگی به مسائل و مشکالت واحدها در این حوزه اشاره کرد

 4881گردید، ستادی در وزارت صنایع و معادن از سال �های تابعه ایدرو و ایمیدرو اجرا می های دولتی که در سازمان�منظور رصد پروژه �به

ها �ها و مدیران پروژه، وضعیت پیشرفت آن ری با مدیران سازمانای و از طریق برگزاری جلسات کا�تشکیل شده بود که به صورت دوره

در این . ها مرتفع گردد�برداری رسیده و مسائل و مشکالت آن�گرفت تا در موعد مقرر خود به بهره�پایش گردیده و مورد ارزیابی قرار می

 .جلسه که عمدتا با حضور وزیر بود برگزار گردیده است 84رابطه بیش از 

 

 اصالح قانون معدن و تشکیل شورای عالی معادن  2-9-2-1

های جدید اقتصادی در کشور ضرورت بازنگری قانون معادن  باشد که با توجه به سیاست�های این حوزه قانون معدن می�مبنای فعالیت

 .ای از مفاد قانون معادن در دستور کار قرار گرفت�لذا اصالح پاره. شد احساس می

قانون  11ای از مفاد قانون معادن و ارائه الیحه مذکور، ابالغیه مقام معظّم رهبری در ارتباط با اصل �الح پارهاز مهمترین اهداف آن اص

های اجرایی و عملیاتی و هدایت �های معدنی،کاهش و کمرنگ نمودن دولت در بخش�اساسی، اصالت بخشیدن به بخش خصوصی در فعالیت

های معدنی، جلوگیری از خام �هدایت، فراهم نمودن بسترهای الزم در توسعه فعالیت دولت به سمت حاکمیت، سیاستگذاری، نظارت و

فروشی مواد معدنی و بهاء دادن به تکمیل زنجیره تولید، واگذاری معادن به تولیدکننده واقعی، استیفای حقوق دولت، نوسازی بخش 

های معدنی، رفع بعضی از نواقص حقوقی که در اجرای �فعالیت معدن و صنایع معدنی، جلوگیری از دخالت ارگانهای غیر مسئول در انجام

قانون ایجاد ابهام و تفاسیر مختلف را بدنبال داشته است، رفع مشکالت اداری و کوتاه نمودن زمان سیکل واگذاری معادن به متقاضیان، 

 .الزم االجرا شد 4834لذا اصالحیه قانون معادن در دی ماه . باشد�می... ها و �رفع ابهام از برخی واژه
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 4834آغاز شده بود در سال  4834های تخصصی و تلفیق که از سال �نامه اجرایی قانون اصالح قانون معادن در قالب کارگروه�آیین

برداری، مزایده، فرآوری، شورایعالی معادن، مقررات �بخش اکتشاف، بهره. گذراند�نهایی گردید و سیر مراحل تصویب را می( اسفندماه)

منظور صیانت از ذخایر معدنی  �نامه به�این آیین .دهند�نامه اجرایی قانون را تشکیل می�ی و نظارت از جمله فصولی هستند که آیینعموم

با توجه به اینکه بخش معدن . تجدید ناپذیر، تأمین حقوق متقابل دولت و بخش خصوصی و انتخاب بهره بردار اصلح تدوین شده است

ای مختص به خود است و برای اینکه حق دولت و بخش �نامه مزایده�های اقتصادی دارد، نیاز به آیین�سایر فعالیتانفال بوده و تفاوت با 

نامه اجرایی قانون معادن �خصوصی در واگذاری معادن تضییع نشود، فصلی مستقل در خصوص نحوه برگزاری مزایده بخش معدن در آیین

  .سازی هرچه بیشتر نحوه برگزاری مزایده این بخش است��افدر نظر گرفته شده است که شاکله اصلی آن شف

جلسه کارشناسی برگزار شده است که در این جلسات از کارشناسان برجسته  414نامه بیش از �ذکر است برای تدوین این آیین �الزم به

ی، ایمیدرو، خانه معدن، سازمان های مختلف معدن کشور، از جمله نمایندگان سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان زمین شناس�بخش

 .ها و بخش خصوصی استفاده شده است�صنعت، معدن و تجارت استان

از اهداف این شورا ایجاد وحدت رویه، . تشکیل گردید 4834قانون اصالح قانون معادن در سال  44شورایعالی معادن به استنادماده 

های معدنی �ن اصالح قانون معادن، حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در قانو

 .باشد�گذاری در بخش معدن می�و همچنین ایجاد امنیت سرمایه

 :توان اشاره نمود از وظایف این شورا به موارد زیر می

 (ح قانون معادنقانون اصال 3ماده  2تبصره )برداری از ذخایر معدنی بالمعارض �تصویب و تعیین عامل بهره

 (قانون اصالح قانون معادن 44ماده  8بند ت تبصره )برداری �تأثیرمحاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتراز میزان مندرج درپروانه بهره

معدنی، وری بهینه و صیانت از ذخایر �حقوق دولتی برای بهره برداران معادنی که در جهت بهره% 24تأیید معافیت از پرداخت حداکثر تا 

 (قانون اصالح قانون معادن 42ماده  1تبصره )وری وتحقیق وتوسعه واکتشاف و حفظ محیط زیست درمعدن مربوطه اقدام نمایند �ارتقا بهره

برداری خارج از ید و اراده �محاسبه حقوق دولتی برابر میزان استخراج واقعی در مواردی که عدم استخراج بمیزان مندرج در پروانه بهره

 (قانون اصالح قانون معادن 42ماده  1تبصره )بردار باشد  بهره

برداری و اجازه برداشت به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات و یا سلب صالحیت �تأیید التزام دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره

جارت جهت انجام تعهدات و عدم اقدام اشخاص پس از تعیین مهلت مناسب و ارائه اخطار توسط وزارت صنعت، معدن و ت)از ادامه عملیات 

 (قانون اصالح قانون معادن 41ماده ) (مزبور در انقضاء مهلت مقرر و یا کافی نبودن اقدام انجام شده

از . پرونده در آن مورد بررسی قرار گرفته و رای صادر شده است 243جلسه تشکیل شده و  21از زمان تشکیل این شورا تا کنون 

 :توان اشاره نمود ارد مطرح شده در این شورا به موارد زیر میمهمترین مو

 توافق نامه منابع طبیعی

 استراتژی معادن

 قانون اصالح قانون معادن 8و  2های �تبصره

 رسانی در بخش معدن�سازی و اطالع��فرهنگ

 پنجره واحد

 اکتشاف

 نظام مهندسی معدن

شورایعالی معادن  4834کارگروه تخصصی شورایعالی معادن طبق مصوبه اردیبهشت �برای بررسی کارشناسی مصوبات مورد نیاز حوزه معدن

در راستای ارائه راهکارها، نقطه نظرات و پیشنهادات الزم و انجام بررسیهای کارشناسی در ارتباط با موارد مرتبط با وظایف . تشکیل گردید

 :ردید که عبارتند ازو اختیارات شوریعالی معادن اهداف و وظایف این کارگروه تعریف گ

 (قانون اصالح قانون معادن 8ماده  4تبصره )بندی مواد معدنی �تعیین نوع طبقه

 (قانون اصالح قانون معادن 1ماده  2تبصره )های اکتشافی �تصویب تعرفه ساالنه میله گذاری محدوده

 (قانون اصالح قانون معادن 1ده ما 8تبصره ( )به ازاء هر کیلومترمربع محدوده اکتشافی)های اکتشاف  تصویب هزینه

اتخاذ تصمیم در موارد اختالف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورایعالی معادن 

 (قانون اصالح قانون معادن 44ماده  8بند الف تبصره )

های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و �ا افزایش محدودهتشخیص و اصالح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش ی

 (قانون اصالح قانون معادن 44ماده  8بند ب تبصره )استخراج 
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 .پرونده بررسی و منجر به صدور رای گردیده است 418جلسه برگزار کرده که  41این کارگروه از زمان تشکیل تا کنون 
 

 ی معادنها و بازرس�ساماندهی محدوده  3-9-2-1

با هدف ساماندهی کلیه  4881این طرح از سال . باشد�ها و بازرسی از معادن میاز اقدامات مهم در حوزه معدن طرح ساماندهی محدوده

با توجه به برنامه مصوب . های اطالعاتی شروع شد�های معدنی در سامانههای معدنی و انتقال تمام اطالعات مربوط به محدودهمحدوده

های دیگر عملیات اجرای ساماندهی شروع �ها انجام گردید و برای کلیه استان�ها در این استان�ساماندهی محدوده% 84تان حدود اس 1برای 

 .شده است

باشند از طریق باشد که در آن بازرسانی که دارای پروانه اشتغال میها، بازرسی از معادن میبخش دیگری از طرح ساماندهی محدوده

پردازند و چنانچه به هر دلیلی یک معدن دارای نقص باشد، برطبق گزارش بازرس به دارنده هندسی به بازرسی از معادن میم سازمان نظام

کلیه معادن فعال سنگ تزئینی و نما، معادن  4883در این راستا طی سال . شودبرداری جهت رفع نقص مذکور اطالع داده میپروانه بهره

تعداد معادن مورد . معادن ذغالسنگ در برنامه بازرسی قرار گرفته و بازدید شدند% 24معادن غیرفلزی و % 24زیرزمینی، معادن فلزی، 

معدن  11معدن روباز غیر از سنگهای تزئینی،  111معدن سنگ تزئینی و نما،  143فقره و شامل  4211برابر  4883بازدید در سال 

 .معدن مورد بازدید قرار گرفتند 4144نیز حدود  4834و  4834های �الدر س.معدن زغالسنگ بوده است 21زیرزمینی غیرفعال و 
 

 حقوق دولتی معادن  4-9-2-1

یکی از مهمترین اقدامات معاونت امور معادن و صنایع معدنی در بحث عادالنه نمودن بهای حقوق دولتی وصولی از معادن بحث تغییر 

که از خالص )بهای ماده معدنی سر معدن و به تبع آن حقوق دولتی وصولی  4888طوریکه پیش از سال  �باشد به�روش محاسبه آن می

شد ولی از سال  به برخی از فاکتورها در تعیین قیمت توجه نمی( شود�ضرب بهای ماده معدنی سر معدن و میزان استخراج محاسبه می

 :گیرند فاکتورهای زیر در این بها مورد توجه قرار می 4888

 :روش معدن به معدن �لغایت سالجاری به4888در تعیین قیمت پایه معادن از سال فاکتورهای مورد توجه 

، برخی سنگهای (سنگ الشه و شن و ماسه)مصالح ساختمانی ( آهن، مس)افزایش قیمت فروش مواد معدنی برخی ازمعادن مانند فلزات 

 در مقاطع زمانی مختلف( مرمر و تراورتن)تزئینی

 (گرانیت،چینی،خاکهای صنعتی وذغالسنگ)نی تغییرات مصرف برخی مواد معد

 شده مواد معدنی در برخی از معادن با ماده معدنی مشابه�تمام�تفاوت قیمت

 تر حقوق عمومی مردم و بهره برداران اجرای موثرتر قانون معادن و رعایت دقیق

 افزایش برخی مواد معدنی جدید به ذخایر معدنی کشور

 لحاظ کمیت و کیفیت در طول یک دوره استخراج معدن وجود تغییرات در ماده معدنی از

 :روش اجرایی در نظر گرفته شده برای حقوق دولتی بر اساس موارد زیر است

 ها�اخذ اطالعات وآمار در خصوص پارامترهای فوق از سازمان صنایع و معادن استان

منظور  �ها به�ا و کارشناسان سازمان صنایع و معادن استانبرداری ستاد وزارت متبوع، روس�تشکیل جلسات کارشناسی با مدیران بخش بهره

 بررسی و ارائه قیمت پایه پیشنهادی به تفکیک هر معدن

 جمع بندی موارد و طرح در کارگروه اصلی

 های پایه به تفکیک هر معدن های فوق منجر به تعیین قیمت�در مجموع بررسی

 ها�ع و معادن استانهای پایه به سازمان صنای تایید وزیر و ابالغ قیمت

 ارائه شده است 4834تا  4881های �در جدول زیر حقوق دولتی وصول شده در سال
 

 (میلیارد ریال)روند وصول حقوق دولتی معادن : 81جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

حقوق دولتی وصول 

 شده
-- 821 143 113 133 314 4184 8144 
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 ها�دستورالعمل تدوین  5-9-2-1

های متعددی در طی هشت سال اخیر تدوین شده است که عناوین برخی از دستورالعملهای مهم این �در حوزه معدن ضوابط و دستورالعمل

 :باشد�حوزه با عناوین زیر می

 دستورالعمل انتخاب عامل معرفی مناطق مستعد معدنی

 دستورالعمل انتخاب عامل اکتشاف

 ست و صدورپروانه اکتشافدستورالعمل ثبت درخوا

 ها از سوی عامل منتخب دستورالعمل زمان و نحوه پرداخت هزینه

 قانون اصالح قانون معادن 1ماده  8و  2دستورالعمل تبصره 

 های اکتشافی�بندی طرح�دستورالعمل درجه

 دستورالعمل شرح شغل مسئول فنی اکتشاف

 دستورالعمل شرح شغل مسئول طرح اکتشاف

 های اکتشافی�بندی منابع و کانسارهای مواد معدنی در فعالیت�جهدستورالعمل در

 نامه اجرایی قانون معادن�آیین( 24)دستورالعمل ماده 

 دستورالعمل صدور گواهی کشف

 بردای�دستورالعمل انتخاب عامل بهره

 بردای و الزامات و تعهدات مربوطه�دستورالعمل صدور پروانه بهره

 تدستورالعمل صدور اجازه برداش

 قانون معادن( 24)دستورالعمل ماده 

 بندی واحدهای کانه آرایی�دستورالعمل درجه

 دستورالعمل شرح شغل مسئول طرح معدن

 دستورالعمل شرح شغل مسئول فنی معدن

 بندی معادن�دستورالعمل درجه

 دستورالعمل شرح شغل مسئول ایمنی

 دستورالعمل تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی

 افزوده در بخش معدن�وری و ارزش�تقا بهرهدستورالعمل ار

 ها و منابع و ذخایر معدنی�ها، نقشه�نحوه کدگذاری دستورالعمل

 دستورالعمل اجرایی فرایند مزایده از طریق تعیین صالحیت فنی و مالی متقاضیان عملیات معدنی

 های معدنی�دستورالعمل ساماندهی و حریم محدوده

 دستورالعمل اصالحیه مزایده

 ورالعمل صدور مجوزهای شن و ماسه و خاک رسدست

 باشد�عالوه بر موارد فوق، تعداد ضوابط و معیارهای چاپ شده در حوزه معدن بر اساس جدول زیر می

 

 تعداد ضوابط و معیارهای چاپ شده در حوزه معدن: 81جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 42 3 41 8 4 2 2 4 تعداد

 

 نظام مهندسی معدن  1-9-2-1

اما در بین منابع طبیعی، استفاده از منابع و ذخایر مواد . منابع طبیعی هر کشور همراه با نیروی انسانی، زیربنای توسعه اقتصادی آن است

ایت اصول و قواعد های علمی و رع�کارگیری بهترین شیوه�لذا به. عبارت دیگر تجدیدپذیر نیستند �ها شده و به�معدنی، منجر به کاهش آن

قانون نظام مهندسی معدن به همین منظور تدوین و در . وری منابع معدنی اهمیت زیادی دارد�منظور افزایش بهره �فنی و مهندسی به

 .مصوب گردید 4884نامه اجرایی آن نیز در خرداد ماه �به تصویب مجلس رسیده و آیین 4813بهمن ماه 
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ای، اشخاص حقیقی �های صنفی، مهندسی و حرفه ها، تشکل دن عبارت از مجموعه تشکیالت، سازمانطبق تعاریف قانون، نظام مهندسی مع

های مهندسی، �های مهندسی معدن شامل حرفه�حرفه. ها و استانداردها در بخش معدن است�نامه�و حقوقی و مجموعه قوانین، مقررات، آیین

های معدنی شامل کلیه عملیات پیجویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و �الیتفع. های معدنی است�کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیت

 .استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی است

قانون، در سطح  8ای خود و برای تحقق قسمتی از اهداف این قانون، طبق ماده �برای مشارکت هرچه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه

وزارت . بینی شده است�کشور تأسیس سازمان نظام مهندسی معدن و در هر استان تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن استان پیش

مرحله اول . ها را آغاز کرد�تأسیس سازمان را اعالم و عضوگیری برای تشکیل سازمان استان 4884صنایع و معادن وقت در نیمه دوم سال 

در بقیه  4882استان و مرحله دوم آن در ماههای اول سال  3در  4884ها در اسفندماه �هیأت مدیره سازمان استان انتخاب اعضای

اولین هیأت عمومی سازمان در استان تهران، مرکب از  .ها رسماً فعالیت خود را آغاز کردند�های استان های کشور انجام شد و سازمان�استان

با . در تهران تشکیل شد و اعضای شورای مرکزی سازمان را تعیین کرد 4882ها، اول خردادماه �استان اعضای هیأت مدیره تمام سازمان

. معرفی شورای مرکزی، رئیس سازمان توسط وزیر صنایع و معادن وقت انتخاب شد و حکم خود را از رئیس جمهور وقت دریافت کرد

 .ستتشکیل شده ا 4881ها در سال �ساختار نهایی در کلیه استان

 :توان اشاره نمود سال اخیر توسط این ساختار اجرایی شده است، به موارد زیر می 8از اهم اقداماتی که طی 

 باشند تدوین شرح شغل و خدمات مربوطه که ملزم به داشتن پروانه اشتغال می

 (جدید)نون معادن قا 81بررسی اختیارات غیرحاکمیتی جهت تفویض به سازمان نظام مهندسی معدن موضوع تبصره ماده 

 نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن�های مرتبط با آیین�تهیه دستورالعمل

 های اشتغال جدیدهای درخواست صدور، تمدید و اصالح پروانه اشتغال و صدور و پروانهبررسی کلیه پرونده

 ها�دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان 1برگزاری 

 نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن�و اصالح آیینبررسی 

های اکتشافی، �بندی طرح�انتخابات نظام مهندسی معدن، صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی، درجه: های�بررسی و اصالح دستورالعمل

 معادن و واحدهای کانه آرایی و فرآوری، ظرفیت اشتغال

شود نسبت به راه اندازی کسب و کار در حوزه معدن اقدام �اس این پروانه به فرد اجازه داده میبر اس)ارتقای تعداد دارندگان پروانه اشتغال 

 .(نماید

 گردد ارائه شده است�در جدول زیر عملکرد صدور پروانه اشتغال که توسط سازمان صادر می

 

 

 عملکرد صدور پروانه اشتغال توسط سازمان نظام مهندسی معدن: 81جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

تعداد پروانه 

 اشتغال
118 882 314 381 844 142 111 111 

 
 سال اخیر به تفکیک رسته و پایه ارائه شده است 8در جدول زیر وضعیت پروانه اشتغال صادر شده طی 

 

 وضعیت پروانه اشتغال طی هشت سال اخیر به تفکیک رسته و پایه: 88جدول 

 جمع سه دو یک ارشد رسته

 2311 4188 824 811 38 استخراج معدن

 2113 4111 144 281 421 پیجویی و اکتشاف

 421 11 11 42 1 کانه آرایی و فرآوری

 82 28 84 24 8 متالوژی استخراجی
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 188 233 412 41 8 برداری�نقشه

 1241 8121 4113 111 281 جمع

 

 های نسبی معدنی�ر مزیتگذاری مبتنی ب�های سرمایه�شناسایی فرصت  3-9-2-1

های کشور اجرای طرح مطالعات پیش امکان �های نسبی معدنی در استان�گذاری مبتنی بر مزیت�های سرمایه�در راستای شناسایی فرصت

ید بر اساس نتایج طرح که با همکاری و بازد. انجام پذیرفته است 4834سنجی صنایع معدنی با برش استانی در سراسر کشور تا پایان سال 

های صنایع معدنی �ها صورت پذیرفته است، امکان شناسایی و معرفی رشته فعالیت�میدانی از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 .گذاری امکان مساعدی را ایجاد نموده است�های سرمایه گذاران فراهم شده و در تعیین اولویت�جدید برای سرمایه

ها با هدف شناسایی �ستراتژی در گروه کاالهای منتخب صنایع معدنی و صنایع پائین دستی آناجرای طرح مطالعات کاربردی تدوین ا

گیریها و تصمیم سازیها همواره مبتنی بر مطالعات پژوهشی توسط �ها، تهدیدها و مشکالت صورت پذیرفته تا تصمیم�آخرین وضعیت، فرصت

ها در سراسر کشور ابالغ و منشاء اثر �های آن�ه طرحهای مطالعاتی و یافتهدر این رابط. دفتر تخصصی و حوزه معاونت مربوطه صورت پذیرد

در اجرای این طرحها که با همکاری . برداری هستند�ها بوده و در حال بهره�ریزی ستادی و عملیات در استان�گیریهای برنامه�در تصمیم

هر محصول صنعتی در جلسات شورای راهبردی، موثر و ها و خبرگان تخصصی  دانشگاه صنایع و معادن کشور صورت پذیرفته نقش تشکل

 .مبنای مشورت بوده است
 

 کارگروه توسعه بخش معدن  2-9-2-1

کارگروه توسعه بخش  4834های بخش معدن و افزایش نقش ان در اقتصاد ملی در استفند ماه �با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت

ئیس این کارگروه ریاست محترم جمهوری و اعضا آن وزرای صنعت، معدن و تجارت، ر .معدن توسط هیات محترم وزیران مصوب گردید

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رؤسای سازمان حفاظت محیط �نفت، نیرو، کشور، امور اقتصاد و دارایی، دادگستری، معاون برنامه

بیر هیأت دولت و مدیران عامل صندوق توسعه ملّی و بانک زیست و انرژی اتمی ایران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، د

 .دبیرخانه کارگروه نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر گردیده است. باشند صنعت و معدن می

ها، انجام �های تخصصی، حضور در ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان�تشکیل دبیرخانه کارگروه توسعه بخش معدن، تشکیل کارگروه

ها، شیوه  نویس مصوبات، دستور العمل�کلیه مکاتبات مربوط به تصمیمات کارگروه توسعه بخش معدن و پیگیری اجرای آن، تهیه پیش

 �به موجب مصوبه ابالغ شده و به. باشد�های مورد نیاز مرتبط بخشی از وظایف دبیرخانه کارگروه توسعه بخش معدن می�ها و بخشنامه�نامه

 .شود�ها، ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در هر استان تشکیل می�کارگروه توسعه بخش معدن در استان منظور اجرای مصوبات

ریزی استانداری، رئیس سازمان صنعت، معدن و �، معاون برنامه(رئیس)ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در هر استان با ترکیب استاندار 

تان، مدیر کل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی اس(دبیر)تجارت استان 

، رئیس (حسب مورد)ای استان، مدیر استانی شعب بانک عامل �مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان، مدیر عامل شرکت آب منطقه

اظت محیط زیست استان، مدیرعامل شرکت گاز استان، مدیر ای استان، مدیر کل حف�کل دادگستری استان، مدیر عامل شرکت برق منطقه

ای استان و رئیس �های نفتی منطقه�نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز استان، مدیر شرکت ملی پخش فراورده

 .شود�سازمان نظام مهندسی معدن استان تشکیل می

باشد، شامل �ای معدنی که شامل اکتشاف، استخراج، فرآوری و صنایع معدنی میه�از جمله وظائف ستاد اجرایی استان در حوزه فعالیت

 :موارد زیر است

 ها و ساز و کارهای الزم برای اجرای مصوبات کارگروه در سطح استان طراحی و تدوین برنامه

 های غیرفعال و راکد�ریزی و نظارت بر معادن برای فعال نمودن محدوده�برنامه

 های دارای پتانسیل معدنی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست�های راکد و غیرفعال و محدوده�تعیین تکلیف محدوده

های معدنی براساس قانون اصالح قانون معادن و از طریق فراخوان عمومی در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و �فعال نمودن فعالیت

 راه اندازی معادن راکد

 نظور استیفای حقوق دولتی معادنم�ریزی و نظارت به�برنامه

 برای توسعه بخش معدن�ریزی و هماهنگی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه�برنامه

 ایجاد شرایط الزم برای صدور مجوزهای مربوط در پنجره واحد با رعایت حداقل زمان



71 
 

 ین و تخصیص اعتبار مورد نیازبندی در تأم�های نیمه تمام و تکمیل آن در راستای اولویت�تسریع در اجرای طرح

 های معدنی و صنایع معدنی�گیری درخصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز طرح�تصمیم

های �تأمین و تخصیص ریالی و ارزی واحدهای معدنی و صنایع معدنی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات تملک دارایی

 ای و تسهیالت بانکی�سرمایه

سازی اراضی و جانمایی �ها و خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، راه، مخابرات و آماده�وص تأمین زیرساختگیری درخص�تصمیم

 های صنایع معدنی�طرح

 ملی و توزیع شهرستانی آن -های اجرایی مربوط از محل اعتبارات استانی پیگیری تأمین اعتبارت مورد نیاز در بودجه دستگاه

 های معدنی�در واگذاری محدوده اجرایی های ها و رفع اختالف بادستگاه�اجرایی برای تسهیل و تسریع اجرای طرحهای  هماهنگی بین دستگاه

 های معدنی�ریزی جهت ارتقا دانش دارندگان مجوز فعالیت�سازی متقاضیان کار و برنامه�رسانی محلی و آگاه�اتخاذ تدابیر الزم بمنظور اطالع

 وری منابع انسانی شاغل در معادن و واحدهای صنایع معدنی از طریق ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی�رهارتقا سطح ایمنی، توانمندی، به

 ها و جمع بندی مشکالت احتمالی�رفع موانع و مشکالت اجرایی طرح

 های زیرساخت بخش معدن در سطح استان و ارائه گزارش به کارگروه�بررسی و ارزیابی طرح

 ساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده استهماهنگی الزم جهت ایجاد زیر

اصالحیه قانون معادن و پیش گیری از حمل غیرمجاز، نظارت بر احیاء و ( 48)ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر الزم جهت اجرای ماده 

 بازسازی محل عملیات معدنی واقع در منابع ملی و طبیعی

معادن و صنایع معدنی استان جهت تصویب در کارگروه با نظارت کارگروه توسعه بخش معدن بر حسن اجرای طرح پیشنهاد طرح جامع 

 جامع معادن و صنایع معدنی استان

هاى علوم زمین، �منظور ایجاد موزه�های الزم درخصوص استفاده بهینه از فضاهای معدنی خالی و فاقد ذخیره به بررسی و تدوین برنامه

 شگری، آموزشی و سایر کاربردها بنا به پیشنهاد سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمقاصد گرد

 ونقل معدن و صنایع معدنی در استان�انجام هماهنگی، تسهیل و نرخ گذاری خدمات ناوگان حمل

منظور تهیه  �ای مشخص بهه�های تولید اطالعات پایه زمین شناسی و اکتشافی و شناسایی و معرفی پهنه�هماهنگی جهت اخذ نتایج فعالیت

 های معدنی به کارگروه�و توسعه مطالعات پایه پتانسیل

ها، ستاد اجرایی توسعه �منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد اجرایی استان در شهرستان�همچنین در صورت صالحدید استاندار و به

با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل  بخش صنعت، معدن شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویت مدیران متناظر

 .رسد وظایف ستاد اجرایی شهرستان متناظر با ستاد اجرایی استان توسط ستاد اجرایی استان به تصویب می. شود�می

ها، �بخشنامه ها،�نامه�، مسئولیت حسن اجرای قانون معادن و اصالحات و الحاقات بعدی آن، آیین4834همچنین به موجب مصوبه اسفند 

های صادره بخش معدن، در راستای اهداف و وظایف کارگروه توسعه بخش معدن، بر عهده رئیس ستاد اجرایی هر استان �دستورالعمل

 .ای اقدام کند�مرکز جدید زمین شناسی منطقه 3باشد و به سازمان زمین شناسی نیز اجازه داده شده است که نسبت به تاسیس �می

ها و بر اساس سفرهای استانی تشکیل �جلسه نیز با حضور هیئت دولت در استان 8ها برگزار شده و �جلسه در استان 424تا کنون بیش از 

 .مصوبه بوده است 144نتیجه این سفرها و جلسات تا کنون بیش از . گردیده است

 

 های بازار سیاست  11-2-1

 سابقه تنظیم بازار در ایران  1-11-2-1

هاد هماهنگ کننده اجتماعی دارای این قابلیت است که منافع فردی را به رفاه اجتماعی رهنمون کند، با این حال در عنوان یک ن�بازار به

از جمله ... بروز نوسانات فصلی در مصرف، اختالل در تولید، وقوع حوادث غیر مترقبه و. بسیاری موارد امکان نقض این امر وجود دارد

در این شرایط، سازوکار بازار از تأمین حداکثر رفاه اجتماعی ناتوان خواهد . وز اختالل در بازار منجر شودتواند به بر مواردی هستند که می

دلیل نقص کارکرد  �در اقتصاد ایران به. گیردبود و لذا دولت به عنوان نهاد تنظیم کننده، وظیفه اعمال تنظیمات در بازار را بر عهده می

دالیل مختلفی در بروز بی . ت در تنظیم بسیاری از بازارها دخالت کند تا از بی نظمی جلوگیری نمایدبایس�صحیح عوامل بازار، دولت می

مورد نیاز ( کاالها و خدمات)توان به ضعف در تأمین، تهیه، تولید و توزیع محصوالت  ها می�ترین آن�نظمی در بازار سهیم هستند که از عمده

و ...( عدم استفاده از ظرفیت کامل، ناکارامدی و)های درون بنگاهی  های مربوط به حوزه از مولفه بازار به لحاظ کمی و کیفی که خود متاثر

های توزیع و فروش به نحوی که �است و یا ضعف سیستم...( عدم امکان تهیه و دستیابی به عوامل تولید، بی ثباتی تقاضا و)برون بنگاهی 

 ، مکان و شرایط دلخواه بازار و متقاضیان در دسترس آنان نباشد، اشاره نمودامکان ایجاد دسترسی به کاالها و خدمات در زمان



72 
 

ها و راهبردهایی است که جهت حمایت از عاملین اصلی بازار و با توجه به ابزار مناسب اقتصادی  ای از مقررات، سیاست تنظیم بازار مجموعه

مشتمل بر سیاست کنترل عرضه، )یم بازار در دو گروه سیاست داخلی های تنظ ابزار و سیاست. شود�بین متغیرهای اصلی بازار اعمال می

مشتمل بر )های مرزی  و سیاست( های مصرفی و تولیدی�سیاست قیمتی، سیاست پرداخت جبرانی، صندوق تثبیت، پرداخت یارانه

 .بندی است قابل تقسیم( ای و یارانه صادرات�های واردات، تعرفه و موانع غیرتعرفه محدودیت

 :های مرزی شامل موارد زیر است تسیاس

 .شود�های دولت در تنظیم بازار است که به صادرکنندگان یارانه اعطا می یکی از سیاست: یارانه صادراتی

های حمایتی دولت است که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی درمقابل کاالهای خارجی اعمال  از سیاست: محدودیتهای وارداتی

 .جنبه درآمدزایی دارند شده و برای دولت

 :های داخلی شامل موارد زیر است سیاست

کند که �عنوان خریدار وارد بازار شده و اقدام به خرید می�در این سیاست، در صورت افزایش عرضه محصول، دولت به: کنترل عرضه

 .شود�گفته می "ذخیره احتیاطی  "اصطالحا به آن 

 .کند�مابه التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت دریافتی توسط تولیدکننده را پرداخت میطی این سیاست دولت : های جبرانی�پرداخت

در این سیاست، زمانی که قیمت بازار کمتر از قیمت هدف باشد، از محل وجوهی که قبال توسط دولت و تولیدکنندگان : صندوق تثبیت

 .کند�ذخیره شده است، بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را پرداخت می

هایی که جهت ایجاد تعدیل در توزیع درآمدها، تعدیل آثار ناشی از فشارهای بازار و تصحیح الگوی مصرفی �پرداخت: کننده�یارانه مصرف

 .شود�کنندگان پرداخت می�کشور به سمت تشویق مصرف کاالهای تولید داخل به مصرف

ها از سطح بهینه، �تر بودن آن�ی تولید شده بخش خصوصی و یا پاییندر صورت زیاد بودن اثرات خارجی مثبت کاالها: یارانه تولیدکننده

 .های نهایی، افزایش خواهد داد دولت با اعطای یارانه بر هر واحد کاال، سطوح مصرف و تولید را با کاهش هزینه

 4884از سال . رعهده داشتستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مسئولیت حفظ تعادل و هماهنگی در بازار را ب 4884تا پیش از سال 

منظور تدقیق بیشتر �به. ها قرار گرفته است تاکنون وظیفه تنظیم بازار در کشور بر عهده کارگروه تنظیم بازار و ستاد بررسی و کنترل قیمت

تا کنون  4881 های تنظیمی اعمال شده در بازار از سال در روند اقدامات به انجام رسیده در این خصوص، در قسمت بعد به اهم سیاست

 .پرداخته شده است

گذاری، به کاالها و خدمات عمومی و انحصاری و کاالهای اساسی محدود �قانون برنامه چهارم که اشاره دارد قیمت 83بر اساس بند ج ماده 

، ستاد بررسی و 4881گردد، در سال �گردد و فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کاالها و خدمات براساس قواعد اقتصادی تعیین می�می

 :قانون برنامه چهارم توسعه را به شرح زیر مشخص کرد( 83)ها، فهرست کاالهای مشمول ماده  کنترل قیمت

نباتی، پنیر، گوشت قرمز و سفید، دستمزد آسیابانی و �کاالها و خدمات اساسی شامل تعهدات توزیع داخلی کاالهای قند و شکر، برنج، روغن

ای کاالهای آرد و نان، شیر، شیرخشک اطفال، کاغذ، دفترچه تحصیلی، واکسن و �و تبدیل به قند، بخش یارانه دستمزد تصفیه شکر خام

داروهای دامی و طیور، سم و بذر، پودر شوینده و کود شیمیایی و کاالهای واکسن و داروهای انسانی، کیسه پروپیلن و تجهیزات پزشکی 

 .است( سرنگ، ست خون، ست سرم و آنژیوکت)

کاالها و خدمات انحصاری شامل کتب درسی تا پایان مقطع متوسطه، تراکتور و کمباین مربوط به تعهدات توزیع دولتی و دخانیات مورد 

 .عرضه توسط شرکت دخانیات ایران است

راه آهن  ونقل درون شهری، قیمت پایه بلیت مسافری ریلی دولتی،�کاالها و خدمات عمومی شامل خدمات بهداشتی و درمانی، حمل

 .شهری، خدمات صدور و تمدید گواهینامه، گذرنامه، پالک خودرو، ثبت احوال و اسناد و امالک است

های کلی اصل چهل و  قید گردیده است که اشاره دارد با رعایت قانون اجرای سیاست 444در برنامه پنجم توسعه نیز این موضوع در ماده 

 .شود�ای و ضروری محدود می�کاالها و خدمات عمومی و انحصاری و کاالهای اساسی یارانهگذاری به �قانون اساسی، قیمت( 11)چهارم 
 

 تنظیم بازار  2-11-2-1

ای که نه تنها مختص کشور ایران بوده، �دغدغه .های سیاستگذاری دولتی بوده است�تنظیم بازار کاالها و خدمات همواره یکی از دغدغه

برقراری تعادل در بازار محصوالت و . شود�ای در اقتصاد دارد نیز مشاهده می�لت نقش برجستهبلکه در کشورهای در حال توسعه که دو

ها بسته به نوع حکومت و ساختار اقتصادیشان، درجه �دولت. کنندگان و تولیدکنندگان از وظایف اولیه هر دولت است�حمایت از مصرف

ها بر مبنای سازوکار �یافته به واسطه آنکه نظام اقتصاد آن�رکشورهای توسعهد. باشد�دخالت در بازارها و اقدامات حمایتی شان متفاوت می

در کشورهای در . شود�های حمایتی حداقلی بوده و براساس ضرورت انجام می بازار است، حضور دولت در بازار محصوالت و اجرای سیاست
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ها دست به اقدامات �های موجود در ساختار اقتصادی آنان، دولت�دلیل نقش زیاد دولت، کارائی پایین ساز و کار بازار و نقص �حال توسعه به

ها، خرید تضمینی، اعطای یارانه، پرداخت  اقدامات اجرایی در این رابطه از قبیل تثبیت قیمت. زنند�حمایتی از بخش مصرف یا تولید می

 .تواند در تنظیم بازار موثر باشد خاب و اجرا شود میها به درستی انت باشد و چنانچه هرکدام از این سیاست�می ...تسهیالت ارزان قیمت و

ها بر اساس شرایط �همیشه آخرین حلقه در زنجیره اقتصاد کشور است که تغییرات قیمت در آن( مخصوصاً کاالهای مصرفی)اقالم اساسی 

رهای اقتصادی، شرایط رکود و یا ها و متغی�عبارت دیگر نوسان قیمت کاالهای مصرفی نتیجه تغییر در شاخص�به. پذیرد�کشور صورت می

های جهانی،  الملل، افزایش نرخ�تغییرات نرخ ارز، تحریم و شرایط بین)ها، قوانین و مقررات، وجود اثرات خارجی �گیری�رونق، تصمیم

صر به اقدامات و و نیز علل و عوامل بسیار دیگر است که اثرگذاری در متغیرهای فوق صرفاً منح...( های اقتصادی در سطح جهان و�بحران

لذا در شرایطی که سازوکار بازار . باشد و این موضوعی فرا دستگاهی است�های تحت پوشش آن نمی�تصمیمات یک وزارتخانه و مجموعه

 .کارائی الزم را نداشته باشد، بخش خصوصی نیز به دالیل گوناگون امکان فعالیت موثر برای ایجاد تعادل را ندارد

با توجه به عضویت وزرای ذیربط در بخش )توان اقدامات آن را در تعدیل بهینه شرایط  عنوان نماینده دولت می�که بههایی �یکی از کارگروه

های ایجاد شده در بازار، �بینی وضعیت آینده و شناسایی عدم تعادل�باشد که با پیش�موثر دانست کارگروه کنترل بازار می( اقتصاد کشور

 .نماید راهکار و راهبردها با اتخاذ تصمیمات اجرایی مناسب جهت تنظیم موثر بازار اقدام مینسبت به بررسی دالیل و ارائه 

این کارگروه با تغییراتی در اعضا به کار خود  4888تشکیل شد که در تاریخ مهر  4881کارگروه کنترل بازار طی مصوبه دولت و در تیرماه 

نامه اجرایی آن، کمیسیون تخصصی کارگروه تشکیل گردید که معاون توسعه �س آیینبا تصویب کارگروه کنترل بازار و براسا. ادامه داد

عنوان �بازرگانی داخلی به عنوان مسئول کمیسیون تخصصی و دفتر توسعه بازار کاال و خدمات و نظارت بر استانداردهای مصرف نیز به

ای، تعیین محدوده قابل قبول قیمت �ت قانونی، تکالیف بودجهقوانین و مقررات، مصوبا. دبیرخانه کارگروه کنترل بازار تعیین گردیدند

ای، عوارض صادراتی، تعیین و پرداخت یارانه، اعطای تسهیالت بانکی �های تعرفه�حمایتی از تولید تا مصرف، پرداخت ما به التفاوت، حمایت

 .گیرد قتصادی درخدمت کارگروه کنترل بازار قرار میاز جمله متغیرها و ابزارهایی است که برای ایجاد شرایط امن ا... با سود ترجیحی و

 :توان اشاره نمود از اهداف و راهبردهای مهم کارگروه کنترل بازار به موارد زیر می

 پایش و رصد کردن مستمر بازار جهت مراقبت، حفظ آرامش بازار

 تنظیم بازار موثر، به موقع و کارامد بازار کاالها و خدمات در کشور

 مه ذخیره راهبردی مطمئن برای کاالهای اساسی و ابالغ آن به واحدهای مربوطهتدوین برنا

ماه مبارک رمضان، دوره اجرای قانون )های خاص �ها و اقدامات اجرایی ویژه در شرایط بحران و کمبود کاال و مناسبت تدوین برنامه

 (ها، ایام بازگشایی مدارس و ایام پایان سال�هدفمندسازی یارانه

 های عامل�جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی نابع مالی و تسهیالت مورد نیاز مباشرین تأمین و توزیع از طریق هماهنگی با بانکتأمین م

 ها بر تنظیم بازار کاالها و خدمات�مدیریت آثار قانون هدفمندسازی یارانه

 کنترل و تنظیم بازار ها و امکانات بخش خصوصی و مباشرین تأمین و اصناف در�استفاده از توانمندی

 کنندگان�منظور تأمین کاال و رفاه حال مصرف�استفاده از ظرفیت کارخانجات تولیدی به

 های مربوط به تأمین، توزیع و قیمت کاالها و خدمات�ایجاد هماهنگی و تمهیدات الزم در کلیه زمینه

 کنندگان�تولیدکنندگان داخلی و مصرفرویه قیمت کاالها با محور قرار دادن حمایت از �جلوگیری از نوسانات بی

 اتخاد تصمیمات الزم جهت پیشگیری از افزایش قیمت غیر متعارف کاالها و خدمات

 گذاری کاال و خدمات توسط واحدهای تولیدی�نظارت بر قیمت

 ها و مقررات مربوط به کنترل و مدیریت بازار�نامه�اصالح، تدوین و تصویب آیین

 هاو مشکالت صنعت�ص پیشنهادات اجرایی مشخص در جهت تهدیدها، فرصتگیری درخصو�بررسی و تصمیم

 ها اجرای استفاده از سیستم کارت هوشمند، تصویر ساختار، تشکیالت و نیروی انسانی مناسب جهت مقابله با افزایش قیمت

هیل و تسریع در ابالغ تصمیمات، جلسات منظور تس �های تحول اقتصادی و به�با توجه به اهمیت نظارت بر بازار در مقطع زمانی اجرای طرح

در جدول زیر عملکرد این کارگروه شامل کارگروه . شود�اخیر کارگروه کنترل بازار به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار می

 :اصلی و کارگروه تخصصی ارائه شده است

 عملکرد کارگروه کنترل بازار: 83جدول 

 کلجمع  4834 4834 4883 4888 سال

 82 82 24 48 44 کارگروه اصلی
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 11 4 44 23 1 کارگروه تخصصی

 11 8 41 81 1 تعداد مصوبات کارگروه اصلی

 

 :توان اشاره نمود به موارد زیر می 4834تا  4888های �از مهمترین مصوبات کارگروه کنترل بازار در طول سال

 نامه سازمان تعزیرات حکومتی�اصالح آیین

 های دام و اقالم پروتئینی�سازی نهاده�دکننده برنج، روغن، شکر خام و مباشرین ذخیرهتعیین مباشرین وار

 باشند قلم کاالهای حساس و ضروری که از مصادیق کاالهای قانون تعزیرات حکومتی می 22تعیین 

 تهیه طرح جامع تولید و عرضه مواد پروتئینی و دامی

 ساماندهی واردات اقالم پروتئینی از برزیل

 ر مالک تشخیص گرانفروشی کاال و خدماتتغیی

 ا مطابق اعالم وزیر صنعت، معدن و تجارت.ا.تأمین خط اعتباری برای واردات کاالهای اساسی از سوی بانک مرکزی ج

 4834های داخلی کاالهای اساسی تا پایان سال �ا با سود صفر درصد برای واردات و خرید.ا.خط اعتباری بانک مرکزی ج

جمهوری اسالمی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص تأمین کاالهای اساسی و ضروری با عدم پرداخت عوارض همکاری گمرک 

 حق پرچم، اولویت در بارگیری و ترخیص و تأمین انبار

 الزام درج ایران کد بر کاالهای وارداتی و درج قیمت بر محصوالت، سامانه مربوطه و فاکتور فروش

دی توسط واحدهای تولیدی در بورس، اختصاص خطوط اعتباری ارزی ریفاینانس کوتاه مدت یک ساله جهت واردات عرضه محصوالت فوال

کننده و همگام نمودن ساز و کار بورس کاال در عرضه و �های مصرف�کنندگان عمده معرفی شده از سوی وزارتخانه�شمش به مصرف

 مبادالت محصوالت فوالدی

میلیارد دالر جهت تأمین مواد اولیه واحدهای تولید فوالد از سوی  4.1های نیمه تمام و �هت تکمیل طرحمیلیارد ریال ج 1444اعطای 

 بانک مرکزی

های �رشته( آزمون ادواری)ای آزاد و آزمون تعیین مهارت �های فنی و حرفه�نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه�آیین( 41)تعرفه موضوع ماده 

 فنی و خدماتی

 نامه ضوابط فنی واردات خودرو�اصالح آیین

 سازی کاالهای ایرانی��ایجاد کمیسیون تخصصی نشان تجاری جهت برند

کنندگان �های تولیدی و خدماتی که موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف�شمولیت تسهیالت برای تشویق در ارتباط با شرکت

 شوند�می

 ؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانهای همکار م�تعیین نرخ تعرفه خدمات آزمایشگاه

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی وزارت جهاد کشاورزی منوط به هماهنگی با کارگروه �قانون افزایش بهره( 41)اجرای ماده 

 کنترل بازار

 (نطرح میزا)منظور حمایت از تولید داخل و توسعه تجارت الکترونیک �سازی طرح خرید اعتباری به��فعال

اعالم فهرست خودروهای وارداتی از سوی وزارت صنایع و معادن وقت به وزارت بازرگانی وقت و تخفیف در فروش انواع خودرو توسط 

 خودرو سازان

 ...های مرتبط و�ساماندهی پنبه از طریق وضع تعرفه فصلی، نوسازی کارخانه

 :به شرح زیر بوده استبرخی از آثار و نتایج تصمیمات و مصوبات کارگروه کنترل بازار 

 کاهش نوسانات قیمت و کنترل عرضه و تقاضا در بازار کاال و خدمات

 تسهیل در تأمین منابع مالی، اعتبارات و تسهیالت بانکی جهت تأمین کاال و خدمات

 ایجاد شرایط ویژه و مطلوب در هماهنگی با ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها

منظور �های کشور با اتخاذ تصمیمات به موقع به�سازی کاالهای حساس و راهبردی در کلیه استان�منظور ذخیره�هماهنگی الزم به ایجاد

 کمک در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها

 های قیمتی کاالها و خدمات�کمک به کنترل نرخ تورم در اقتصاد ملی و کاهش شوک

 های تولیدی مرتبط ها و تشکل�گیری از توان بخش خصوصی و اتحادیه�بردی با بهرهسازی کاالهای راه�تأمین و ذخیره
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 ها، عرضه و تقاضای کاالها و خدمات در ایام ماه مبارک رمضان و دیگر اعیاد سال کنترل قیمت

 رلی، نظارتی و تنظیم بازارها با اقدامات کنت�بینی ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه�های احتمالی و قابل پیش�جلوگیری از شوک

 ها و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها های مناسب جهت کنترل بازار پس از آزادسازی قیمت�ایجاد زیرساخت

 های مربوط به حوزه تنظیم و کنترل بازار�گیری�های اقتصادی و انسجام در تصمیم ها و سایر سازمان�ایجاد هماهنگی با وزارتخانه

ه کنترل بازار، ستاد تنظیم بازار نیز در وزارت بازرگانی سابق و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت فعال است که در عالوه بر کارگرو

 :جدول زیر عملکرد این ستاد ارائه گردیده است

 4834تا  4881های �عملکرد ستاد تنظیم بازار طی سال: 14جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 موضوع

اد جلسات تنظیم تعد

 بازار
11 11 11 11 11 11 11 12 

 114 812 831 144 124 114 884 814 تعداد مصوبات

 

 :توان اشاره کرد از مهمترین اقداماتی که در طول هر سال و در رابطه با تنظیم بازار صورت گرفته است به موارد زیر می

 جلسه در هر سال 11طور متوسط �به( هر دوشنبه)صورت هفتگی �مناسب بهبرگزاری جلسات مستمر ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات 

 :ها از طریق�ویژه قانون هدفمندسازی یارانه�منظور اجرای طرح تحول اقتصادی به�سازی جامعه به�ریزی جهت آماده�برنامه

 های توزیع شده�کاهش سهم روغن جامد و افزایش سهم روغن مایع در کاال برگ

ها در سال �ای که تعداد کاال برگ�طی سنوات متمادی به گونه( برنج، روغن، قند و شکر، پنیر)د کاال برگهای تخصیصی کاهش تدریجی تعدا

 (کاال برگ 2برنج حذف، روغن و شکر به )به حداقل میزان ممکن کاهش یافت  4888

و افزایش سهمیه توزیع شیر رایگان مدارس  4881هزارتن در سال  4844به  4888هزارتن در سال  4244افزایش سهمیه شیر خانوار از 

 4881هزار تن در سال 411به  4888هزار تن در سال  442از 

کنندگان عمده از جمله نیروهای مسلح و مراکز آموزشی، کارگران، کارمندان، �تأمین و توزیع بخشی از کاالهای اساسی مورد نیاز مصرف

 بازار عمومی مصرف، کنترل سطح تقاضا و تنظیم بازار کاالهای اساسیمنظور خروج از �به ...ها و�ها، زندان�بیمارستان

 ...های ملی و مذهبی از جمله محرم و صفر، ماه مبار ک رمضان، ایام پایانی سال و�های تنظیم بازار همزمان با مناسبت�اجرای طرح

کاال در سراسر ایران بازار در هنگام بازگشایی تنظیم بازار از طریق همکاری مؤثر با اصناف از جمله تشکیل نمایشگاه عرضه مستقیم 

استان آن هم در یک نمایشگاه در مرکز استان در ایام پر تراکم  24های قبل حداکثر در �ذکر است در دولت �الزم به. مدارس و شب عید

 شد بازار برگزار می

برنج، روغن، شکر،گوشت مرغ، انواع )ها �دسازی یارانهمنظور پشتیبانی از طرح هدفمن �سازی کاالهای منتخب به�اجرای طرح خرید و ذخیره

 (...های دام و طیور، گوشت قرمز و�نهاده

 ها�های تنظیم بازار محصوالت لبنی در استان�خام و محصوالت لبنی از طریق تشکیل کمیته�منطقی کردن قیمت شیر

ها از جمله سردخانه، انبار، صنایع �ایش اشتغال،توسعه زیرساختاجرای طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات در ایام پایانی سال که منجر به افز

 تر منطقی شدن قیمت خرید میوه سر درخت از باغداران�بندی و سورتینگ و از همه مهم�بسته

 های ملی و مذهبی�اجرای طرح تنظیم بازار کاالهای اساسی همزمان با مناسبت

م بازار از جمله وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و معاونت های زیربط در امر تنظی تعامل مستمر با سایر دستگاه

 ریزی نظارت راهبردی�برنامه

 های فوق العاده�های عرضه مستقیم کاال و فروش�برگزاری نمایشگاه

 ...های ویژه از جمله فوالد، آلومینیم، مس، مواد پتروشیمی و�های تخصصی کاالیی و کارگروه�برگزاری کمیته

 نگی با تولیدکنندگان انواع پودر شوینده جهت عرضه این اقالم به میزان مکفی در بازارهماه

 ...نباتی، شکر و�های تولیدی و توزیعی جهت عرضه اقالم اساسی از جمله روغن�ها و اتحادیه ها، تشکل�تعامل مستمر با انجمن

های صورت گرفته اقدامات کوتاه مدت و یا بلند مدتی �ریزی�رنامهعالوه بر موارد فوق در طول هشت سال اخیر متناسب با شرایط کشور و ب

برای تنظیم بازار کاالهای اساسی توسط وزارت بازرگانی سابق و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته است که اهم آن به 

 :گردد�تفکیک سال در بخش زیر ارائه می
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 :4881سال 

 منظور کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا �سازی کاالهای اساسی، حساس و ضروری به هرریزی ذخیتدوین استراتژی و برنامه 

موضوع تدوین )های هر استان در مورد تولید کاالهای اساسی �تدوین آمایش استانی کاالهای اساسی، حساس و ضروری و شناسایی مزیت

 (تراز فیزیکی تولید مصرف

ها و واحدهای تولیدی و توزیعی  یانی سال برای نخستین بار با استفاده از اجرای قانون تشکلاجرای طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات ایام پا

 کنندگان و تولیدکنندگان�بخش غیردولتی و با رویکرد حمایت توأمان از مصرف

 11ی کلی اصل ها سازی اقالم منتخب در اجرای سیاست�ها و واحدهای تولیدی و توزیعی دراجرای طرح ذخیره استفاده از توان تشکل

 قانون اساسی

 ...منظور تأمین کسری تولید اقالم اساسی از جمله جو، ذرت، گندم، سیب، پرتقال برنج و �های فصلی به�تدوین و ارائه پیشنهاد اعمال تعرفه

 :4881سال 

 ق تدوین تقویم کاالییبرآورد میزان نیاز، تولید و کسری تولید و برآورد میزان درصد وابستگی واردات به اقالم اساسی از طری

های تعرفه فصلی برای اقالم کشاورزی با رویکرد کاهش نرخ تعرفه در زمان اوج تقاضا و افزایش آن در  تدوین و ارائه پیشنهاد اعمال نرخ

 زمان اوج تولید

 یل جلسات منظم، مستمر و هفتگیمنظور تشک �ها به عنوان بازوی اجرایی ستاد تنظیم بازار به�و کنترل بازار استان نظارت  تشکیل شوراهای

گیری و تسهیل در �منظور افزایش توان تصمیم �تفویض برخی از اختیارات ستاد تنظیم بازار به شوراهای نظارت و کنترل بازار استان به

 اجرای امور محوله

 منظور کاهش تصدی گری دولت �واگذاری امور به بخش غیردولتی به

 :4881سال 

قانون اساسی جمهوری  11های کلی اصلی  ی امور تصدی گری به بخش غیردولتی در راستای اجرای سیاستتدوین اصول کلی واگذار

 اسالمی

 های تنظیم بازار در اجرای سیاست... ها و واحدهای تولیدی و توزیعی و �ها، اتحادیه استفاده از توان تشکل

 های تنظیم بازار�ت مشارکت در طرحهای تولیدی جه ها و تشکل�های همکاری با انجمن�انعقاد تفاهم نامه

 :4881سال 

 ... ای، مراکز عرضه مستقیم کاال، بار اندازها و انبارهای مکانیزه وهای زنجیره های تجاری، فروشگاه�آغاز برنامه تجهیز و توسعه زیرساخت

 کننده�های مصرف�های معین جهت تأمین نیاز استان�های تولیدی و مصرفی و تعیین استان�تقسیم کشور براساس بخش

 های تخصصی طرح تحول اقتصادی�تدوین و تشکیل کارگروه

 سازی اقالم منتخب برای پشتیبانی از قانون هدفمندی یارانه ها�سازی اجرای طرح ذخیره�اخذ مصوبه خرید و ذخیره

 :4888سال 

 ها سازی برای پشتیبان قانون هدفمندسازی یارانه�اجرای طرح خرید و ذخیره

ضیافت برای اولین بار همزمان با ماه مبارک رمضان و عرضه کاالهای پر مصرف این ایام توسط تولیدکنندگان و  برگزاری طرح

 کنندگان با تخفیف ویژه�توزیع

 :4883سال 

 های شمالی کشور�تشکیل کارگروه تنظیم بازار برنج و چای با عضویت استانداران استان

 استاندار آذربایجان غربی واگذاری تنظیم بازار سیب درختی و انگور به

 سازی کاالهای منتخب�منظور اجرایی شدن طرح خرید و ذخیره �استفاده مباشرین متعدد به

 خام�های استانی با مسئولیت استاندار جهت تنظیم بازار شیر�تشکیل کارگروه

 یعهای همکاری فیمابین اتحادیه دامداران، کارخانجات تولیدی و انجمن صنا�انعقاد تفاهم نامه

 توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور... مرغ و شیر و�تأمین نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان گوشت مرغ، تخم

 :4834سال 

قانون برنامه پنجم و ارائه به معاونت  442ماده  4نامه اجرایی واگذاری امور اجرایی تنظیم بازار به اصناف در اجرای تبصره�تدوین آیین

 راهبردی رئیس جمهور جهت تصویب و ابالغریزی و نظارت برنامه 
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گیری جهت چگونگی تأمین و توزیع اقالم اساسی در طول اجرای قانون هدفمندسازی �منظور تصمیم �سازی به�تشکیل کارگروه ویژه ذخیره

 خصوص مرحله دوم �ها به�یارانه

 اخذ مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی جهت حفظ ذخایر استراتژیک کشور

 یزی جهت حفظ ذخایر اطمینان بخش برای اقالم اساسیر�برنامه

 افزایش قیمت خرید تضمینی مرغ داخل با هدف کاهش وابستگی به واردات و ترغیب تولیدکنندگان به تولید حداکثری

 سازی مرغ داخلی در پیک تولید و عرضه آن به بازار در پیک مصرف�ذخیره

 :4834سال 

 های ارزی برای مقابله با تحریم�ی در تخصیص ارز مرجع با توجه به محدویتبندی اقالم اساس�ارائه لیست اولویت

 منظور تأمین کسری مورد نیاز تولید �وری بخش کشاورزی به�قانون افزایش بهره 41اخذ اختیار ماده 

 ریزی برای صادرات گوشت مرغ�برنامه

 مرغ�تسهیل در صادرات تخم

 آوری مازاد مرغ تولید داخل�خرید و جمع

 یش قیمت خرید تضمینی مرغ داخل با هدف کاهش وابستگی به واردات و ترغیب تولیدکنندگان به تولید حداکثریافزا

مرغ از طریق تأمین نهاده ارزان قیمت برای تولید و جلوگیری از زیان تولید و ایجاد انگیزه در افزایش تولید داخل در شش �تنظیم بازار تخم

 ماه دوم سال

 منظور توزیع در بازار داخل و حفظ ذخائر استراتژیک �میلیون تن کاالی اساسی به 48سازی �خرید و ذخیره
 

 سازی�ذخیره  3-11-2-1

با توجه به . پذیرد�سازی توسط دولت صورت می�سازی کاالهای اساسی است که این ذخیره�از ابزارهای مهم در تنظیم بازار ذخیره

بدین گونه بود که برای تأمین و توزیع کاالی اساسی داخلی از طریق مباشرین  4881نیز سیاست دولت از سال  11های اصل  سیاست

 .بخش خصوصی استفاده گردد

بود که دولت برای اجرای قانون هدفمند  4883یکی از این مقاطع خاص سال . در چند مقطع زمانی خاص این سیاست تغییراتی داشت

ها، ضرورت داشت ذخیره �رنامه دولت در این سال برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهبا توجه به ب. ریزی کرده بود�ها برنامه�کردن یارانه

کاالهای اساسی و ضروری در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار باشد تا فاز اول قانون بدون هیچ مشکلی اجرا شده و معیشت مردم با 

 .خللی مواجه نگردد

بود که با توجه به  4834و سال  4834سازی تغییراتی داشت، اواخر سال �و ذخیره از مقاطع دیگری که سیاست دولت در تأمین کاال

و عدم ورود جدی بخش ( منظور جلوگیری از آسیب به معیشت مردم �به)نوسانات نرخ ارز، ضرورت تثبیت قیمت کاالی اساسی در بازار 

، با تصمیم دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف (ارز با توجه به نوسانات نرخ)خصوصی برای تأمین کاالی اساسی مورد نیاز کشور 

 .سازی کاالی اساسی کشور اقدام نمایند�شد از طریق شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تأمین و ذخیره

کاالهای اساسی بود که حدود میلیون تن  21تأمین ( 34بهمن  -سازی�از زمان تعهد ذخیره)مجموع تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت 

میلیون تن توسط شرکت پشتیبانی امور دام  1، حدود (گندم، برنج، شکر، روغن خام)میلیون تن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران  44

قط در این راستا ف. میلیون تن نیز توسط بخش خصوصی تأمین گردید 8و حدود ( ذرت، کنجاله، جو، مرغ، گوشت قرمز، شیرخشک)کشور 

ونقل این حجم �تأمین ناوگان حمل. میلیون تن کاالی اساسی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین گردید 48حدود  4834در سال 

در این . ونقل از موارد بسیار مهمی بود که توسط وزارت مدیریت گردید�خصوص در حوزه حمل �ها به�کاالی اساسی علیرغم تشدید تحریم

هزار سرویس  144کانتینر و بیش از  2444با حدود )وند کشتی برای خرید کاالهای شرکت بازرگانی دولتی فر 284زمینه بیش از 

ونقل �عملیات حمل( ونقل�هزار سرویس حمل 244)فروند کشتی برای خرید کاالهای شرکت پشتیبانی امور دام  414و بیش از ( ونقل�حمل

 .ه داشتنداین کاالها از محل تأمین تا محل توزیع را به عهد

مراقبت از معیشت به مفهوم وفور کاال بود که متناسب با شرایط تحریم هوشمندانه،  4834اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 

به عنوان مثال علیرغم تمام احتکارهای خانگی بازار مدیریت شد و . ای برای گذر از شرایط فلج کننده اتخاذ گردید�تصمیمات هوشمندانه

 .مرغ ایام ماه رمضان تبدیل به آرامش بازار شب عید در تأمین و توزیع کاال گردید بحران
 

 سیاست های قیمتی و کنترل بازار  4-11-2-1



78 
 

روش  1تعین قیمت محصوالت معموال بر اساس . باشد�مدیریت بر بازار در برگیرنده چهار مولفه تأمین، توزیع، قیمت و نظارت و بازرسی می

ها توسط ستاد تنظیم بازار، تعیین قیمت  گذاری، تعیین محدوده منطقی قیمت�ساس محاسبات کارشناسی و ضوابط قیمتتعیین قیمت بر ا

در مرحله نهایی زنجیره مدیریت بازار، نظات و . گیرد بر اساس ضوابط بورس کاال و تعیین قیمت توسط واحدهای تولیدی صورت می

نجیره را با پایش و رصد بازار انجام داده و اقداماتی را نظیر کشف تخلفات و تشکیل پرونده بازرسی قرار دارد که عملکرد مراحل پیشین ز

 .در دستور کار خود دارد

ها در بازار و جهت جلوگیری از بروز عواقبی از قبیل کاهش تولید، کاهش واردات، احتکار، کاهش  در صورت بروز افزایش غیر منطقی قیمت

کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مسئولیت کنترل �طیلی واحدها، سازمان حمایت از مصرفعرضه، رواج بازار سیاه و تع

کنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت پایش و رصد بازار، کشف تخلفات و تشکیل پرونده و �سازمان حمایت از مصرف. بازار را بر عهده دارند

 .اجرای احکام را به عهده داردسازمان تعزیرات حکومتی مسئولیت رسیدگی و 

های سیاست داخلی تنظیم بازار به چهار طریق قابل انجام �عنوان یکی از زیرمجموعه�گردد به�های قیمتی که توسط دولت اعمال می سیاست

ازار رو به های قیمتی به سمت سایر ابزارهای تنظیم ب دهد در بسیاری کشورها گرایش از سیاست�بررسی تجربه کشورها نشان می. است

 .گسترش است

منظور حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از کاهش حداقل قیمت اعالم شده، دولت برای برخی کاالهای خاص �به: قیمت تضمینی

 .کند�های تضمینی اعالم می قیمت

ر این حالت دولت قیمت را برای حمایت از تولیدکنندگان به کار رفته و هدف از آن، تثبیت درآمد تولیدکنندگان است و د: قیمت کف

 .دهد�باالتر از قیمت بازار قرار می

ها سیاست سقف قیمت �کنندگان قادر به پرداخت قیمت تعادلی کاالیی نباشند، دولت برای حمایت از آن�هنگامی که مصرف: قیمت سقف

 .کند�را اعمال می

ها در �ص راکنترل کرده و بیشتر برای کاالهایی که خرید آندولت با استفاده از این سیاست، عرضه و تقاضای محصوالت خا: تثبیت قیمت

 .رود کنندگان بکار می�انحصار دولت است و بیشتر برای حمایت از مصرف

کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین واحدهای تولیدی �گذاری کاالها در دو حوزه به سازمان حمایت از مصرف�های قیمت تعیین سیاست

گذاری �با تصویب مصوبه سبد حمایتی تعیین نمود که موضوع قیمت 4884عیین قیمت کاال و خدمات در سال هیات ت. واگذار شده است

گروه اول کاال و خدمات اساسی و حساس و ضروری و گروه دوم شامل سایر کاال و خدمات که در . بندی شود�کاالها در قالب دو گروه طبقه

گذاری کاالهای گروه �توسط سازمان حمایت با تایید شورای اقتصاد صورت پذیرد و قیمتگذاری گروه اول �این ارتباط سیاست تعیین قیمت

 4834بر اساس مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، شورای اقتصاد در دی ماه . دوم نیز در اختیار واحدهای تولیدی و خدماتی قرار داده شود

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران را  444ماده ( د)بند ( 4)گذاری موضوع تبصره �دستورالعمل جدید قیمت

 .باشد�تصویب نمود که از آن تاریخ مبنای فعالیت در این حوزه می

ستاد بررسی و / ها هیأت تعیین و تثبیت قیمت)مورد کاالهای تولید داخل در مراجع بررسی و تعیین قیمت  14قیمت  4881در سال 

 انواع تراکتور، سیمان، دفترچه : صادیقی از کاال و خدمات تولید داخل جهت تعیین قیمت عبارتند ازم. گردید( ها کنترل قیمت

مورد  12همچنین قیمت . های خصوصی، داروهای دامی، مرغ و قند و شکر�دانش آموزی، محصوالت پتروشیمی، الستیک، تعرفه آمبوالنس

 .شد مواد شیمیایی و داروهای دامی تعیین می کاالهای وارداتی اعم از کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر،

در همین . قلم کاالهای تولید داخلی تعیین و رعایت آن در بازار مورد کنترل قرار گرفت 14قیمت  81نیز همانند سال  4881در سال 

 .قلم کاالی وارداتی نیز انجام پذیرفت 81چارچوب قیمت 

طوری که کاالها و خدمات غیر ضرور از  �مات صنفی مورد بازنگری قرار گرفت بهدستورالعمل نرخ گذاری کاالها و خد 4881در سال 

قلم  81گذاری از �های کاالها و خدمات صنفی، اقالم مشمول قیمت�ها حذف گردید و همچنین در این سال با بازنگری گروه فهرست اولویت

وبه هئیت دولت، ضرورت تقویت نظارت و بازرسی بر بر اساس مص 4881عالوه بر این ر اردیبهشت سال . مورد کاهش یافت 24به 

در این رابطه طرح جدیدی . واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی به عنوان یک اولویت در دستور کار وزارت سابق بازرگانی قرار گرفت

وثر بازرسان باعث ایجاد اجرا گردید که نتایج این طرح از طریق حضور ملموس و م 4881تحت عنوان تشدید بازرسی و نظارت از سال 
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از اهداف نظارتی و کنترلی که در این طرح تعریف شده بود به موارد . ها گردید�فضای مناسبی در جامعه برای اجرای قانون هدفمندی یارانه

 :توان اشاره نمود زیر می

 ها و ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه کنترل قیمت

 ادیگسترش بعد نظارت و بازرسی از واحدهای اقتص

 کاهش تخلفات اقتصادی

 کاهش زمان حضور بازرسان در صحنه تخلف و تسریع رسیدگی به تخلفات مشهود اقتصادی

 نظارت پیشگیرانه و جلوگیری از هر گونه اخالل در نظم بازار

 های مردمی�فرهنگ سازی، بسط و گسترش نظارت

 توسط وزیر بازرگانی ابالغ گردید که در این دستورالعمل روشگذاری کاالی داخلی �دستورالعمل جدید قیمت 4883در مرداد ماه سال 

cost plus  گذاری کاالهای وارداتی از سوی وزیر �نیز دستورالعمل جدید قیمت 4883در شهریور . گذاری انتخاب گردید�مبنای قیمت

 .بازرگانی ابالغ گردید

. ی مدیریت قیمت در بازار تغییر کرد و ضوابط جدیدی اتخاذ گردیدها با توجه به تغییر نرخ ارز و نوسان زیاد آن، سیاست 4834در سال 

بندی گردید که گروه اول �های بررسی و تعیین قیمت کاالها در سه گروه طبقه در این مقطع زمانی به جهت کنترل بازار در حوزه سیاست

های  ار دارای اهمیت بوده و سهم باالیی را در هزینهها از ارز مرجع استفاده شده بود، در سبد خانو�شامل کاالهایی بود که در تأمین آن

کاالیی، خوراکی و کل هزینه خانوار را داشته است که در مورد این کاالها متولی بررسی و تعیین قیمت و کنترل بازار سازمان حمایت از 

ها استفاده شده بود و در اقتصاد �ر تولید آنگروه دوم شامل کاالهایی بود که از ارز مرجع د. کنندگان و تولیدکنندگان تعیین گردید�مصرف

اند در این بخش متولی کنترل بازار و �ملی دارای نقش اهمیت قابل توجه بوده و بعضاً به عنوان مواد اولیه تولید محصوالت گروه اول بوده

گروه . اند�کنندگان و تولیدکنندگان بوده�ها در قالب انعقاد تفاهم نامه با سازمان حمایت از مصرف ها، تشکل�بررسی و تعیین قیمت اتحادیه

اند و متولی کنترل بازار �سوم نیز شامل کلیه کاالهایی بوده که در نظام تولیدی و تجاری کشور موجود و در گروه اول و دوم قرار نداشت

سه گروه فوق از منظر تأمین، کلیه کاالهای . باشند ها می�ها خود واحدهای تولیدی با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان�آن

 .توزیع، موجودی، قیمت و بازرسی و رسیدگی به شکایت تحت کنترل بوده است

 

 

 ها در حوزه نظارت بر بازار نمایش داده شده است در شکل زیر خالصه این سیاست

 
 های تأمین مالی سیاست 11-2-1

های پولی و مالی اثر مستقیم بر حوزه تولید و  الی است که سیاستهای مرتبط با بخش تولید و تجارت، حوزه م یکی از مهمترین حوزه

های خود حداکثر �توانند از ظرفیت چنانچه این حوزه کارائی الزم در تأمین نقدینگی بخش را داشته باشد، تولید و تجارت می. تجارت دارد
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های پولی و مالی در  تأمین مالی، در این بخش به سیاستبا توجه به اهمیت موضوع . استفاده را نموده و نیازهای کشور را تأمین نمایند

های صنایع و معادن و بازرگانی و وارت �خانه�در این بخش سعی شده است به اقدامات وزارت. پردازیم�حوزه صنعت، معدن و تجارت می

 .صنعت، معدن و تجارت در زمینه تأمین نقدینگی بخش اشاره شود

ها برای تقاضای نقدینگی کشور بوده است که در صورت جذب این نقدینگی، زمینه شکوفائی اقتصاد  هبخش تولید همواره از مهمترین حوز

وزارت صنایع و معادن سابق و وزارت صنعت، . گردد�از طریق ایجاد اشتغال، افزایش تولید، کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد فراهم می

در جهت تأمین نقدینگی بخش تولید ندارد، همواره در تالش بوده بخشی از منابع  معدن و تجارت فعلی، علیرغم اینکه مأموریت مستقیمی

ای، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع مالی را به سمت تولید �قابل دسترس کشور از قبیل منابع حساب ذخیره ارزی، منابع بودجه

های پولی و تغییرات  در ابتدا سیاست. گردد�ه است تشریح میلذا در زیر اقداماتی که در جهت هدایت این منابع صورت گرفت. سوق دهد

 .شود�نرخ ارز و اثرات آن در حوزه تولید و تجارت توضیح داده می

قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی  44بر اساس بند الف ماده 

های صنعتی، معدنی و تجاری کشور امری انکارناپذیر و �های پولی و اعتباری بانک مرکزی بر فعالیت تاثیر سیاست .باشد�اقتصادی کشور می

های  کند و سیاست�های اقتصادی دولت معنی پیدا می های بانک مرکزی در مجموعه سیاست البته باید توجه کرد که سیاست. بدیهی است

عنوان مثال، قوانین بودجه سنواتی و برآورد �به. های بانک مرکزی تاثیرات انکارناپذیری دارند تمالی دولت و نوسانات بازار نفت بر سیاس

 .های پولی بانک مرکزی تاثیرگذار خواهند بود های ارزی و سیاست های نفت و نرخ ارز مستقیما بر سیاست دولت و مجلس از قیمت

 .جدول زیر ارائه شده است در 4883تا  4881های �عملکرد توزیع تسهیالت بانکی در سال
 

 ها و مؤسسات اعتباری کشور به بخش غیردولتی �ها از تغییر در مانده تسهیالت اعطایی بانک�سهم بخش: 14جدول 

 4881-4883های �در سال

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 های اقتصادی�بخش

 8 42.2 44.3 41.4 48 41.8 کشاورزی و آب

 22.1 28.1 24.3 22.1 24.1 21 صنعت و معدن

 11.1 88.1 81.8 41.4 28.1 28.4 ساختمان و مسکن

 28.1 84.1 21.1 11.3 14.3 81.2 بازرگانی و خدمات

 4.8 4 1.1 4.1 4.2 4.1 صادرات

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

این بانک در خصوص توزیع تسهیالت �های ی، اولویتنظارتی از سوی بانک مرکز -و با ارائه اولین بسته سیاستی 4881با این حال، از سال 

های پیشنهادی بانک مرکزی در رابطه با توزیع تسهیالت بانکی به �نسبت. به مؤسسات اعتباری اعالم شد( و نه الزام)بانکی در قالب توصیه 

 .شرح جدول زیر بوده است

 4883-4881گذاری در زمینه توزیع بخشی تسهیالت بانکی در دوره �هدف: 12جدول 

 بخش ردیف
 (درصد)سهم از کل تسهیالت اعطایی 

4881 4888 4883 

 21 21 21 کشاورزی و آب 4

 81 81 88 صنعت و معدن 2

 24 24 24 ساختمان و مسکن 8

 44 42 41 بازرگانی و خدمات 1

 8 8 1 صادرات 1

 
 444 444 444 جمع
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 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

 

های تجاری �ای بانک مرکزی در رابطه با توزیع تسهیالت بانک�عنوان اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه نیز رویه توصیه�به 4834در سال 

های تخصصی مکلف شدند تا �لحاظ گردید ولی بانک "های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور سیاست"مجموعه ( 1)در ماده 

های �ای نسبت�در عین حال با توجه به ماهیت توصیه. را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا نماینددرصد از تسهیالت خود  34حداقل 

های �هایی برای آن دسته از بانک�مشوق "4834های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال  سیاست"مذکور، در مجموعه 

مجموعه مذکور مقرر  1ماده  2این اساس در تبصره �بر. د، در نظر گرفته شدهای پیشنهادی بانک مرکزی را رعایت نماین�تجاری که نسبت

های پیشنهادی بانک مرکزی را رعایت نمایند، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با �گردید آن دسته از مؤسسات اعتباری که نسبت

 .وردار شوندهای بانک مرکزی برخ�گیری خود، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق�جهت
 

 تغییرات نرخ ارز  1-11-2-1

آغاز  4834اما نوسانات شدید قیمت ارزی از سال  .با رشدی بسیار مالیم افزایش داست 4834تا  4881های �تغییرات نرخ ارز در طول سال

عرضه  .. بادالت مالی واز یک سو کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت م. شد که متاثر از دو عامل کاهش عرضه و افزایش تقاضا بوده است

. گیری انتظارات کاذب در بازار و جو روانی، به جهشی در تقاضای سفته بازی ارز منجر شد�ارز را تحت فشار گذاشت و از سوی دیگر شکل

رزی، در تمام این عوامل به رشد نرخ آزاد ارز منجر شد و سیاست گذاران را بین تعدیل نرخ تا میزان بازار یا احیای نظام چندنرخی ا

 .دوراهی گذاشت و در نهایت به انتخاب نظام چندنرخی ارزی و تولد یک سیاست جدید در اقتصاد کشور منجر شد

 .در جدول زیر آورده شده است 4834تا  4881های �روند متوسط نرخ ارز در بازار و نرخ بین بانکی طی سال
 

 (ریال)روند متوسط نرخ ارز در بازار : 18جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 4221 4221 44883 3324 3111 3281 3431 3421 بین بانکی

 81844 48844 44144 3313 3111 3811 3221 3412 بازار آزاد

 های بازار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و قیمت: مأخذ

 

به حدی نبود که بتوان آن را به  4834این شکاف تا نیمه اول سال �آغاز شده بود؛ اما 4883شکاف میان نرخ ارز مرجع و بازار از سال 

های اقتصادی، شکاف میان نرخ �و با توجه به تشدید تحریم 4834اما از نیمه دوم سال . عنوان بازگشت نظام دو نرخی ارز مد نظر قرار داد

اتفاق مهمی در بازار ارز افتاد و  4834در مهرماه سال . رسیدبه حداکثر خود  4834ارز مرجع و بازار به مرور افزایش یافت و در پایان سال 

های کاالیی، نرخ رسمی دالر را به صورت مدیریت شده برای واردات بخش مهمی از �دولت با راه اندازی مرکز مبادالت ارزی و تفکیک گروه

 4834به این ترتیب از مهرماه . بازار افزایش داد تومان و نزدیک نرخ 2144ای، به محدوده �های کاالیی تحت عنوان نرخ ارز مبادله�گروه

یکی از . ها یاد برد�توان از آن به عنوان گامی بزرگتر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه عمال اقتصاد ایران وارد فضای جدیدی شد که می

ای �رز و مدیریت عرضه و تقاضا، نرخ بازار و مبادلهاهداف راه اندازی مرکز مبادله ارز این بود که با اعمال سیاست تعدیل مدیریت شده نرخ ا

 .را به یک نرخ نزدیک کرده و به مرور شرایط را برای بازگشت به نظام تک نرخی فراهم آورد

 :دهد�باشد که روند تثبیت نرخ ارز را نشان می�به صورت زیر می 4834روند متوسط نرخ ارز مبادالتی طی شش ماه سال 

 (ریال)نرخ ارز مبادالتی روند متوسط : 11جدول 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر ماه

 21181.2 21114.18 21118.1 21188.11 21444.41 21884.88 نرخ ارز مبادالتی

 مرکز مبادالت ارزی: مأخذ

 

های مورد نیاز با توجه به نوسانات نرخ ارز و همچنین شرایط مدیریت و تنظیم کارامد بازار کاال، اولویت دهی تخصیص منابع به کاال

و مدیریت واردات از طریق عدم تخصیص منابع ارزی جهت ورود کاالهای مصرفی و غیرمصرفی را به امری اجتناب ( اساسی و ضروری)
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بندی کاالهای وارداتی به عنوان رویکردی موثر جهت ایجاد شرایطی مساعد برای حمایت از تولید و �ناپذیر مبدل کرد که همزمان اولویت

 .ی به واردات مطرح شده استنظم بخش

کنندگان نرخ �مصرف. های متفاوتی نسبت به آن دارند�های اقتصادی مختلف دیدگاه�ذکر است که نرخ ارز پارامتری است که گروه �الزم به

در یک برداشت . تارنددانند، تولیدکنندگان ثبات قیمت ارز را خواس�کند، صادرکنندگان نرخ ارز باالتر را مناسبت می�تر ارز را طلب می�پایین

کند تا ارز بیشتری �کند، به همان نسبت به صادرات کمک می�توان گفت همانگونه که نوسانات نرخ ارز واردات را دچار چالش می کوتاه می

دیریت شود قطعا برای مدیریت مناسب بازار و حمایت از تولید باید نوسانات و تغییرات ناگهانی قیمت ارز م. را در این وضعیت بدست آورد

 .تا به سمت ثبات قیمت ارز و ثبات فضای کسب و کار حرکت کرد
 

 تأمین مالی برای طرح آمایش صنعت و معدن  2-11-2-1

های �های تولید طرح آمایش صنعت و معدن تشریح گردید، در واقع هدف اصلی این پروژه توجه به طرح همانگونه که در بخش سیاست

در . اند�های نیمه تمام، سرمایه در گردش و یا بازسازی و نوسازی در اولویت بعدی بوده�از قبیل طرح ایجادی بوده است و سایر موارد

گذاری جدید دیده شد زیرا در موارد دیگر با توجه به �گذاری در مناطق مختلف کشور نیاز به سرمایه�راستای کاهش فاصله سرانه سرمایه

 .یافته بود�ها متوجه مناطق توسعه�قابل توجهی از درخواستیافته، طبیعتاً حجم �شرایط مناطق کمتر توسعه

اما با توجه به برهه زمانی خاصی که طرح آمایش آغاز به کار نمود و با توجه به شروع بحران اقتصادی در کشورهای جهان و همچنین 

های �با توجه به تعداد باالی طرحهمچنین . های انقباضی بانک مرکزی، پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش اهمیت خاصی یافت سیاست

دلیل سوء مدیریت و یا عدم توجیه فنی و �دلیل مشکالت مالی و نه به �های نیمه تمام که به�نیمه تمام، پرداخت به مقوله تکمیل طرح

های �خش طرحاز طرفی با توجه به اینکه در ب. اقتصادی دچار وقفه شده بودند، امری ضروری در وزارت صنایع و معادن تعیین گردید

شد که حداقل تا  ها باعث می�گذاری بود، لذا گزینش از میان آن�ایجادی نیاز به اعالم عمومی و ثبت درخواست توسط متقاضیان سرمایه

با این توجیهات طرح آمایش برای رسیدن به اهداف مورد نظر . یک سال اول متقاضی چندانی جهت پرداخت تسهیالت انتخاب نگردند

 .های نیمه تمام متمرکز نمود�های ایجادی اولویت کاری خود را نیزدر دو بخش سرمایه در گردش و تکمیل طرح�عالوه بر طرح
 

 های ساالنه کشور�های تأمین مالی در بودجه�ظرفیت  3-11-2-1

خوبی برای تأمین نقدینگی های ساالنه منابع �های انجام داده، در بودجه�سال اخیر این حوزه با تعامالت و پیگیری 8در مقاطعی از دوران 

 .گردد�های ساالنه تشریح می�که در زیر برخی از مهمترین بندهای مختص این حوزه در قوانین بودجه( ثابت و گردش)کرد  بینی�بخش پیش

 41 بر اساس تبصره. بینی شد�موضوع توسعه واحدهای نان صنعتی در قانون بودجه پیش 4881های وزارت بازرگانی در سال �با پیگیری

از طریق بخش خصوصی، )دولت موظف گردید تمهیدات الزم را ... منظور بهبود کیفیت، کاهش ضایعات و کاهش هزینه تولید و  �بودجه، به

نسبت به احداث واحدهای نان ( شود�هایی که از تجمیع واحدهای نان سنتی تشکیل می�تعاونی و بخش عمومی غیردولتی با اولویت شرکت

 41لذا منابع مورد نیاز این جزء تا مبلغ یکهزار میلیارد ریال از محل اعتبار موضوع بند الف تبصره . بینی و اجرایی نماید�صنعتی انبوه پیش

تا معادل ارزی مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی و یکهزارمیلیارد ریال از محل تسهیالت ریالی موضوع 

 .بینی شد�پیش 2 بند ط تبصره 4جزء 

در قانون بودجه ساالنه تصویب گردید که کمک شایانی به تأمین نقدینگی  1جزء دال بند  4888با پیگیری وزارت صنایع و معادن در سال 

بطه در این را. های عامل نیز فراهم شده بود�میلیارد دالر از طریق بانک مرکزی به بانک 8ضمنا امکان پرداخت . ارزی حوزه تولید داشت

برای  4834تا  4888های �وزارت صنایع و معادن با هماهنگی ارکان ستادی و استانی خود نسبت به معرفی واحدهای تولیدی طی سال

 .دریافت سرمایه در گردش اقدام نمود

ها نزد بانک �از سپرده بانک%( 8)قانون بودجه تصویب شد تا سه درصد  41بند  4834با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 

های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی برای پرداخت تسهیالت طرحهای دارای توجیه فنی �مرکزی جمهوری اسالمی ایران به بانک

ها و واحدهای اولویت دار را جهت دریافت این �در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بخشی از طرح. اقتصادی تخصیص یابد

 .عت و معدن و معرفی نمودتسهیالت به بانک صن

درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن  44نیز  4834قانون بودجه سال  1-2همچنین در بند 

برای اجرایی شدن این ظرفیت قانونی، . اختصاص یافت که ظرفیت بسیار باالیی را در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی ایجاد نمود

و ( که در تعامل با بخش خصوصی بود)های استانی �های استانی و ملی شکل گرفت و واحدهای متقاضی پس از تایید در کارگروه�کارگروه

 .شوند�های عامل دارای قرارداد با صندوق توسعه ملی معرفی می�کارگروه ملی، به بانک
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 سازی و تنظیم بازار�تأمین مالی برای ذخیره  4-11-2-1

میلیون تنی کاالی اساسی در  48با توجه به حجم تأمین . ای برخوردار بود ین مالی برای تنظیم بازار از اهمیت ویژهتأم 4834در سال 

هزار  1با توجه به اینکه مبلغ تخصیص یافته در این زمینه حدود . شد هزار میلیارد تومان برآورد می 41کشور نقدینگی مورد نیاز حدود 

 .ار گردش در سال، معادل نیاز نقدینگی تأمین و کاالها خریداری و ذخیره شدمیلیارد تومان بود، با چند ب
 

 حساب ذخیره ارزی  5-11-2-1

به تصویب  4813قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال  14طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده 

 14آئین نامه اجرایی ماده  8به موجب ماده . چهارم توسعه نیز همین ساختار ادامه داشترسید که تا پایان برنامه  مجلس شورای اسالمی

ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک �اصالحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه

به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن ( بین وزیراننفر از  2حداقل )نماینده به انتخاب رئیس جمهوری  1مرکزی و 

 .اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد

رئیس ریزی و نظارت راهبردی �در جدول زیر روند استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی بر اساس گزارش منتشر شده توسط معاونت برنامه

 :جمهور ارائه شده است

 روند استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی: 11جدول 

 عنوان
 (میلیون دالر)مبلغ 

4881 4881 4881 4881 4888 4883 

 2141.4 48414 28411 3111 44181 3118 مانده اول دوره

 8841.1 148 114 114 211 414 (اصل و سود)بازدریافت تسهیالت اعطایی 

 1142.1 48111 14143 83418 24884 48431 حساب �واریزی به

 1343.1 84888 18881 18141 82141 22112 واریزی به اضافه مانده اول دوره

 1881.1 84182 11321 28441 28218 44381 برداشت از حساب

 44.8 4211 41314 24132 3218 44181 مانده حساب قبل از احتساب نتیجه نوسانات

 21 2141 48414 28411 3111 44181 (دی پایان سالموجو)مانده حساب 

 ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور�معاونت برنامه: مأخذ

 (درصد –میلیون ریال )های مختلف اقتصادی از منابع صندوق توسعه ملی �سهم بخش: 11جدول 

 بخش اقتصادی

 4883پایان سال  4888پایان سال 

 سهم برداشت مسه استفاده سهم برداشت سهم استفاده

 4.4 41.41 4.4 41.41 4.3 413.34 4.4 41.34 گردشگری

 8.1 114.88 8.8 848.82 1.2 128.21 8.1 114.18 کشاورزی

 3.1 2441.12 44.8 2188.48 1.4 4481.33 44.1 2284.33 نقل و �حمل

 1.4 4414.11 1.4 4211.81 1.1 314.11 1.1 4411.8 خدمات فنی ومهندسی

 4.4 24.48 4.4 84.41 4.4 3.81 4.4 3.31 دشسرمایه در گر

 84.8 41144.1 13.1 43184.8 82.4 41428.8 13.8 41131.1 صنعت
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 4.3 432.41 4.8 432.43 4.4 411.21 4.8 411.84 معدن

 24324.1 جمع کل
 

41418.4 
 

21114.3 
 

24111.1 
 

 ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور�معاونت برنامه: مأخذ

 

با . گردید�های ایجادی و هم به عنوان سرمایه در گردش استفاده می�عت و معدن مصارف این منبع ارزی هم در جهت طرحدر بخش صن

درصد سهم قراردادهای  84ترین بخش اقتصادی در جهت جذب منابع ارزی بود، لذا بیش از �توجه به اینکه بخش صنعت و معدن عمده

 .باشد�منعقده مربوط به این حوزه می
 

 صندوق توسعه ملی  1-11-2-1

قانون برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی  81بر اساس ماده 

ت و گاز و های آینده از منابع نف�های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل�های ماندگار، مولد و سرمایه�های نفتی به ثروت�و فراورده

 .شروع به فعالیت نمود 4834های نفتی تشکیل و از تیرماه سال �فراورده

ترین �های آغازین فعالیت صندوق توسعه ملی قرار داریم، عمده�بینی شده برای صندوق، در شرایط فعلی که در سال�با توجه به منابع پیش

حساب صندوق واریز �به( های نفتی�و میعانات گازی، گاز و فراورده نفت خام،)دارایی به شکل منابع نقدی است که از محل صادرات نفت 

درصد شروع شده است و ساالنه  24باشد که از �این منابع به صورت ساالنه و بر اساس قانون بودجه سهمی از صادرات نفت می. شودمی

شده از سوی مؤسسه صندوق ثروت ملی، ارزش دارایی با توجه به آمار منتشر . یابد که در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد�افزایش می

 .میلیارد دالر اعالم شده است 14صندوق توسعه ملی حدود 

ها �درصد از ارزش مجموع طرح 14میلیارد دالر اعالم مسدودی صادر شده و سهمی بیش از  1.8طرح به ارزش  218در بخش صنعت برای 

نظیر )های اعالم مسدودی شده مربوط به ساخت مواد و محصوالت شیمیایی �طرحاین بخش بیشترین ارزش �در. را در بر داشته است

 121طرح به ارزش  44همچنین در حوزه انرژی نیز برای . طرح بوده است 83میلیارد دالر برای  4.1به ارزش ( محصوالت پتروشیمی

 .ته استدرصدی از تسهیالت را در بر گرف 1.2میلیون دالر مسدودی ارزی صادر شده که سهمی 

با مشخص شدن ارکان این صندوق، تعیین ضوابط پرداخت تسهیالت و عقد قرارداد با بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل این حوزه 

های موثر در جذب این �ترین بخش�، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از اصلی(میلیارد دالر 1.3به مبلغ 4834شهریور ماه )

 .آغاز نمود 4834ها برای پرداخت تسهیالت از این محل را از سال �طرح منابع، معرفی

ها به بانک �بینی شده بود که این موضوع از طریق معرفی طرح�های ایجادی و به صورت ارزی پیش�در مرحله اول تخصیص منابع برای طرح

اعضاء صندوق توسعه ملی و تصویب مجلس شورای  های صورت گرفته توسط وزارت، نظر موافق�با پیگیری. صنعت و معدن اجرایی گردید

درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در اختیار بخش  44بینی شد �پیش 4834قانون بودجه سال  1-2اسالمی در بند 

ت، در اواخر سال لذا پس از عقد تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی و تعیین ضوابط پرداخت تهسیال. غیردولتی صنعت و معدن قرار گیرد

این ضابطه برای بودجه سال . معرفی واحدها برای دریافت سرمایه در گردش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز گردید 4834

 .بینی شده است�نیز پیش 4832
 

 طرح مهر ماندگار  3-11-2-1

ها آغاز شد تا توان دولت جدید صرف تکمیل �های مهمی که در این سال�طرح مهر ماندگار تالشی بود برای به نتیجه رساندن طرح

 414طرح کالن با حدود  344بردای از حدود �هدف از این طرح تکمیل و بهره. های نو باز بماند�های سابق نگردد و مسیر ایجاد طرح�طرح

ها و �دن، انواع پاالیشگاههای مختلف از جمله آبرسانی، آبیاری و زهکشی سد، صنعت و مع گذاری در حوزه�هزار میلیارد تومان سرمایه

های �ای، خطوط انتقال گاز، طرح�ونقل ریلی و جاده�های بهداشتی و درمانی، حمل�های متوسط و کالن صنعت نفت، طرح�پتروشیمی، طرح

 .باشد�های ملت، می�های دولت بر خواسته از آرمان�مرتبط با ورزش و جوانان، فرهنگ و میراث فرهنگی تالش

های ویژه و بزرگ کشور دستیار ویژه �ها و پروژه�منظور تسریع در اجرای طرح �به پیشنهاد رئیس جمهور به 4834ند هیئت وزیران در اسف

های مهر ماندگار �های کالن و مهم کشور را تحت عنوان طرح�ها، پروژه�ها و طرح�ها، پروژه رئیس جمهور را مکلف کرد تا با بررسی اولویت

های مذکور با توجه به اهمیت �هدف از این اقدام تسریع در اجرای طرح .های اجرایی ابالغ نماید دستگاهتعیین و این فهرست را به تمام 

ها را به �ها با نظارت دستیار ویژه اجرای طرح�های مجری این پروژه باشد؛ به همین منظور مقرر شد تا دستگاه�ها می�ها و تأثیر گذاری آن�آن
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ها به دستیار ویژه رئیس جمهور اجازه داده شد تا متناسب با �جهت تسریع در اجرای این پروژه همچنین در. صورت خاص پیگیری نمایند

های مختلف سال تا سقف صد در صد تخصیص اعتبار را �های ویژه و شرایط آب و هوایی محل اجرای پروژه در ماه�ها و پروژه�پیشرفت طرح

جایی اعتبارات بین این �به عالوه جابه. جمهور و خزانه کل کشور ابالغ نماید ریزی و نظارت راهبردی رئیس�جهت اجرا به معاونت برنامه

 .پذیر شد�ها با تأیید وی امکان�طرح

گذاری که در قالب این طرح �های سرمایه�های عامل و صندوق توسعه ملی تسهیالت مورد نیاز طرح�برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، بانک

های بزرگ و مهمی را توسط بخش خصوصی در �وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با توجه به اینکه طرح. دباشند را تأمین خواهند کر می

گذاری حدود �به ارزش سرمایه( طرح است 444باشد که شامل بیش از �ها به صورت بسته می�یکی از طرح)طرح  488دست اجرا داشت، 

پیگیری برای . ن کرد و جهت دریافت تسهیالت به بانک عامل معرفی نمودهزار میلیارد تومان را در قالب طرح مهر ماندگار تعیی 41

ها به تفکیک استان ارائه �در جدول زیر ترکیب این طرح. باشد�های این وزارت می ها جزء برنامه�تخصیص منابع مورد نیاز اتمام این طرح

 .شده است

 های مهر ماندگار به تفکیک استان�خالصه اطالعات طرح: 11جدول 

 اشتغال مستقیم تعداد استان یفرد
گذاری واقعی معادل �سرمایه

 (میلیارد ریال)ریالی 

 2828 2131 3 آذربایجان شرقی 4

 1383 2318 1 آذربایجان غربی 2

 4441 4181 2 اردبیل 8

 1348 8348 44 اصفهان 1

 4882 143 1 البرز 1

 4144 844 4 ایالم 1

 141 814 2 تهران 1

 141 121 2 (وابسته به استان کرمان)ان منطقه جنوب کرم 8

 1811 4118 1 چهارمحال و بختیاری 3

 1244 4144 8 خراسان جنوبی 44

 42881 1818 41 خراسان رضوی 44

 4312 411 4 خراسان شمالی 42

 1241 4111 44 خوزستان 48

 8421 2414 1 زنجان 41

 2414 4434 1 سمنان 41

 183 143 44 سیستان 41

 44313 8114 1 سفار 41

 8141 2118 42 قزوین 48

 4882 114 1 قم 43

 3123 8144 2 کل کشور 24
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 4121 124 2 کهکیلویه و بویر احمد 24

 4421 843 1 کردستان 22

 48488 2281 1 کرمان 28

 381 141 1 کرمانشاه 21

 144 228 8 گلستان 21

 8384 4888 1 گیالن 21

 314 118 1 لرستان 21

 8848 2148 8 ندرانماز 28

 2448 4484 1 مرکزی 23

 48184 1822 1 هرمزگان 84

 181 11 2 همدان 84

 44141 1141 43 یزد 82

 481314 11824 488 جمع

 

 های نوین تأمین مالی�ابزار  2-11-2-1

ریزی �این بخش مطالعات و برنامه با توجه به ضرورت تأمین مالی منابع برای بخش تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوانی متولی

این موضوع با توجه به . هایی جدیدی را برای تأمین مالی مناسب این بخش اجرایی نماید�آغاز نمود تا روش 4834مفصلی را از سال 

ن حوزه نیز های برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت نیز قرار گرقت و راهبردهای تأمین مالی ای�اهمیت موضوع یکی از زیر بخش

های اقتصادی کشور مطالعات و �با تشکیل کارگروه تأمین مالی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در تعامل با سایر بخش. تدوین گردید

اند به موارد �بندی شده از مهمترین پیشنهادات تهیه شده در این رابطه که در دو اولویت تقسیم. جلسات مفصلی در این زمینه شروع شد

  :توان اشاره نمود یزیر م
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 اولویت اول -های پیشنهادی تأمین مالی �پروژه: 18جدول 

 آخرین وضعیت دستگاه همکار دستگاه مسئول عنوان اقدام اجرایی ردیف

4 

گشایش اعتبار اسنادی ارزی به نفع 

های معتبر خارجی، �نمایندگان شرکت

پیمانکاران و سازندگان داخلی از 

 لیمحل منابع صندوق توسعه م

 صندوق توسعه ملی

 بانک مرکزی

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

 در حال پیگیری برای عملیاتی شدن

2 

تسریع در ارائه تسهیالت ریالی از 

منابع صندوق توسعه ملی بر اساس 

 قانون بودجه

 صندوق توسعه ملی

 بانک مرکزی

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

هفت  توافقات با صندوق توسعه ملی نهایی شده و با

بانک تاکنون قرارداد عاملیت ریالی منعقد شده و 

 .دستورالعمل مربوطه در شرف ابالغ است

8 

ریالی توسط  LCنامه �بازنگری در آیین

بانک مرکزی و ابالغ دستورالعمل 

های دولتی و �جدید به شرکت

 خصوصی

 بانک مرکزی
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
 در حال مذاکره و پیگیری برای تصویب

1 
تسهیل فرایند تجدید ارزیابی 

 ها�شرکت

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

دلیل الزام اجرای  �ها مشخص شد به�پس از بررسی

استاندارد حسابداری مربوطه، معافیت مالیاتی منظور 

شده در قانون محدود است و بنگاه استفاده کننده از 

 .های متعلقه را بپردازد�این قانون بعدا باید مالیات

 سازی قبض انبار��بهادار 1
  

ها برای عقد تفاهم �در حال مذاکره و پیگیری از بانک

 نامه

 بیمه مرکزی ضمانت تعهدات، مبتنی بر وثایق 1

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

 بانک مرکزی

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

 های بیمه و مدیران بیمه مرکزی پیگیری�از شرکت

نیاز به دستور رئیس کل بیمه مرکزی برای  -شده 

 پیشبرد پروژه

 خرید دین 1
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

 بانک مرکزی

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

ای، عدم �نرخ سود عقود مبادله)به دالیل مختلف 

استقبال چندانی ...( آشنایی مسوولین شعب بانک هاو

 .پیگیری استاز این روش نشده و موضوع در حال 

 گذاری�های سرمایه�ایجاد بانک 8
وزارت امور 

  اقتصادی و دارایی

در پیشنهادات طرح تحول نظام بانکی مطرح و درحال 

 .باشد�پیگیری می

 (تأمین مالی زنجیرهای)انتقال بدهی  3
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

یل پیچیدگی این دل �جلسات متعددی برگزار شده و به

ای برای اجرای این روش با �ها عالقه�روش بانک

مذاکراتی برای اجرای . استفاده از منابع داخلی ندارند

این روش با استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه 

 .ملی صورت گرفته است

44 

هدایت بخش خصوصی به استفاده از 

منابع مالی خارجی نظیر بانک توسعه 

 ....نک، بانک جهانی واسالمی، اکو با

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
--- 
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44 
تسهیل فرایند فروش اوراق مشارکت 

 توسط بخش خصوصی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

 معاونت نظارت راهبردی

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

های �تفاهم نامه با بورس منعقد گردیده و شرکت

استفاده از این روش معرفی گردیدند  مختلفی برای

ولی با توجه به نرخ سود باالتر از نرخ سود شبکه 

ها �تر بورس نسبت به بانک�بانکی و تضامین سختگیرانه

 28نرخ سود موثر حدود )شود �استقبال چندانی نمی

 (درصد خواهد شد

42 
معافیت مالیاتی افزایش سرمایه 

 های تولیدی�بنگاه

وزارت امور 

 ی و داراییاقتصاد

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
--- 

48 

گسترش سازوکارهای سندیکایی و 

گذاری مشترک توسط �سرمایه

 های کوچک�بنگاه

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

اتاق بازرگانی و صنایع و 

 معادن
--- 

41 

ها و خدمات �استانداردسازی فرایند

 بانکی

اصالح  -سازی اطالعات ��یکپارچه)

 (طرح تجاری

ارت امور وز

 اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

در پیشنهادات طرح تحول نظام بانکی مطرح و درحال 

 .پیگیری است

 های اعتباری�گسترش بیمه 41
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

 های بیمه�شرکت

--- 

41 
سرمایه در گردش برای خریدهای 

   سلف

دلیل عدم وجود منابع �جلساتی برگزار گردید اما به

 .مالی در اختیار فعالً اجرایی نشده است

 

اولویت  -های پیشنهادی تأمین مالی در کارگروه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارائی �پروژه: 13جدول 

 دوم

 حوزه تاثیر عنوان اقدام اجرایی ردیف
دستگاه 

 ئولمس
 زمان دستگاه همکار

نیاز به 

مصوبه 

 مجلس

نیاز به 

مصوبه 

هیأت 

 دولت

نیاز به 

مصوبه بانک 

مرکزی یا 

شورای پول 

 و اعتبار

4 
قرارداد عاملیت قابل تبدیل 

 به اوراق بهادار

واسطه 

 مالی

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

 بانک مسکن

 √ --- --- ماه 1

2 
ایجاد صندوق سرمایه 

 خصوصی

واسطه 

 مالی

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی
 

 √ --- --- ماه 8

 ایجاد بازار معامالت آتی ارز 8
روشهای 

 مبادله

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

 بانک توسعه صادرات

 √ --- --- ماه 1
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1 

تاسیس صندوق 

های �گذاری طرح�سرمایه

 مرانی دولتع

واسطه 

 مالی

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

ریزی و �معاونت برنامه

نظارت و راهبردی 

 رئیس جمهوری

یک 

 سال
√ --- --- 

1 

ایجاد ابزار اجاره اهرمی 

های �برای خرید دارایی

 سرمایه ای

واسطه 

 مالی

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

مهوری بانک مرکزی ج

 اسالمی ایران

 سازمان امور مالیاتی

 √ --- --- ماه 1

 انتشار اسناد خزانه اسالمی 1
واسطه 

 مالی

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی
 

 --- --- √ ماه 1

 فروش اموال مازاد دولتی 1

دولت 

عنوان �به

 خریدار

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

 سازمان حسابرسی
یک 

 سال
√ √ --- 

8 

های مشترک �نکتأسیس با

ایرانی و خارجی در کشور 

های �با تاکید بر بانک

 اسالمی

واسطه 

 مالی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 --- √ --- ماه 1

 های خرد�ایجاد بانک بنگاه 3
واسطه 

 مالی

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 √ --- --- ماه 1

44 

تأمین مالی ترکیبی 

های زیر بنایی و �طرح

 توسعه ای

واسطه 

 مالی

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

ریزی و �معاونت برنامه

نظارت و راهبردی 

 رئیس جمهور

 های مرتبط�وزارتخانه

 --- --- √ ماه 1

42 

بررسی راهکارهای افزایش 

درجه نقدشوندگی و کاهش 

 تقسیم سود در بازار سرمایه

واسطه 

 مالی

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

وزارت صنعت و معدن 

 تجارت

 سازمان امور مالیاتی

یک 

 سال
√ --- --- 

48 
تقویت تعامل بورس ایران 

 المللی�با بازارهای بین

واسطه 

 مالی

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

 های منتخب�بانک

گذاری �شرکت سرمایه

 خارجی ایران

 √ --- --- ماه 48

41 

رفع موانع حقوقی و اداری 

برای افزایش تحقق 

های خارجی �گذاری�سرمایه

 مصوب

واسطه 

 مالی

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

ها  ها، سازمان�وزارتخانه

های دولتی  و دستگاه

 ذیربط

یک 

 سال
--- --- √ 

  



90 
 

41 

بازنگری در نقش و 

کارکردهای مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی با تاکید بر 

گذاری �جذب سرمایه

 خارجی

واسطه 

 مالی

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

سازمان مناطق آزاد 

 تجاری و صنعتی

یک 

 سال
√ --- --- 

41 

تقویت و تجهیز 

های ضمانت فعال  صندوق

 در حوزه تولید کشور

 تضمین

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

ریزی و �معاونت برنامه

نظارت و راهبردی 

 رئیس جمهور

ن وزارت صنعت و معد

 تجارت

 وزارت جهادکشاورزی

 --- --- √ ماه 3

41 

های �تقویت روش

روش  �گذاری به�سرمایه
PLS 

واسطه 

 مالی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 √ --- --- ماه 1

 

 سفرهای استانی دولت  12-2-1

های اقتصادی �که همگام با سایر بخشبخش صنعت، معدن و تجارت از مهمترین ارکان اقتصادی نظام مقدّس جمهوری اسالمی ایران است 

ها و وظایف مشخص و تعریف شده �در کنار فعالیت. توانسته است در توسعه و پیشرفت افتخارآمیز کشور نقش بسیار عظیمی را ایفا نماید

تمر مصوبات های صنایع و معادن و بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت، پیگیری و اجرای صحیح، دقیق و مس�خانه�وزارت

 .باشد�ها در این بخش می�ها و مأموریت�سفرهای استانی رئیس جمهور و هیأت دولت از جمله مهمترین رسالت

مصوبه  318رسد که از این تعداد �مصوبه می 4111به  4834در این راستا کل مصوبات سفرهای استانی مرتبط با این حوزه تا پایان سال 

اجرایی و % 444مصوبه به صورت  131در مجموع تعداد . مصوبه مربوط به بخش تجارت است 111مربوط به بخش صنعت و معدن و 

 .باشند می% 14تر از �مصوبه دارای پیشرفت فیزیکی پایین 224و تعداد % 14مصوبه پیشرفت فیزیکی باالی  188تحقق یافته است، تعداد 

و تأسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تداوم فعالیت ستاد پیگیری  های بازرگانی و صنایع و معادن�خانه�همچنین پس از ادغام وزارت

ی مصوبات سفرهای استانی دو وزارتخانه با مسئولیت قائم مقام وزیر در امور اجرایی در دستور کار قرار گرفت و دبیرخانه این ستاد با طراح

ها، نمایندگان مجلس �ریزی استانداری�داران یا معاونان برنامه، با حضور استان(جلسه در هفته 4طور میانگین �به)برنامه زمان بندی مشخّص 

ها،  ها، معاونان وزیر، مدیران ستادی و مدیران عامل و رؤسای سازمان�شورای اسالمی، روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

تسریع و حل و فصل مصوّبات دارای مشکالت ها و مؤسسات تابعه وزارت متبوع به بررسی، تبادل نظر و ارائه راهکارهای مبتنی بر �شرکت

 .اجرایی پرداخته است

ای و اجرایی مانند �های توسعه سازمان. های تابعه نقش ویژه و موثری دارند ها و سازمان�برای اجرای مصوبات سفرهای استانی کلیه معاونت

سازمان توسعه تجارت و بانک صنعت و معدن نقش های صنعتی، شرکت بازرگانی دولتی،  ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک

بندی موضوعی مصوّبات سفرهای استانی هیأت دولت که تا کنون ابالغ گردیده به صورت زیر �طبقه. بیشتری در اجرای مصوبات دارند

 :باشد�می

 :توسعه مدیریت و منابع  -4

 های استانی استخدام نیروهای جدید در سازمان

 ها�های جدید در شهرستان�یایجاد ادارات و نمایندگ

 های استانی تأمین اعتبارات و ترمیم بودجه جاری سازمان

 های استانی واگذاری خودرو به سازمان

 های استانی های اداری سازمان�تکمیل یا احداث ساختمان

 :استاندارد و تحقیقات صنعتی -2

 های جدید�ایجاد آزمایشگاه
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 ناستفاده از درآمدهای استانی در خود استا

 خرید تجهیزات

 :بانک صنعت و معدن -8

 های آمایش صنعت و معدن�طرح

 صندوق توسعه ملی

 های جدید، شعب جدید و استخدام نیروهای جدید�ایجاد سرپرستی

 :های صنعتی شهرک -1

 های صنعتی جدید ایجاد شهرک

 ایجاد نواحی صنعتی جدید

 های صنعتی ها برای شهرک�ایجاد تصفیه خانه

 ها و نواحی صنعتی یابی شهرک�طالعه مکانامکان سنجی و م

 :توسعه صنایع معدنی -1

 ایجاد کارخانجات فوالد

 ...ایجاد کارخانجات آلومینیوم، روی، مس و

 مطالعه نواحی معدنی

 (...اعم از راه، برق و)های معادن �ایجاد زیرساخت

 :توسعه تجارت -1

 های صادراتی�هالمللی و پایان�های بین�احداث، تکمیل و تجهیز نمایشگاه

 های صادراتی، جوایز صادراتی�های صادراتی، خوشه�مشوّق

 های مرزنشینی�های مرزی، تعاونی�مبادالت مرزی، بازارچه

 نقاط تجاری

 :گسترش واحدهای صنعتی -1

 ایجاد واحدهای صنعتی در حوزه صنایع پیشرفته

 ها�ایجاد واحدهای خودروسازی در استان

 بخش خصوصیگذاری با �مشارکت در سرمایه

 های صنایع پتروشیمی�مشارکت در پروژه

 :دخانیات -8

 های زیرمجموعه�توسعه شرکت

 های فرهنگی و ورزشی�حمایت از باشگاه

 :بازرگانی دولتی  -3

 احداث سیلو و انبار

 ها�نوسازی و بهسازی نانوایی

 سازی گندم�ذخیره

 تخصیص سهمیه فوق العاده آرد مناطق محروم

 چند منظورهسردخانه و سردخانه 

 :توسعه بازرگانی داخلی -44

 بار�میادین میوه و تره

 انتقال صنوف آالینده

 سهمیه شیر خانوار

 نمایشگاه عرضه کاالهای داخلی

 ای های زنجیره ایجاد فروشگاه
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 :فرش  -44

 های قالی بافی مجتمع

 خانه فرش دستباف

 آموزش فرش و به بافی تولیدات

 بیمه بافندگان فرش

 :نیکشتیرا  -42

 المللی�ونقل بین�المللی حمل�تجهیز ناوگان بین

 .ها در جدول زیر ارائه شده است�های کشور و وضعیت پیشرفت آن�ترکیب مصوبات به تفکیک استان
 

 ها�مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به تفکیک استان و وضعیت پیشرفت آن: 14جدول 

 کل مصوبات استان
ا مصوبات تحقق یافته و در حال اجر

 (درصد به باال و به اتمام رسیده 14)

تر �پایین)مصوبات در حال اجرا 

 (درصد 14از 

 2 14 12 آذربایجان شرقی

 1 13 18 آذربایجان غربی

 8 81 12 اردبیل

 1 11 14 اصفهان

 4 28 23 البرز

 2 23 84 ایالم

 2 14 12 بوشهر

 8 12 84 تهران

 44 84 14 چهارمحال و بختیاری

 1 88 11 نوبیخراسان ج

 48 14 18 خراسان رضوی

 1 14 11 خراسان شمالی

 1 81 12 خوزستان

 3 12 14 زنجان

 28 84 18 سمنان

 1 11 18 سیستان و بلوچستان

 41 11 13 فارس

 1 11 13 قزوین

 8 44 48 قم

 28 88 14 کردستان
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 41 81 14 کرمان

 44 18 11 کرمانشاه

 1 21 23 کهگیلویه و بویراحمد

 1 14 11 گلستان

 42 11 18 گیالن

 1 14 11 لرستان

 28 14 81 مازندارن

 41 81 14 مرکزی

 1 14 11 هرمزگان

 8 88 11 همدان

 8 11 12 یزد

 .باشد�هزار میلیارد تومان می 1مصوبه دارد که بار مالی اجرای این مصوبات حدود  484سازمان ایمیدرو حدود 

باشد در بخش زیر �های صنعتی ایران می ا سفرهای استانی که مرتبط با سازمان صنایع کوچک و شهرکبرخی از نکات مهم در ارتباط ب

 .تشریح گردیده است

های تابعه �مصوبات سفرهای استانی هیات محترم دولت در حوزه صنعت و معدن به این سازمان و شرکت% 11مسئولیت اجرای بیش از 

 .استانی مرتبط است

پروژه به تفکیک موضوع به این /مصوبه 124استان کشور تعداد  84ر اول، دوم و سوم هیات محترم دولت به طی سفرهای استانی دو

 .سازمان ابالغ شده و در دستور کار قرار گرفته است

ا مصوبه درحال انجام ب 244درصد انجام و به اتمام رسیده است، تعداد  444مصوبه به صورت  131های انجام شده تعداد �با پیگیری

 .باشد�مصوبه درحال مرتفع نمودن مشکالت اجرایی و یا حذف مصوبه می 41درصد و تعداد  84پیشرفت فیزیکی متوسط 

 .درصد درحال اجرا است 88بصورت کلی مصوبات سفرهای استانی دور اول، دوم و سوم هیات محترم دولت با پیشرفت فیزیکی متوسط 

 مصوبه و پروژه است 283ات سفر اول که شامل نتایج اقدامات انجام شده درخصوص مصوب( الف

 .به صورت کامل اقدام وبه اتمام رسیده است( ازکل مصوبات% 34)مصوبه  212تعداد 

 .باشد�می %31درحال اقدام با پیشرفت فیزیکی متوسط ( ازکل مصوبات% 1)مصوبه  24تعداد 

 .باشد�ایی و یا حذف مصوبه میدرحال مرتفع نمودن مشکالت اجر( از کل مصوبات%  2)مصوبه  1تعداد 

 باشد�درصد درحال اجرا می 33مصوبات سفر اول با پیشرفت فیزیکی متوسط 

 مصوبه و پروژه است 211نتایج اقدامات انجام شده درخصوص مصوبات سفر دوم که شامل ( ب 

 .به صورت کامل اقدام و به اتمام رسیده است( ازکل مصوبات% 11)مصوبه  413تعداد 

 .باشد�می %81درحال اقدام با پیشرفت فیزیکی متوسط ( ازکل مصوبات% 81)مصوبه  34تعداد 

 .باشد�درحال مرتفع نمودن مشکالت اجرایی و یا حذف مصوبه می( ازکل مصوبات%  2)مصوبه  1تعداد 

 .باشد�درصد درحال اجرا می 34مصوبات سفر دوم با پیشرفت فیزیکی متوسط 

 مصوبه و پروژه است 411خصوص مصوبات سفر سوم که شامل نتایج اقدامات انجام شده در( ج

 .به صورت کامل اقدام و به اتمام رسیده است( ازکل مصوبات% 88)مصوبه  18تعداد 

 .باشد�می %14درحال اقدام با پیشرفت فیزیکی متوسط ( ازکل مصوبات% 14)مصوبه  33تعداد 

 .باشد�مشکالت اجرایی و یا حذف مصوبه میدرحال مرتفع نمودن ( از کل مصوبات%  2)مصوبه  8تعداد 

 باشد�درصد درحال اجرا می 18مصوبات سفر سوم با پیشرفت فیزیکی متوسط 
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های اردبیل، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و هرمزگان نیز به این سازمان �مصوبات سفر چهارم به استان

 .باشد�های استانی قرار گرفته و درحال پیگیری می�و شرکتابالغ شده که در دستور کار سازمان 

 

 نفعان بخش صمت�تعامل با ذی  13-2-1

نفعان در حوزه دولت، مجلس، قوه �بخشی از این ذی. نفعان بسیاری دارد�هایی است که ذی�حوزه صنعت، معدن و تجارت یکی از بخش

وزارت سابق صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و وزارت . باشند ا و عامه مردم میه�قضائیه، فعالین اقتصادی، پژوهشگران، دانشگاهیان، رسانه

یکی از مهمترین . نفعان را همواره در دستور کار خود داشته است�جدید صنعت، معدن و تجارت بر اساس وظائف خود، ارتباط با این ذی

 :این حوزه به شرح زیر است های تعامل با�باشد که برخی از محور�نفعان این حوزه بخش خصوصی می�ذی
 

 بخش خصوصی  1-13-2-1

 :توان اشاره کرد های مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت به موارد زیر میاز مهمترین تشکل

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

 خانه معدن

 سازمان نظام مهندسی معدن

 شورای اصناف

 کننده ن ملی حمایت از حقوق مصرفانجم

 مجمع عالی واردات

 ای و تخصصی�های حرفه تشکل

های کلی اصل سازی سیاست••ها در راستای اجرایی•های این تشکلها و شناسایی ظرفیت •شناخت وظایف محول شده به این تشکل

نه را کاهش داده و امکان گسترش تعامل با بخش غیردولتی را ها، بار سنگین وظایف وزارتخاتواند در بسیاری از بخشقانون اساسی می 11

 .فراهم آورد

اتاق بازرگانی به لحاظ ساختاری ترکیبی از دولت و بخش خصوصی را در هیات نمایندگان و هیات عالی نظارت خود دارد، که این امر خود 

مشارکت اتاق در امور تصمیم .بخش خصوصی و دولت باشد عنوان تشکل نماینده�های اتاق به•سازی سیاستتواند ظرفیتی برای همسومی

و ارائه گزارش در این زمینه و همچنین  11های کلی اصل گیری مقرردر قانون، پایش چگونگی اجرای سیاست سازی و برخی موارد تصمیم

های قانونی بسیاری برای �ظرفیت. اشتگانه عنوان د توان از مهمترین محورهای تعامالت اتاق با قوای سهمشارکت در امر داوری را می

 .باشدهای پیش روی اتاق در انجام رای زنی می•ازی دیده شده است که حاکی از ظرفیتس گیری و تصمیم حضور اتاق در مجامع تصمیم

های •گذاری ستتواند پبش برنده اهداف وزارتخانه در سیاشورای اصناف با داشتن ترکیب دولتی و خصوصی در کمیسیون نظارت خود می

گیری مقرر در قانون، مشارکت و نظارت در امر سازی و برخی موارد تصمیم  های تصمیم�مشارکت در فرایند. مبتنی بر تنظیم بازار باشد

 .رودشمار می �های این شورا به•تنظیم بازار از مهمترین فعالیت

عنوان مشاور در �این خانه بیشتر به. باشدکمیسیون نظارتی خود می خانه صنعت، معدن و تجارت ایران دارای ترکیبی دولتی و خصوصی در

های اقتصادی شامل تولیدی، •با توجه به ماهیت اجرایی این خانه و اینکه بسیاری از تشکل. گانه تعامل دارد امور مختلف با قوای سه

های مختلف دارد، •روی تشکلری از مشکالت پیش صادراتی، وارداتی در این خانه عضویت دارند و این موضوع که خانه پیگیری مستم

 .توان بسیاری از امور اجرایی را به این خانه محول نمودمی

کننده ندارد و در ها را در حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان تشکلی غیردولتی بسیاری از محدودیت انجمن ملی حمایت از مصرف

تواند جایگاه اصلی خود را در های بیشتر وزارتخانه به صورت مالی این تشکل می•و حمایت صورت داشتن اختیارات کافی در این زمینه

 .کننده پیدا کند حمایت از حقوق مصرف

 .های بازرگانی کشور را به عهده دارد های وارداتی مسئولیت هماهنگی واردات با سیاست�مجمع عالی واردات نیزبعنوان تشکل فراگیراتحادیه

های قبلی و وزارت فعلی �در این راستا وزارتخانه .خیر روند واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی شدت بیشتری یافته استدر چند سال ا

توان به واگذاری بسیاری  در این زمینه می. ها و اقدامات اجرایی پر رنگ نماید�گیری�همواره تالش داشته نقش بخش خصوصی را در تصمیم

 :ن و تجارت از قبیل موارد زیر اشاره نموداز امور در حوزه صنعت، معد

 همکاری در صدور مجوزهای تولیدی و بازرگانی

 ها و نمایشگاه ها�همکاری در برگزاری همایش
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 ها�همکاری در تهیه قوانین، مصوبات و دستورالعمل

 های جاری وزارت�همکاری در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل

 ها بازار، تأمین کاالهای اساسی و ضروری، نظارت بر قیمت همکاری در تنظیم

ها منعقد گردیده که آخرین مورد آن به تفاهم نامه فیمابین وزارت و خانه صنعت، معدن و  هایی با این تشکل�در این رابطه تفاهم نامه

این تفاهم نامه با توجه به اهمیت . رت اشاره نمودگذاری و انجام برخی از امور اجرایی وزا�تجارت در ارتباط با همکاری و تعامل در سیاست

های دولتی و افزایش چابکی و کیفیت در خدمت �توسعه وظایف نظارتی و سیاستگزاری کالن دولت از یک سو و کاهش حجم تصدی

ها و �یی، سیاستگزاریهای مردمی تخصصی حوزه تولید و تجارت در انجام امور اجرا رسانی به امر تولید و تجارت و ارتقای مشارکت تشکل

ها �ها و اتحادیه�ها، انجمن هایی با تشکل�های تابعه نیز تفاهم نامه ها و سازمان�معاونت. ها، از سوی طرفین منعقد گردیده است�سازی��تصمیم

 .شود�ها در زیر اشاره می�اند که برخی از مهمترین آن�امضا کرده

کنندگان و �های تولیدی تعاملی گسترده دارد سازمان حمایت از مصرف�نجمنها و ا های تابعه وزارت که با تشکل از سازمان (4

ها منعقد نموده که در �ها و اتحادیه هایی با تشکل�این سازمان در ارتباط با نظارت بر بازار و قیمت کاالها تفاهم نامه. باشد�تولیدکنندگان می

 :ها ارائه شده است�زیر برخی از مهمترین آن

 ان سفید کشورتولیدکنندگان سیم

 انجمن صنفی صنعت شیشه

 انجمن صنایع و معادن گچ کشور

 انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکنندگان چینی بهداشتی

 انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی

 انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران

 وابستهانجمن صنفی کارفرمایان تولیدکنندگان باتری خودرو و قطعات 

 انجمن تخصصی صنایع همگن وسایل گازسوز

 انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران

 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

 انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوزام خانگی کوچک

 انجمن صنفی تولیدکنندگان صوتی و تصویری

 (رداتمجمع وا)های خارجی �گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت

 انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان المپ روشنایی و اجزاء مربوطه

 واحدهای تولیدکننده الکترو موتور

 انجمن صنفی صنعت تایر

 انجمن رنگ و رزین و تعاونی تولیدکنندگان رنگ

 سازی ایران��های روغن�انجمن صنفی پاالیشگاه

 اتحادیه صادرکنندگان آبزیان

 انانجمن صنفی آب معدنی ایر

 انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه

 انجمن صنایع کمپوت و کنسرو ایران

 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران

 انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران

 انجمن صنفی تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت

 انانجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایر

 اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی ایران

 های گوشتی�انجمن صنایع فراورده

 سندیکای تولیدکنندگان خمیر مایه ایران

 بندی چای کشور�اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته
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 انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی

 انجمن صنایع نوشابه سازی

 ه گیالهیانجمن کر

 انجمن صنفی تولیدکنندگان نمک تصفیه ایران

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس، اسنک و غالت حجیم شده پایه ذرت

 بندی حبوبات، غالت و برنج�انجمن صنایع بسته

 انجمن صنایع سلولزی، بهداشتی ایران

 توان اشاره نمود بخش خصوصی منعقد شده به موارد زیر می هایی که توسط سازمان توسعه تجارت با�از مهمترین تفاهم نامه ( 2

های صادراتی از طریق اتاق ایران و به صورت حمایت از تاسیس، توسعه  تفاهم نامه با اتاق ایران در ارتباط با افزایش مناسبات خود با تشکل

های شبه  ساسی و عضویت و یا بازتعریف تشکلقانون ا 11های کلی اصل  های صادراتی در راستای اجرای سیاست و توانمندسازی تشکل

 دولتی و خصوصی غیروابسته به اتاق

سازی و شرکت در ��تفاهم نامه با شورای ملی مبلمان در ارتباط با افزایش صادرات محصوالت تولیدی و کمک در حوزه بازاریابی، برند

 های خارجی به تولیدکنندگان این صنعت�نمایشگاه

ها به موارد زیر �ها و انجمن های منعقد شده بین معاونت توسعه فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی با تشکل�امهاز مهمترین تفاهم ن (8

 :توان اشاره نمود می

برداری از زیرساخت شبکه بزرگ ارتباطی بخش صنعت، معدن و �های صنفی دفاتر پیشخوان دولت برای بهره�تفاهم نامه با کانون انجمن

 تجارت کشور

گذاری انتخاب پیمانکاران، مدیریت و هماهنگی کنترل و نظارت در راستای توسعه �م نامه با بانک پاسارگاد برای مشارکت در سرمایهتفاه

 سه شبکه بزرگ ارتباطی در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور

 توان اشاره نمود موارد زیر میهایی که توسط معاونت بازرگانی داخلی با بخش خصوصی منعقد شده به �از مهمترین تفاهم نامه (1

های عرضه مستقیم �بار و مایحتاج عمومی، برپایی نمایشگاه�ها در جهت همکاری گسترش میادین میوه وتره�تفاهم نامه با شورایعالی استان

و مزاحم، پرداخت  کاال و تأمین مکان برگزاری نمایشگاه، ممانعت از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، ساماندهی صنوف آالینده

سازی و گسترش فرهنگ مصرف بهینه کاالها و خدمات و صدور مجوز جهت احداث مجتمع ��عوارض سالیانه کسب و پیشه صنوف، فرهنگ

 و پاساژهای تجاری

 pos فروشی به دستگاه�ای، شورای اصناف و معاونت برای تجهیز واحدهای خرده�تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام صنفی رایانه

 گذاری سیمان به بخش خصوصی�تفاهم نامه انجمن سیمان و معاونت بازرگانی داخلی برای واگذاری تنظیم بازار و قیمت

های �های علمی و انجمن�انجمن)هایی که توسط مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین با بخش خصوصی �از مهمترین تفاهم نامه (1

 توان اشاره نمود علمی، پژوهشی، آموزشی منعقد شده به موارد زیر می برای همکاری( تخصصی،صنعتی و صنفی

 های گوشتی ایران�انجمن بیوتکنولوژی، انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران و صنایع فراورده

های گوشتی ایران و �اوردهانجمن علوم و صنایع غذایی ایران، انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران، انجمن صنایع فر

 های لبنی�انجمن صنایع فراورده

 انجمن مهندسی مکانیک ایران و نجمن لوازم خانگی ایران

 انجمن علمی کامپوزیت ایران و انجمن کامپوزیت ایران

 های لبنی�انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران و انجمن صنایع فراورده

 ها، گاز، نفت و پتروشیمی�انجمن صنفی کامپوزیت ایران و اتحادیه صادرکنندگان فراوردهانجمن علمی مهندسی شیمی ایران و 
 

 های حاکمیتی�سایر نهاد 2-13-2-1

های  ای با دستگاه�با توجه به گسترده بودن شرح وظایف حوزه صنعت، معدن و تجارت و نقش مهم ان در اقتصاد کشور، تعامالت گسترده

برای هم . صورت پذیرد تا این بخش اقتصاد فعال و پویایی الزم برای تأمین نیازهای جامعه را داشته باشد دولتی و این وزارتخانه باید

های مشترک، برگزاری جلسات �های مشترک کاری، انعقاد تفاهم نامه�ها اقداماتی از قبیل تشکیل کارگروه افزایی و افزایش تعامل با دستگاه

نفعان این حوزه �با توجه به وسعت تعامل وزارت با ذی. جهت تحقق اهداف تعیین شده اجرا شود ها در�گیرد تا مأموریت صورت می.. و 

 .شود�های بین دستگاهی در این بخش تشریح می�برخی از همکاری
 



97 
 

 بانک مرکزی  1-2-13-2-1

سال  8ن و تجارت در طول این از مهمترین محورهایی که وزارت سابق صنایع و معادن، وزارت سابق بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معد

 :توان اشاره کرد در تعامل با بانک مرکزی پیگیری کرده است به موارد زیر می

 نفر کارکن 444های صنعتی با اشتغال باالی �های آماری واحد�بهبود ساختار اطالعات آماری و چهارچوب

خصوص در بخش  �های تخصصی به�ار، دولت و کمیسیونهای پولی و مالی از طریق شورای پول و اعتب همکاری در جهت تدوین سیاست

 بازپرداخت اقساط ارزی

 همکاری و هماهنگی در جهت تأمین ارز برای بخش تولید و تنظیم بازار از طریق حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی

 همکاری و هماهنگی برای تأمین نقدینگی و هدایت جریان مالی به بخش تولید

 (با توجه به شرایط ارزی کشور 4834درسال )ین ارز صنایع خودروسازی فوالد و سازندگان ماشین آالت و تجهیزات همکاری در جهت تأم
 

 وزارت امور اقتصادی و دارائی  2-2-13-2-1

سال  8از مهمترین محورهایی که وزارت سابق صنایع و معادن، وزارت سابق بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت در طول این 

 :توان اشاره کرد در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارائی پیگیری کرده است به موارد زیر می

 همکاری و هماهنگی برای تأمین نقدینگی و هدایت جریان مالی به بخش تولید

 های تخصصی�های مالی از طریق شورای پول و اعتبار، دولت و کمیسیون همکاری در جهت تدوین سیاست

 های وابسته به وزارت از طریق سازمان خصوصی سازی�هماهنگی در جهت واگذاری بنگاه همکاری و

 همکاری و هماهنگی در جهت توسعه تجارت و تسهیل تبادالت تجاری از طریق گمرکات کشور

 های تحول اقتصادی در بخش نظام مالیات، نظام گمرک، نظام بانکی همکاری و هماهنگی در جهت تهیه برنامه

 و هماهنگی در جهت تنظیم بازار کاالهای اساسیهمکاری 
 

 مرکزآمار ایران  3-2-13-2-1

سال  8از مهمترین محورهایی که وزارت سابق صنایع و معادن، وزارت سابق بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت در طول این 

 :اره کردتوان اش در تعامل با مرکز آمار ایران پیگیری کرده است به موارد زیر می

 نفر کارکن 44های صنعتی با اشتغال باالی �های آماری واحد�سازی چهارچوب��بهبود ساختار اطالعات آماری و یکپارچه

 های تولیدی�همکاری در جهت بروز رسانی اطالعات واحد

 رسانی شناسه کسب و کار�همکاری در جهت تدوبن و اطالع

 به عنوان یک مرجع مستقل آماری 4881افزوده سال �همکاری و کمک در رفع ابهام ارزش
 

 وزارت نیرو  4-2-13-2-1

سال در تعامل با وزارت نیرو  8از مهمترین محورهایی که وزارت سابق صنایع و معادن و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت در طول این 

 :توان اشاره کرد پیگیری کرده است به موارد زیر می

 سازی فرایندها و محصوالت پرمصرف��بخش تولید از طریق تهیه مصوبات مشترک، استانداردگذاری مصرف برق �همکاری در سیاست

 خصوص ایام پیک مصرف و تابستان �همکاری در جهت مدیریت مصرف و توزیع پایدار برق شبکه، به

 سازی مصرف انرژی صنایع کشور��همکاری در جهت تخصیص بهینه منابع وزارت نیرو برای بهینه

های فوالدی، سیمانی و �خصوص طرح �به)های بزرگ �های صنعتی، معدنی و طرح�مکاری در جهت تأمین انرژی و برق طرحهماهنگی و ه

 (آلومینیومی

 های اختصاصی بخش تولید�همکاری در جهت ایجاد نیروگاه

 همکاری و هماهنگی در جهت تولید تجهیزات نیروگاهی

 های تولید برق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت�ی نیروگاهبردار�همکاری در جهت صدور مجوزهای تاسیس و بهره

 های تولید همزمان برق و حرارت�های کوچک و توسعه نیروگاه�همکاری در جهت توسعه نیروگاه

 همکاری در اجرای هدفند کردن یارانه ها

 باشد�همکاری در جهت انتقال آب از خلیج فارس به صنایع شرق کشور که در دست اجرا می

 های صنعتی های آب و فاضالب حوزه تولید در شهرک�ی در جهت توسعه زیرساختهمکار
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 وزارت نفت  5-2-13-2-1

سال در  8از مهمترین محورهایی که وزارت سابق صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت در طول این 

 :توان اشاره کرد تعامل با وزارت نفت پیگیری کرده است به موارد زیر می

 سازی فرایندها و محصوالت پرمصرف��گذاری مصرف سوخت بخش تولید از طریق تهیه مصوبات مشترک، استاندارد�همکاری در سیاست

 خصوص ایام پیک مصرف و زمستان �همکاری در جهت مدیریت مصرف و توزیع پایدار گاز شبکه، به

 (های پتروشیمی، سیمانی و فوالدی�خصوص طرح �به)های بزرگ�ی،معدنی وطرحهای صنعت�درجهت تأمین سوخت طرح هماهنگی وهمکاری

گذاری در حوزه صنایع تکمیلی پایین دستی پتروشیمی و تکمیل �های سرمایه�هماهنگی و همکاری حداکثری در جهت معرفی فرصت

 زنجیره تولید در این بخش

 (لید خودروهای کم مصرف و دوگانه سوزبرچسب سوخت، تو)ونقل �همکاری در جهت کاهش مصرف سوخت بخش حمل

 همکاری در اجرای سهمیه بندی بنزین و هدفمند کردن یارانه ها

 هماهنگی در جهت تأمین منابع ارزی کاالهای اساسی

 خصوص پارس جنوبی �های ملی وزارت نفت به�همکاری در جهت اجرای پروژه

ها، این تعامل �خصوص در ایام تشدید تحریم �ای عملیاتی وزارت نفت که بهها و واحده�همکاری و هماهنگی در جهت تولید تجهیزات پروژه

 شدت و هم افزایی بیشتری یافته است

 های صنعتی های گازرسانی حوزه تولید در شهرک�همکاری در جهت توسعه زیرساخت

 همکاری و هماهنگی در جهت تسریع در گازرسانی و تغییر سوخت واحدهای تولیدی

 مین سوخت واحدهای تولیدی و تعیین نیاز واقعی واحدهاهمکاری در جهت تأ

 های ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و وزارت نفت برای جلوگیری از قاچاق سوخت همکاری در جهت اجرای سیاست

 خصوص مواد پتروشیمی �همکاری در جهت ایجاد توازن بین صادرات و مصرف داخلی محصوالت نفتی به
 

 جهاد کشاورزیوزارت   1-2-13-2-1

سال در  8از مهمترین محورهایی که وزارت سابق صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت در طول این 

 :توان اشاره کرد تعامل با وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کرده است به موارد زیر می

 های کشاورزی بخش تولید کشور�نهادهریزی، تولید و تأمین �همکاری و هماهنگی در جهت برنامه

 همکاری و هماهنگی در جهت تنظیم بازار کاالهای اساسی

 همکاری و هماهنگی در جهت تولید گوشت قرمز و مرغ

 های مورد نیاز استقرار صنایع�همکاری و هماهنگی در جهت تغییر کاربری زمین

 و ادوات مورد نیاز بخش کشاورزی با شرایط کیفی و استاندارد مناسبهمکاری و هماهنگی درجهت تأمین و تولید تجهیزات، ماشین آالت 

 الیحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 22هماهنگی و تعامل درخصوص اصالح ماده 

 ها، مراتع و آبخیزداری و ارائه پیشنهادات مشترک�بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با سازمان جنگل

 های صنعتی کشور ریزی بهینه در امر توسعه تکمیل و نگهداری فضای سبز و درختکاری در شهرک�ارتقا کمی و کیفی برنامه
 

 سازمان محیط زیست  3-2-13-2-1

سال در تعامل با سازمان  8از مهمترین محورهایی که وزارت سابق صنایع و معادن و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت در طول این 

 :توان اشاره کرد به موارد زیر میمحیط زیست پیگیری کرده است 

 های زیست محیطی�همکاری و هماهنگی در جهت توسعه شاخص

 همکاری در جهت کاهش آالیندگی و توسعه صنایع سبز

 همکاری و هماهنگی در جهت کاهش آالیندگی خودروهای تولیدی

 ها�برداری از آن�همکاری و هماهنگی در جهت توسعه معادن و بهره

 زی معادن واقع در مناطق چهارگانه زیست محیطیسا��پیگیری فعال

 همکاری و هماهنگی در جهت استقرار صنایع
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 وزارت راه و شهرسازی  2-2-13-2-1

سال در تعامل با وزارت  8از مهمترین محورهایی که وزارت سابق صنایع و معادن و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت در طول این 

 :توان اشاره کرد و ترابری و وزارت جدید راه و شهرسازی پیگیری کرده است به موارد زیر میمسکن و شهرسازی، وزارت راه 

اتوبوس، )ای �، جاده(لکوموتیو، واگن و ریل)های مختلف اعم از ریلی �ونقل در روش�همکاری در جهت تولید و تأمین ناوگان بخش حمل

 (.. پیما و های اقیانوس�تعمیر کشتی، تولید کشتی)و دریایی ( مینی بوس

 باشد�همکاری و هماهنگی در جهت مدیریت حمل بار کشور با توجه به اینکه عمده بار حمل شده متعلق به حوزه تولید و تجارت می

 خصوص تأمین مصالح مسکن مهر �همکاری و هماهنگی در جهت تأمین نیازهای توسعه بخش مسکن به

 نی و ایجاد واحدهای تولیدکننده این مصالحهمکاری و هماهنگی در جهت تولید مصالح نوین ساختما

 سازی مصالح ساختمانی��همکاری و هماهنگی در جهت استاندارد

 وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی 3-2-48-2-4

سال در تعامل با وزارت  8از مهمترین محورهایی که وزارت سابق صنایع و معادن و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت در طول این 

 :توان اشاره کرد هداشت، درمان و اموزش پزشکی پیگیری کرده است به موارد زیر میب

 های طبیعی در خاک�همکاری در مباحث پزشکی و زمین شناسی پزشکی و آالینده

 همکاری در جهت تولید داروهای بیوفناوری و نو ترکیب

 (..پوششی، استخوانی و چشمی و)ها �پلنتهای باال نظیر بیوایم�همکاری در جهت تولید محصوالت پزشکی با فناوری

های دانشگاه و صنایع �ها و مراکز تحقیقاتی و توسعه همکاری همکاری در جهت استمرار، تمرکز و پیوند مراکز نیازمند فناوری با دانشگاه

 وابسته به حوزه سالمت

 ..بهداشتی و آرایشی وگذاری و نظارت بر ضوابط تولید محصوالت غذایی، �همکاری و هماهنگی در جهت سیاست
 

 مجلس شورای اسالمی  3-13-2-1

گذاری و نظارت بسیار �گانه جمهوری اسالمی ایران است، نقش این قوه در سیاست�با توجه به اینکه مجلس شورای اسالمی یکی از قوای سه

محترم مجلس شورای اسالمی بر اساس  خانه نیز بر اساس این اصل مهم و لزوم پاسخگویی به نمایندگان�این وزارت. مهم و حیاتی دارد

ای که یکی از معاونین وزیر در این حوزه �داند، به گونه�های خود می�قانون، تعامل با این حوزه را همواره به عنوان یکی از مهمترین مأموریت

 .نماید تا ارتباط با این بخش بدون هیچ خللی و در اسرع وقت برقرار باشد فعالیت می

مجلس به شرح زیر  منظور دستیابی به جایگاه مطلوب در تعامالت و مناسبات دولت و �وزارت با مجلس شورای اسالمی بهنحوه تعامل این 

 :است

های تخصصی مانند صنایع و معادن، اصل نودم قانون اساسی، �حضور وزیر، معاونان و مدیران ارشد در مجلس شورای اسالمی، کمیسیون

 ن و غیرهبرنامه، بودجه و محاسبات و عمرا

 مالقات وزیر و معاونان وزیر با نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی

ها، مجامع �های تخصصی، فراکسیون�توسعه و ارتقا ارتباطات بین وزارتخانه و مجلس در قالب جلسات تخصصی با هیات رئیسه، کمیسیون

 استانی و آحاد نمایندگان مجلس

 وزیر و معاونان وزیر برگزاری مجمع نمایندگان استانی با حضور

 منظور شرکت در جلسات هم اندیشی �دعوت از نمایندگان مجلس به

 های کالن دولت در مجلس شورای اسالمی�ها و لوایح مرتبط بادیدگاه�های کارشناسی وزارتخانه درخصوص طرح�ایجادهماهنگی بین دیدگاه

هنگام بررسی و تصویب لوایح در �های تخصصی مجلس به�کمیسون های کارشناسی وزارتخانه به مجلس و اخذ نظر�رسانی دیدگاه�اطالع

 دولت

 اخذ رای اعتماد برای وزیر پیشنهادی وزارت متبوع

 پاسخگویی به سؤاالت و تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسالمی

 های نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی�پاسخگویی به درخواست

های سابق و وزارت فعلی و مجلس شورای اسالمی ارائه شده �رت در ارتباط با تعامل بین وزارتخانهدر جداول زیر برخی از اقدامات این وزا

 :است
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 عملکرد تعامل با مجلس در وزارت صنایع و معادن وقت: 14جدول 

 4883 4888 4881 عناوین

 11 11 11 تعداد کل سؤاالت

 428 444 481 تعداد تذکرات

 

 .به قبل در وزارت صنایع و معادن تا زمان انتشار گزارش قابل دسترس نبوده است 4881های �عملکرد این حوزه طی سال

 

 عملکرد تعامل با مجلس در وزارت بازرگانی وقت: 12جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 عناوین

 443 4248 4148 2484 2414 2244 تعداد مکاتبات

 83 28 48 18 41 48 تعداد کل سؤاالت

 421 33 483 214 243 441 اتتعداد تذکر

 11 11 38 34 431 412 تعداد مالقات وزیر با نمایندگان محترم

تعداد حضور مسئولین وزارت در مجلس شورای 

 اسالمی
18 28 421 14 13 18 

 2 2 8 1 2 4 های مصوب�طرح

 8 42 48 41 44 1 لوایح مصوب

 

 و تجارتعملکرد تعامل با مجلس در وزارت صنعت، معدن : 18جدول 

 4834 4834 عناوین

 442 11 تعداد کل سؤاالت

 114 121 تعداد تذکرات

 

 طرح تحول اقتصادی 14-2-1

های اساسی  های اصالح ساختاری در دولت نهم و دهم بوده که شامل چندین محور در حوزه طرح تحول اقتصادی از مهمترین برنامه

های اعالم شده توسط  بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت متناسب با برنامههای سابق صنایع و معادن، �وزارتخانه. اقتصاد است

های این �ها به صورت مستقیم در مأموریت برخی از این برنامه. های مربوطه اقدام نموده است دولت به صو رت فعال در تهیه برنامه

های  برنامه .ها داشته است�تمری برای تدوین و کمک به اجرای آنها نیز همکاری مس ها قرار گرفته است و در برخی برنامه�وزارتخانه

ریزی و اجرای انها �ها به صورت مستقیم در برنامه�ها و اصالح نظام توزیع جزء محورهایی بوده است که این وزارتخانه�هدفمند کردن یارانه

به صورت فعال در جلسات مربوطه شرکت نموده و در تدوین  ..نقش ایفا نموده و در محورهایی نظیر اصالح نظام بانکداری، نظام مالیات و 

 .های اجرایی همکاری کرده است ها و سیاست برنامه

 .گردد�ها و اصالح نظام توزیع تشریح می�با توجه به موارد ذکر شده، در این بخش اقدامات وزارت در حوزه هدفمند کردن یارانه
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 های انرژی�سازی یارانه��هدفمند  1-14-2-1

 بخش تولید  1-1-14-2-1

ریزی �باتوجه به برنامه ابالغی از سوی دولت در جهت اجرای طرح تحول اقتصادی با هفت محور اعالم شده در وزارت صنایع و معادن برنامه

جام منظور ان �بایست نهادی به�در گام نخست می. ها صورت پذیرفت�ها و اجرای این طرح�ها، روش ای در جهت تدوین سیاست�گسترده

زیر نظر وزیر وقت صنایع و  4881در این راستا ستاد تحول صنایع و معادن در سال . مطالعات در این حوزه به صورت متمرکز اقدام نماید

 :ای برای این ستاد تعریف شد که عبارت بودند از های ویژه�معادن تشکیل گردید و مأموریت

 خش صنعت و معدنهای طرح تحول اقتصادی در ب تدوین راهبردها و سیاست

 طراحی و نظارت بر طرحهای تحول صنایع و معادن در راستای طرح تحول اقتصادی

 ها کمک به اجرای پروژهای طرح تحول اقتصادی در سایر دستگاه

 های کارشناسی صنایع تاثیرپذیر شناسایی و�پس از انجام مطالعات تفصیلی و بررسی 4888تا بهمن  4881در مرحله اول از تابستان 

ها �در ستاد هدفمند کردن یارانه 4888های طرح تحول در وزارت صنایع و معادن تهیه گردید که این برنامه مدون در بهمن ماه  برنامه

های مصوب در قالب دستورالعمل اجرای  تمامی برنامه  4883تا انتهای مرداد ماه  4888در مرحله دوم فعالیت ستاد از بهمن . تصویب شد

توسط وزیر وقت  4883این دستورالعمل در سال . ها تدوین گردید�ش صنعت و معدن در قانون هدفمند کردن یارانهبسته حمایتی بخ

ترین رکن سازمانی در �های استانی مهمترین و اصلی با توجه به اینکه سازمان. صنایع و معادن برای اجرا به کلیه ارکان وزارت ابالغ گردید

و معدن بودند، در هز استان یک دستیار ویزه برای رئیس سازمان در نظر گرفته شد تا به صورت  جهت اجرای بسته حمایتی بخش صنعت

ها عملیاتی  آغاز و این برنامه. های تعریف شده برای تحقق اهداف بسته حمایتی در سطح هر استان را پیگیری نماید�خاص مأموریت

های حمایتی برای واحدهای �یافت و متناسب با زمان اجرای قانون، بستههای واحدهای صنعتی در�در مرحله سوم نیز درخواست. گردیدند

 .صنعتی ثبت نام شده اجرا گردید

های مرتبط با حوزه �ها در کلیه وزارتخانه�با توجه به بخشنامه ریاست محترم جمهوری مبنی بر تشکیل ستاد عملیاتی هدفمند کردن یارانه

مأموریت ستاد عملیاتی وزارت . تشکیل گردید 4888رت صنایع و معادن در سال اواخر سال هدفمندی، این ستاد به ریاست وزیر وقت وزا

ها در بخش صنعت و معدن بود که اعضای �های کالن و نظارت عالیه بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه صنایع و معادن، تصویب سیاست

های اتخاذ شده در ستاد، چند �گیری�برای عملیاتی شدن تصمیم. آن معاونین ستادی و سازمانی وزارت صنایع و معادن تعیین گردیدند

کمیته فرعی با موضوعات انرژی، تولید، تأمین و قیمت و حمل نقل با مسولیت معاونان وزیر تشکیل شدند تا مصوبات قابلیت اجرایی داشته 

 .باشد

مدیران وزارت برگزار و تصمیماتی متناسب با شرایط جلسه در باالترین سطح  14تا زمان ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 

های اعالمی  این ستاد بعد از ادغام دو وزارتخانه کماکان فعال بوده و متناسب با سیاست. ها اتخاذ گردید�اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

های مورد نیاز برای اجرای فاز دوم قانون  ین سیاستتوان به تدو آورد که از آن جمله می�ریزی و اقدام الزم را بعمل می�از سوی دولت برنامه

 .اشاره نمود 4834ها در بخش تولید و تجارت در سال �هدفمند کردن یارانه

رویکرد  1بر اساس ( رشته به تفکیک کدهای چهار رقمی آیسیک 414)های صنعتی �در مطالعات انجام شده توسط ستاد تحول، همه رشته

 :ها عبارتند از�که این شاخصاند �مورد بررسی قرار گرفته

 سهم هزینه مستقیم انرژی در قیمت فروش

 در قیمت فروش( مواد اولیه و محصول)ونقل �سهم هزینه حمل

 سهم و تاثیر محصول در سبد هزینه خانوار

 کاهش شدید تقاضای محصول

های تاثیرپذیر �به عنوان رشته 21و معدنی،رشته صنعتی 414های پیش گفته، از بین �های اولیه انجام شده و بر اساس شاخص�در بررسی

 :ها در جدول زیر نمایش داده شده است�معرفی شده اندکه نام این رشته
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 های تاثیرپذیر�رشته فعالیت: 11جدول 

 کد آیسیک رشته فعالیت ردیف

4 
زغالسنگ، گچ، سنگ اهک، )استخراج برخی معادن 

 (خاک نسوز، دولومیت
 4144و  4484ی ازهای�و بخش 4424، 4444کدهای 

 2144بخشی از کد  تولید محصوالت اولیه و نوردی آهنی و فوالدی 2

 2124بخشی از کد  تولید شمش اولیه آلومینیوم 8

 2124بخشی از کد  تولید شمش اولیه سرب و روی 1

 2834و بخشی از  2182و 2184بخشی از کد  ریخته گری 1

 2144بخشی از کد  فرو آلیاژها 1

 4112بخشی از کد  شکر از چغندر و نیشکر تولید 1

 4124کد  های لبنی�تولید فراورده 8

 2184و  4144بخشی از کد  تولید الیاف منسوج 3

 4184و  4142بخشی از کد  رنگرزی و تکمیل پارچه 44

 2444بخشی از کد  تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا 44

 2424بخشی از کد  اوراق فشرده چوبی 42

 4148بخشی از کد  ردخانه هاس 48

 2144بخشی از کد  تولید محصوالت پروفیل آهنی و فوالدی 41

 4141و  4141بخشی از کد  های پر مصرف�کشی و تصفیه روغن�روغن 41

 2121بخشی از کد  تولید پودر شوینده 41

 2824و  2144بخشی از کد  برخی از محصوالت شیمیایی 41

 2144بخشی از کد  تیوپ الستیکیتولید محصوالت تایر و  48

 2144بخشی از کد  تولید شیشه جام 43

 2134بخشی ا ز کد  ای و چینی�تولید ظروف شیشه 24

 2132بخشی از کد  نسوزها 24

 2131بخشی از کد  تولید سیمان، گچ و آهک 22

 2131کد  بریدن و شکلدادن و تکمیل سنگ 28

 2138کد  بخشی از تولید آجر فشاری و ماشینی 21

 2122و  2138بخشی از  کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی 21

ها ارائه گردیده است در �هایی که مستندات کافی در زمینه تاثیرپذیری آن�های فوق، رشته فعالیت�نکته حائز اهمیت اینکه عالوه بر رشته

 28در ابتدا . اند�ها به عنوان تاثیر پذیر معرفی گردیده�خی از آنها مورد بررسی قرارگرفته و بر�اطالعات آن« پذیری بنگاه�بررسی تاثیر» طرح
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هزار بنگاه ثبت نام نموده و با بررسی اطالعات انها دو رشته دیگر به این گروه  2رشته شناسایی شده بود که با توجه به پروژه فوق حدود 

العاتی که در ستاد تحول انجام پذیرفته و نتایج آن ارائه گردیده ذکر است برای شناسایی صنایع تاثیر پذیر عالوه بر مط �الزم به. اضافه شد

 :است، مطالعات زیر مورد بررسی قرار گرفته اند

 مطالعه وزارت بازرگانی سابق

 مطالعه بورس

 المللی انرژی�مطالعه مؤسسه مطالعات بین

 مطالعه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

بر مبنای مطالعات فوق بسته حمایتی بخش تولید در چند محور . رش تهیه شده مورد تایید قرار گرفتبا بررسی این مطالعات، نتایج گزا

( های بالعوض برای سوخت �گذاری انرژی، کمک�مانند قیمت)ها به صورت عام و برای تمام صنایع �در این بسته برخی حمایت. تهیه گردید

از رویکردهای . در نظر گرفته شد( مانند خط اعتباری هزینه انرژی )یع تاثیر پذیر ها به صورت خاص و برای گروهی از صنا�و برخی حمایت

در قالب پرداخت )وری و عدم کمک مستقیم �منظور ارتقا بهره �اصلی برنامه حمایتی تهیه شده در بخش صنعت و معدن پرداخت منابع به

 .باشد�به بنگاه می( یارانه مستقیم مانند بخش خانوار 

 :های حمایتی بخش صنعت و معدن بر مبنای موارد زیر تدوین شد امهمحورهای برن

 گذاری�قیمت

 برنامه جبرانی

 وری�بهره

 گذاری�قیمت -4

گذاری �با توجه به اجرای قانون، ضرورت داشت روند قیمت. های انرژی و محصوالت است�این محور شامل روند اصالح قیمت حامل

بخشی از این برنامه در زمان  .ریزی گردد�ها برای بخش تولید مطالعه و برنامه�ی نهایی حاملها ها و قیمت های انرژی، شیب قیمت�حامل

های  منظور تحقق اهداف تولید ضرورت دارد در ادامه اجرای قانون نیز ادامه داشته باشد تا قیمت �اجرای مرحله اول قانون عملیاتی شد و به

 .نهایی برای بخش تولید تعیین گردد

 :توان به موارد زیر اشاره نمود اقداماتی که در راستای اجرای این محور صورت گرفت میاز مهمترین 

 های انرژی�گذاری اولیه حامل�قیمت

 گذاری برق�اصالح ساختار قیمت

لیتر به  ریال بر 4144ای به نرخ �میلیون لیتر نفت گاز سهمیه 1بعد از اجرای قانون روزانه )ای برای سوخت نفت گاز �تعیین قیمت یارانه

 (بخش صنعت تخصیص یافت

 اصالح قیمت کاالها

 ها در جدول زیر ارائه شده است�های تعیین شده برای بخش تولید در مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه قیمت

 

 نها و بعد از اجرای قانو�های بخش خانوار و صنعت در قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه مقایسه قیمت: 11جدول 

 واحد نوع انرژی

 بخش صنعت بخش خانوار

میانگین قیمت قبل 

 از هدفمندسازی

میانگین قیمت بعد 

 از هدفمند سازی

قبل از 

 هدفمندسازی
 بعد از هدفمند سازی

 144 (میانگین) 244 (میانگین) 114 (میانگین) 423 ریال بر کیلو وات ساعت برق

 144 244 (نگینمیا) 144 (میانگین)412 ریال بر متر مکعب گاز

 411 8144 411 ریال بر لیتر نفت گاز
و  4144ترکیب 

 ریال 8144

 2444 31 2444 31 ریال بر لیتر نفت کوره
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 برنامه جبرانی  -2

ترین مشکل این دوران را پشت سر �ها برای دوران گذار طراحی شد تا واحدها بتوانند باکم�های کمکی به بنگاه�این محور شامل طرح

کرد که آثار افزایش �ها کمک می�شوند، این برنامه به بنگاه�وری به تدریج حاصل می�های بهره�با توجه به اینکه دستاوردهای پروژه. بگذارنند

 .های انرژی را جبران کنند�قیمت حامل

 توان اشاره نمود از مهمترین اقدامات جبرانی به موارد زیر می

 ( رشته فعالیت تاثیر پذیر 21)اند �ن تاثیر از افزایش قیمت را داشتهشامل تأمین نقدینگی برای واحدهایی که بیشتری

 دارند( نفت کوره و گاز مایع )کمک بالعوض مستقیم برای کلیه واحدهایی که مصرف سوخت مایع 

ها �سایر بخش های انرژی با�کمک بالعوض به صورت غیر مستقیم برای کلیه واحدهای تولیدی که در قالب یارانه مابه التفاوت نرخ حامل

 باشد�می

رشته فعالیت تاثیر پذیر بودند، تسهیالت خط اعتباری هزینه انرژی برای  21ها، به واحدهایی که جزء �با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

روش بود و ترین �پرداخت این تسهیالت به ساده. ماهه اعطا گردید 42و دوره بازپرداخت % 8های انرژی با نرخ کارمزد  پرداخت هزینه

واحد ثبت نام کردند که با  1144ادامه داشت حدود  4834در این پروژه که تا شهریور . معوقات بانکی مانع اعطای این تسهیالت نشد

وضعیت واحدهای . میلیارد تومان پرداخت گردید 4444واحد تولیدی تسهیالتی معادل  8144توجه به منابع تخصیص یافته به حدود 

 .کیک هر استان در جدول زیر ارائه شده استمعرفی شده به تف
 

 وضعیت واحدهای ثبت نام شده در پروزه خط اعتباری هزینه انرژی: 11جدول 

 تعداد پرداخت شده تعداد معرفی به بانک تعداد ثبت نام استان

 212 121 111 اذربایجان شرقی

 411 281 281 اذربایجان غربی

 28 18 18 اردبیل

 118 111 121 اصفهان

 12 18 18 البرز

 84 88 88 ایالم

 43 28 28 بوشهر

 244 814 818 تهران

 81 11 11 چهارمحال و بختیاری

 14 18 18 خراسان جنوبی

 282 814 814 خراسان رضوی

 12 11 11 خراسان شمالی

 88 444 444 خوزستان

 31 424 424 زنجان

 424 248 241 سمنان

 18 412 412 سیستان و بلوچستان

 241 181 188 فارس



105 
 

 211 811 813 قزوین

 14 441 441 قم

 82 12 11 کردستان

 428 411 411 کرمان

 11 11 84 کرمانشاه

 1 41 41 کهکیلویه و بویر احمد

 12 34 34 گلستان

 414 281 281 گیالن

 428 211 211 لرستان

 421 414 411 مازندران

 81 413 418 مرکزی

 21 81 81 هرمزگان

 12 488 483 انهمد

 224 281 283 یزد

 8184 1831 1113 جمع کل

شده در واحدهای �تمام�های یک رشته صنعتی و تعادل قیمت�پذیری در بنگاه�عالوه بر اجرای پروژه فوق، بر مبنای رعایت اصل حفظ رقابت

کمک هزینه خرید ( کنند ز طبیعی استفاده میدرمقایسه با واحدهای تولیدی که از سوخت گا) کنند، تولیدی که ازسوخت مایع استفاده می

اعم )نکته ضروری اینکه این کمک بالعوض شامل تمام واحدهای تولیدی . گردید�ها پرداخت می�سوخت به صورت بالعوض به اینگونه بنگاه

 .شده بود( از تاثیر پذیر و غیر تاثیرپذیر

بوده و امکان دسترسی به شبکه گاز طبیعی را ندارند، به ازاء خرید  ها نفت کوره�واحدهایی که سوخت مصرفی آن: کمک هزینه نفت کوره

 .اند�ریال کمک بالعوض دریافت کرده 144هر لیتر نفت کوره 

ها گاز مایع به صورت بالک بوده و امکان دسترسی به شبکه گاز طبیعی را ندارند، �واحدهایی که سوخت مصرفی آن: کمک هزینه گاز مایع

 .اند�ریال کمک بالعوض دریافت کرده 8444وگرم گاز مایع به ازاء خرید هر کیل

بخشی از تعهدات قبلی وزارت در . میلیارد تومان کمک بالعوض به متقاضیان پرداخت شده است 14در مجموع برای این دو پروزه تا کنون 

 .باشد�ی برای پرداخت به واحدها میمیلیارد تومان بوده و در حال هماهنگ 8این پروژه نیز تأمین اعتبار شده که به میزان حدود 

 وری�برنامه بهره  -8

وری است که از �افزاری در راستای افزایش بهره�های سخت افزاری و نرم های حمایتی بوده و شامل برنامه ترین بخش برنامه�این محور اصلی

. وری ممکن نخواهد بود�بلندمدت جز با افزایش بهره باشد، زیرا جبران آثار افزایش قیمت انرژی در�ها می�سازی یارانه��اهداف اصلی هدفمند

در سه بخش خود محصول، فرایند تولید محصول و نحوه بهره بردای از محصول قابل ( یا صنعت)وری انرژی در مورد هر محصول �بهره

هبود کیفیت محصوالت برای کاهش وری در فرایند تولید باید به ب�بخش صنعت و معدن عالوه بر افزایش بهره .باشد�ریزی و اجرا می�برنامه

 .ها نیز بپردازد�مصرف آن

 :توان اشاره نمود های این محور به موارد زیر می از مهمترین برنامه

 بازسازی و تکمیل فرایند تولید

 گسترش مولدهای برق مقیاس کوچک

 گاز رسانی
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 (سامانه ارتقا مدیریت بنگاه)های بین بنگاهی �گسترش همکاری

واحدهای صنعتی و معدنی معموال به تدریج اقدام به بازسازی و یا . باشد�ا تکمیل فرایند، افزایش کارایی فرایند تولید میهدف بازسازی و ی

تر و بیشتری �های قوی�اما با توجه به شدت انرژی باال در برخی فرایندها و لزوم کاهش سریع آن، باید انگیزه. نمایند�تکمیل فرایند تولید می

تسهیالت بازسازی و تکمیل فرایند تولید به تفکیک پروژهای . های صنعتی و معدنی ایجاد شود�ها در بنگاه�اجرای این پروژهبرای تسریع در 

به )تسهیالت بانکی بازسازی و تکمیل فرایند تولید برای پروژهای کوچک، متناسب با تعداد کارکنان . گردد�کوچک و بزرگ پرداخت می

. گردید�پرداخت می( ها معادل دو برابر هزینه ساالنه انرژی قبل از افزایش قیمت)و هزینه سالیانه انرژی ( ازای هر نفر یک میلیون تومان

میلیون ریال بوده که بسته به نوع پروژه انتخابی و اعمال فرمول اشاره شده  4144میلیون ریال و حداکثر  144مبلغ تسهیالت حداقل 

در جدول . گردد�های تاثیر پذیر پرداخت می�ته ضروری است که این تسهیالت به رشته فعالیتذکر این نک .باشد�مبلغ تسهیالت متغیر می

 :زیر عملکرد پروژه بازسازی کوچک به تفکیک استان تا زمان انتشار گزارش ارائه شده است
 

 (بنگاه)وضعیت پروژه بازسازی کوچک : 11جدول 

 تعداد معرفی به بانک تعداد ثبت نام استان

 238 811 شرقی اذربایجان

 11 14 اذربایجان غربی

 2 1 اردبیل

 442 438 اصفهان

 44 41 البرز

 41 41 ایالم

 2 1 بوشهر

 13 81 تهران

 24 21 چهارمحال و بختیاری

 21 81 خراسان جنوبی

 442 484 خراسان رضوی

 8 41 خراسان شمالی

 28 81 خوزستان

 14 84 زنجان

 81 11 سمنان

 1 41 تانسیستان و بلوچس

 424 431 فارس

 423 418 قزوین

 43 84 قم

 44 44 کردستان

 21 14 کرمان

 21 28 کرمانشاه
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 1 کهکیلویه و بویر احمد
 

 44 28 گلستان

 48 22 گیالن

 18 488 لرستان

 11 11 مازندران

 21 14 مرکزی

 4 4 هرمزگان

 43 81 همدان

 441 411 یزد

 4111 2412 جمع کل

 

که دارای طرح توجیه )های تعریف شده توسط بنگاه �های بزرگ بر اساس پروژه�انکی بازسازی و تکمیل فرایند تولید برای پروژهتسهیالت ب

پرداخت این تسهیالت به رشته . گردد�میلیارد دالر پرداخت می 4از محل صندوق توسعه ملی و تا سقف ( باشند فنی و اقتصادی می

. اند�واحد نیز به بانک معرفی شده 14بنگاه ثبت نام شده است و حدود  114در این پروژه حدود . باشد�یت میهای تاثیر پذیر در اولو�فعالیت

 .ها، به بانک معرفی خواهند شد�بینی شده برای تایید طرح�سایر واحدها نیز پس از طی فرایند پیش

تولید برق با روشهای پربازده در بسیاری از کشورها  در حوزه گسترش مولدهای برق مقیاس کوچک ذکر این نکته ضروری است که امروزه

های موجود بسیار قابل �درصدی نیروگاه 81درصد است که این بازده در مقابل راندمان  81ها بازده حداقل�در این روش. رایج شده است

 :روشهای پربازده تولیدبرق عبارتند از. توجه است

 .هایی که در فرایند تولید نیاز به حرارت با دمای پائین دارند�، برای کارخانه(CHP ق و گرماتولید ترکیبی بر)بازیافت گرما از تولید برق 

کنند و بخشی از این گرما اتالف  برای کارخانجاتی که در فرایند تولید خود مقدار زیادی گرما تولید می (WHR) تولید برق از بازیافت گرما

 .شودمثل سیمان و فوالد�می

 ینهای انبساطیتولید برق از تورب

 (مانند باد، زمین گرمایی، نور خورشید، امواج دریا)تولید برق از منابع تجدید پذیر 

ای �وری بخش تولید برای احداث مولدهای برق پر بازده در واحدهای صنعتی اقدامات گسترده�با توجه به اهمیت این موضوع در ارتقا بهره

 در وزارت به شرح زیر انجام شده است

ای با همکاری �ای و استانی گسترده�ها و سمینارهای سراسری، منطقه�به جدید بودن این طرح، در جهت معرفی پروژه همایش با توجه

 وزارت نیرو و وزارت سابق صنایع و معادن برگزار گردیده است

هر مگاوات برق تولیدی تا  متر زمین رایگان به ازاء 444تفاهم نامه مشترک بین وزارت نیرو و شرکت شهرکهای صنعتی برای تخصیص 

 متر مربع 2444سقف 

 هماهنگی با وزارت نیرو در جهت تسهیل معرفی واحدهای تولیدی

 ها را دارند�شناسایی سازندگانی که توانایی تولید و ساخت تجهیزات این پروژه

 مگاوات 444 های پایلوت به میزان�هماهنگی با بانک صنعت و معدن در جهت تأمین منابع مورد نیاز برای طرح

باشد �های تاثیر پذیر در اولویت می�پرداخت این تسهیالت به رشته فعالیت. گردد�ها پرداخت می�در این رابطه تسهیالت بانکی برای این طرح

برای  بینی شده�واحد به بانک معرفی شده و مابقی واحدها نیز پس از طی فرایند پیش 28اند که �بنگاه ثبت نام کرده 114و تا کنون حدود 

 .ها، به بانک معرفی خواهند شد�تایید طرح

های  اگرچه استفاده از گاز طبیعی در فرایند تولید، نسبت به بقیه سوخت. ای صورت گرفت�در پروژه گازرسانی اقدامات موثر و گسترده

دلیل عدم دسترسی به شبکه  �بهفسیلی علی الخصوص مازوت و نفت گاز از مزایای بسیاری برخوردار است اما تعدادی از واحدهای صنعتی 

نماید  مند نیستند و همین مسئله مشکالت متعددی را به واحدهای صنعتی فوق الذکر تحمیل می�سراسری گاز از مزایای این حامل بهره

ز این مشکالت نمایند یکی ا�های دیگری که در همان رشته از گاز استفاده می�های نسبت به بنگاه�که از دست دادن قدرت رقابت این بنگاه
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واقعیت فوق دولت را بر آن داشت تا گازرسانی به واحدهای تولیدی که به شبکه گاز دسترسی ندارند را سرعت ببخشد و بر همین . است

ای در وزارت سابق صنایع و معادن تعریف شده است تا مجری مربوطه با هماهنگی و پیگیری این مسئله و با استفاده از �اساس پروژه

ریزی و پیگیری الزم جهت تسریع در گاز رسانی به واحدهای �ی قانونی و رسمی و با همکاری و تعامل با وزارت نفت برنامهساختارها

های وزارت سابق �برای تسریع در این امر و بر اساس تصمیم ستاد عملیاتی هدفمند کردن یارانه. تولیدی صنعتی و معدنی را صورت دهد

یلیارد تومان به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی پرداخت شده است که این منابع برای اجرای م84صنایع و معادن مبلغی معادل

های بعمل آمده بر اساس �از طرفی با پیگیری. ها و واحدهای مستقر در این شهرکها هزینه گردیده است های گازرسانی در شهرک�پروژه

گاز توسط متقاضی و بر اساس استانداردهای شرکت  ه برقراری اتصال به خط لولههای دولت، مقررشدچنانچ�مصوبه ستادهدفمندکردن یارانه

 .های انشعاب گاز و گازبها فراهم گردد ها با هزینه تهاتر این هزینه شود، امکان گازایران صورت گرفته واین هزینه توسط متقاضی پرداخت ملی

در این پروژه چنانچه واحدهای تولیدی در فرایند طراحی شده نسبت به . شد در پروژه سامانه ارتقا مدیریت بنگاه نیز اهداف بلندی تعریف

هزینه مشاوره از سوی % 14اند اقدام نمایند، �های ذیصالحی که از سوی وزارت انتخاب شده�تهیه برنامه بهبود بنگاه خود و از طریق مشاوره

میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده است که  1معادل تا کنون مبلغی . گردد�ها پرداخت می�وزارت به صورت بالعوض به واحد

 :شود�در این پروژه دو هدف اصلی دنبال می. گردد�به مرور و پس از معرفی واحدها به بانکرداخت می

تواند اقدامات  ه خوبی میهای راهبردی؛ با تدوین این برنامه بنگاه، ب سازی برنامه��ایجاد تفکر راهبردی مشترک میان مدیران بنگاه و مستند

 .وری را شناسایی کرده و اجرا نماید�موردنیاز خود برای افزایش بهره

های مدون و موردتایید، عالوه بر  های صنعتی و معدنی؛ وجود برنامه�جهت دهی به خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت از بنگاه

 .ریزی آتی این وزارت قرارگیرد�تواند مبنای برنامه خانه، می�ارتپذیرنمودن تخصیص بهینه منابع و امکانات دراختیار وز�امکان

 :شود�های سام به دو روش انجام می�پذیری باالتر، پروژه�منظور انعطاف �به

. در این روش تکیه بر بررسی همه جانبه بنگاه اما به صورت سریع و در زمان کوتاه است(: مناسب برای ستاد تسهیل)روش سریع  �اجرا به

به همین دلیل متوسط زمان مورد نیاز برای اجرا . اند�تر و به صورت چک لیستی تهیه شده�های مورد بررسی خالصه�ین روش شاخصدر ا

مثال )های تیپ بهبود که برای رشته صنعتی �خروجی به صورت پروژه .باشد�هفته بوده و هزینه انجام آن بسیار پایین می 4در یک بنگاه 

 .باشد�تر به بنگاه می های دقیق�های قابل بهبود برای بررسی اند و نیز معرفی حوزه�احی شدهخاص طر( صنعت ریخته گری

طور مجزا و عمیق بررسی  �در این روش هر بنگاه به. در این روش بررسی همه جانبه و عمیق بنگاه مد نظر است: روش عمیق �اجرا به

. های آن بر اساس اندازه بنگاه و تنوع محصول متغیر خواهد بود و هزینهروز  11تا  24از همین رو مدت زمان اجرای آن بین . شود�می

های فناوری، انرژی، بازاریابی و فروش، مالی، منابع  های دقیق همراه با برآوردهای مالی و اقتصادی در حوزه�خروجی به صورت پروژه

 .باشد�ها می�انسانی، فرایندها و سیستم

 منابع مالی تخصیص یافته  -1

ه به منابع تخصیص داده شده به حوزه تولید و بر مبنای بسته حمایتی، نوع منابع تخصیص یافته برای اجرای بسته حمایتی بخش با توج

 :تولید به شرح جدول زیر ارائه شده است
 

 (میلیارد تومان)وضعیت تخصیص منابع برای بسته حمایتی بخش تولید : 18جدول 

 4834 4834 4883 محل تأمین منابع

 بع دولتیمنا

 -- 428 114 غیر هدفمندی –بودجه 

 14 21 4 سازمان هدفمندی

 211 811 34 کمک غیر مستقیم نفت گاز

 4 4 114 فروش طرح ها

 1 44 4 منابع بانکی

 4 4 4 منابع صندوق توسعه ملی

 231 128 4244 جمع کل

 ستاد تحول صنایع و معادن: مأخذ
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 ای بسته حمایتی بخش تولید ارائه شده استه�در جدول زیر خالصه عملکرد پروژه

 

 های بسته حمایتی بخش تولید�حالصه عملکرد پروژه: 13جدول 

 موضوع/ پروژه 
 منابع دولتی معرفی به بانک ثبت نام

 میلیارد تومان بنگاه بنگاه

 4444 1831 1113 خط اعتباری هزینه انرژی

 418 4111 2412 بازسازی و تکمیل کوچک

 --- 14 114 تکمیل بزرگبازسازی و 

 --- 28 114 گسترش مولد برق

 21 4 11144 بازسازی و نوسازی اصناف

 18 --- 4814 کمک بالعوض سوخت

 1 84 224 کمک بالعوض سام

 84 --- --- (گازرسانی )کمک بالعوض 

 144 --- --- کمک غیر مستقیم نفت گاز

 ستاد تحول صنایع و معادن: مأخذ

 

دهد و به عنوان یک بازوی مشورتی �های تحولی ادامه می ت ستاد تحول صنایع و معادن کماکان نیز به فعالیت خود در حوزهذکر اس �الزم به

  .نماید ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش ایفا می�و اجرایی برای معاونت برنامه
 

 بخش بازرگانی  2-1-14-2-1

 نظارت بر بازار

کنندگان و تولیدکنندگان به �در حوزه بازرسی و نظارت سازمان حمایت از مصرف. تصویب شد 4883آذر بسته سیاستی نظارتی بازار در 

 :گردد�ها اعالم می�عنوان متولی نظارت اقداماتی را در قالب بسته سیاستی و نظارتی انجام داده است که در بخش زیر اهم آن

 ها و اعمال پیش•شتیبانی حقوقی جهت اجرای بهینه قانون هدفمندی یارانهگذاری، پ های موردنیاز در زمینه قیمت•نامه تدوین آیین

 .های ضروری جهت جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت کاال و خدمات•بینی

و رسانی و انتشار گزارشات  منظور اطالع �رسانی ستاد راهبری بسته نظارت بهرسانی گسترده از طریق راه اندازی سامانه اطالع �اطالع

 آمارهای کارشناسی در حوزه نظارت و بازرسی به کارشناسان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و همچنین عموم مردم

کننده با هدف نظارت  های بخش خصوصی با انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف�ها و انجمن نامه بین تشکل تفاهم 84انعقاد بیش از 

 کنندگان و تولیدکنندگان�با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف بهینه بر قیمت و توزیع در چارچوب ضوابط

 هزار نفر بازرس و ناظران به صورت محسوس و نامحسوس 44به کارگیری 

 هزارمیلیاردریال 8میلیون پرونده تخلف و ارسال آن به سازمان تعزیرات به ارزش  ازیک و تنظیم بیش اقتصادی ازواحدهای بازرسی  میلیون 41

 ها منظور کاهش اثرات وضعی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه �ای ویژه نظارتی کاالیی و خدماتی بهه�اجرای طرح

 اجرای طرحهای ویژه نظارتی سراسری در کل کشور در مقاطع خاص

 سازی�ذخیره

های اساسی بود و از الزامات سازی کاال�ها موضوع ذخیره�یکی از اقدامات مهم وزارت بازرگانی در قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

 :گردد�در این رابطه اقداماتی توسط وزارت بازرگانی صورت گرفت که اهم آن در زیر اشاره می. کلیدی قبل از اجرای قانون تعریف شده بود
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و تأمین ضرر و ( ذخایر استراتژیک)سازی کاالهای اساسی �تأمین و ذخیره 4883براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در شهریور 

 .زیان احتمالی توسط معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور ابالغ گردید

هزار میلیارد  24سازی کاالهای اساسی، تسهیالت ریالی حدود �کارگروه کنترل بازار مبنی بر ضرورت ذخیره 4881براساس مصوبه اسفند 

 .الها پرداخت گردیدهای خصوصی مباشر دولت در تأمین کا�درصد به شرکت 41ریال با نرخ 

قانون اساسی ( 11)کارگروه کنترل بازار با هدف استفاده از توان بخش خصوصی و در راستای اصل  4883براساس مصوبه شهریور 

 .سازی با همکاری بخش خصوصی اجرا گردید�ذخیره

میلیون تن کاال  2.1های قبل، حدود �سال ها در تأمین کاالهای اساسی کشور طی�ها و مباشرین بر مبنای عملکرد آن�پس از انتخاب شرکت

 .ها اجرایی گردد�مطابق جدول زیر ذخیره گردید تا اجرای قانون هدفمندی یارانه

 

 (هزارتن)ها �سازی کاالهای اساسی و ضروری در فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه�میزان ذخیره: 14جدول 

 مرغ روغن شکر برنج
گوشت 

 قرمز
 ذرت

کنجاله 

 سویا
 حبوبات رهک جو

پودر 

 شوینده
 ماکارونی

ماده اولیه 

 پودر شوینده
 جمع

184 112 111 11 41.411 184 211 14 4 1.1 24 81 14 2143 

 

 های آرد و نان�هدفمندسازی یارارنه  2-14-2-1

 :توان اشاره نمود از مهمترین مسائلی که در زنجیره گندم وجود دارد به موارد زیر می

 قابتیفعالیت در فضای غیر ر

 گذاری دولتی در طول زنجیره�دلیل قیمت �های غیرواقعی به قیمت

 فروش مواد اولیه تولید نان به صورت دولتی و تحمیل هزینه باالی یارانه

 انگیزه پایین برای ارتقا کیفیت نان

ها بیشتر احساس شود و در �بخشها در حوزه آرد و نان نسبت به سایر �این عوامل سبب شد تا ضرورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

های قیمتی و غیر قیمتی برای ارتقا کیفیت، اصالح فرایند تولید نان،  هایی نظیر ایجاد فضای رقابتی با اعمال سیاست این رابطه سیاست

 .ریزی گردید�های دولت و اصالح الگوی مصرف طراحی و برنامه کاهش هزینه

 :شود�ها در بخش زیر ارائه می�سابق صورت گرفت که اهم آن بازرگانی ظورآمادگی اقداماتی دروزارتمن �با هدف اجرای قانون وقبل از اجرا، به

 گانه 41ها در شرکت بازرگانی دولتی و مناطق �تشکیل ستاد هدفمند کردن یارانه

نامه ماده �ضوابط خرید گندم، آیین قانون برای اصالح قیمت و 1نامه ماده �آیین)های حمایتی �ها و بسته�نامه�همکاری در تهیه و تدوین آیین

 (قانون برای توسعه نان صنعت 1نامه ماده �قانون برای طرح ساماندهی امور نان، آرد و گندم و آیین 1

 های اطالعات قیمت نان و پیامک کیفیت نان�های اطالعاتی از قبیل سامانه�توسعه سیستم

 در این رایطه رسانی�های مورد نیاز و اطالع�ها و نشست�برگزاری همایش

 :ها عبارتند از�بعد از اجرای قانون که در دو مرحله انجام شد اقداماتی صورت گرفت که اهم آن

 برگزاری اولین همایش ملی کیفیت آرد و نان

 های مورد نیاز از قبیل نظر سنجی نانوایان و خرید آرد از کارخانجات�استقرار سیستم

 نتهیه و تدوین نقشه راه افزایش کیفیت نا

 مدیریت بازار آرد و گندم و نان

 سازی توزیع آرد��آزاد

 های استانی به ریاست استاندار برای مشارکت در تعیین قیمت نان�حضور در کارگروه

 نظارت بر کیفیت آرد و نان

 قانون برنامه پنجم توسعه 444همکاری و پیگیری برای تصویب ماده 

ذکر است قیمت آرد و  �الزم به. ها ارائه شده است�عد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهدر جدول زیر روند قیمت گندم و آرد در قبل و ب

 .های استانی متناسب با شرایط و وضعیت اقتصادی هر استان و زیر نظر استانداران تعیین و برای اجرا ابالغ شده است�نان در کارگروه

 



111 
 

 ها و بعد از ان�ند کردن یارانهوضعیت قیمت گندم و آرد در قبل از اجرای هدفم: 14جدول 

 4834 4834 4883دی ماه  قبل از هدفمند کردن یارانه ها قیمت

 14444 14444 14444 - یارانه سرانه

 1244 8144 8844 8844 قیمت خرید گندم معمولی

 1144 8844 8144 8144 قیمت خرید گندم دروم

 قیمت فروش گندم
 

2144 8144 1114 

 1344تا  1144 1144تا  1444 8444تا  2844 ریال آزاد 1144 -ای �ریال یارانه 11 آرد

ها در حوزه گندم، آرد و نان اثرات بسیار زیادی داشته است که در زیر برخی از مهمترین آثار اجرای ان �اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

 :شود�ارائه می

گذاری، �ز طریق تغییر نقش شرکت بازرگانی دولتی از تصدی گری به سیاستا)های غیرقیمتی  ایجاد فضای رقابتی در بازاربا اجرای سیاست

سازی خرید و ��کاهش انحصار دولت و ایجاد انگیزه برای ورود بخش خصوصی، واگذاری تدریجی امور تصدی گری مانند خرید گندم، آزاد

های آرد سازی، ایجاد رقابت در تولید آرد و �از کارخانهسازی خرید آرد، ایجاد قدرت خرید برای نانوایان در خرید آرد ��فروش گندم، آزاد

 (سازی در بخش خصوصی�سازی ذخیره��های ظرفیت�افزایش بستر

از طریق اعمال قیمت متناسب با شرایط و وضعیت اقتصادی هر استان زیر نظر )ها و حاکم شدن نظام عرضه و تقاضا در بازار  اصالح قیمت

 (ها و از بین رفتن بازار قاچاق نی گندم، تعدیل و تک نرخی شدن قیمتاستاندار، تعیین قیمت خرید تضمی

های آزادپز، پرداخت تسهیالت برای اصالح، بهسازی و �از طریق توسعه نان صنعتی، صدور مجوز برای نانوایی)اصالح فرایند تولید نان 

سازی آردهای تولیدی، تداوم طرح نهضت سیلوسازی و اعمال ��بندی نانوایان، غنی�بندی کارحانجات آرد سازی، درجه�ها، رتبه�نوسازی نانوایی

 (های تشویقی برای ارتقا سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی آموزش دیده سیاست

و ها، طرح کاهش سرانه مصرف آرد، جلوگیری از مصرف آرد  دلیل اصالح قیمت �از طریق کاهش مصرف آرد و نان به)اصالح الگوی مصرف 

 (نان برای خوراک دام و طیور و کاهش ضایعات در زنجیره گندم

تکیف جدیدی در حوزه آرد و نان به وزارت سابق بازرگانی و وزارت فعلی صنعت،  444بعد از تصویب قانون برنامه پنجم و بر اساس ماده 

منظور اصالح الگوی  �کلی اصالح الگوی مصرف بههای  سیاست( 3)در راستای بند "در این ماده اشاره دارد . معدن و تجارت محول گردید

مصرف نان شامل اصالح ساختار تولید، بهبود فرایند، توسعه تولید انواع نانهای با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، 

ه از نیروی انسانی آموزش دیده در حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادالت تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاد

فرایند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت بر عهده 

ات شورای مذکور انجام شود که بر اساس مصوب�شورای اقتصاد است و وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می

مصوبه مزبور،  48و به استناد بند  4834ابالغ در اردیبهشت . نامه ماده مذکور در شورای اقتصاد�پس از تصویب آیین. "نماید وظیفه می

و  های جهاد کشاورزی، کشور�و عضویت وزارتخانه( شرکت بازرگانی دولتی ایران)کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق �تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه

ها، با هدف نظارت بر حسن اجرای این �ها و شهرستان�ربط حسب مورد بدون حق رای و متناظر آن در استان�های ذی تعاون و سایر دستگاه

 .جلسه برگزار کرده است 48، بالغ بر 4834کارگروه مذکور از زمان ابالغ مصوبه تا پایان اسفند ماه سال . تشکیل شدمصوبه 

 :، به شرح زیر است4834ماهه اردیبهشت لغایت اسفند سال  44اهم مباحث بررسی شده در کارگروه در دوره 

 پنجم توسعه کشور قانون برنامه(444)مصوبه شورای اقتصادموضوع ماده یدستورالعمل اجرایی کارگروه نظارت برحسن اجرا تدوین و تصویب

کاران استانی در ارتباط با ارتقای کیفیت گندم تولیدی درخصوص استفاده از بذرهای گواهی شده و سموم مناسب رسانی به گندم�اطالع

 ...برای آفت زدایی و ضدعفونی و 

یب استاندارد انواع گندم، انواع آرد و انواع نان و تاکید بر تصویب و ابالغ استانداردها بحث و بررسی درخصوص روند اجرایی تعیین و تصو

 پس از طرح در شورای عالی استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد ایران
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در  444گروه ماده های متخذه در کار�در ارتباط با تصمیم( معاونت بازرگانی)های تخصصی در شرکت بازرگانی دولتی ایران �تشکیل کمیته

  ، "کیفیت نان و الگوی مصرف نان"، "ویژه کاالی گندم �خرید داخلی کاالهای استراتژیک توسط بخش غیردولتی به"خصوص موضوعات 

 4832برای سال  "نقل و�حمل"و  "کسب و کار"

ص نظارت بر اعمال استانداردهای گانه در خصو41های غله و خدمات بازرگانی مناطق �رسانی مستمر به مدیران استانی شرکت�اطالع

در ارتباط با انواع گندم، انواع آرد و انواع نان با هدف  8/44/4834: تاریخ اجرای استانداردهای مصوب)مصوب سازمان ملی استاندارد ایران 

 ارتقای سطح کیفی تولید گندم، آرد و نان در کشور
 

 اصالح نظام توزیع  3-14-2-1

ترین �کند که کاالها و خدمات درکم�های مهم در اقتصاد کشورهاست و زمانی مطلوب عمل می�از جمله بخشنظام توزیع کاال و خدمات 

کنندگان انتقال یابد ضمن آنکه در کلیه مراحل این فرایند استانداردهای الزم �به مصرف( واردات)ترین هزینه از تولیدکنندگان �زمان و باکم

 .برای سالمت کاالها و خدمات رعایت گردد

های خاص است و علیرغم وجود نقاط قوت �دهد نظام فعلی توزیع کاال و خدمات در کشور ما دچار مشکالت و ویژگی�ها نشان می�بررسی

های غیرضروری، وجود انحصارات و عدم �های متعددی نظیر باالبودن هزینه مبادله و وجود واسطه�قابل توجه، نقاط ضعف و چالش

ای از کل توزیع، وجود استانداردهای ناکافی در  های زنجیره زار بسیاری از کاالها، پایین بودن سهم فروشگاهگیری فضای رقابتی در با�شکل

رسانی در �کنندگان، عدم شفافیت اطالعات و اطالع�ها، عدم توجه کافی به حقوق مصرف�فرایند توزیع و الزامات قانونی ناکارامد در رعایت آن

کنندگان از سوی دیگر، اثربخشی ناکافی در فرایند کنترل، نظارت و بازرسی در عرضه �و و عموم مصرفبین فعاالن نظام توزیع از یک س

منظور رفع این مشکالت، �لذا به. است که اصالح نظام توزیع کاال و خدمات در ایران را ضروری ساخته است ...برخی کاالها و خدمات، و

شده طرحی در قالب برنامه طرح تحول اقتصادی دولت �تمام�انداز ملی و کاهش قیمت�مسازی نظام توزیع، دسترسی به اهداف سند چش��نوین

 .تعریف شد که در دستور کار وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت

طی دو فاز اجرایی عنوان متولی بخش تولید و تجارت بر اساس طرح فوق و �وزارت سابق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به

 :اقداماتی را انجام داده است که عبارتند از

های نظام توزیع، محورهای �در اولین گام فراهم آوردن شرایط و الزامات الزم جهت اصالح نظام توزیع مدنظر قرار گرفت و جهت حل چالش

 :عمده زیر انتخاب گردید

 بهره گیری از ابزارهای نوین

 کمک به تنظیم بازار کاال

 فروشی�سعه رقابت در سطح خردهتو

 شده�تمام�های توزیع و نهایتا کاهش قیمت کاهش هزینه

 کننده�افزایش سطح رضایت تولیدکننده و مصرف

 های نظام توزیع�استانداردسازی برخی فعالیت

 سازی اطالعات�شفاف

 کاهش مداخله دولت

 .اقدامات اجرایی متناسب با آن اجرا شده است پروژه عملیاتی به شرح زیر تعریف و 44برای تحقق اهداف تعیین شده، 

 پروژه شبکه کارت اصناف

 های کشوری�پروژه ایجاد اتحادیه

 فروشی اصناف�ای خرده های زنجیره�پروژه ایجاد شبکه

 پروژه ساماندهی فعالیت نظام پخش کاال

 بندی و خدمات شناسه کاال�پروژه استقرار نظام طبقه

 الت امالک و مستغالتپروژه ثبت مکانیزه نقل و انتقا

 کننده�پروژه ساماندهی نظام حمایت از حقوق مصرف

 توسعه خدمات بازرگانی برای محصوالت کشاورزی

 های فروش اینترنتی�طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت

 رسانی اصناف و بازرگانان�پروژه ایجاد پایگاه اطالع
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 باشد�می 4883ه است که زمان اجرای آن از ابتدای سال های فوق در طی چند سال تعریف شد�برخی از پروژه

های اصالحی  های به عمل آمده با توجه به شکاف موجود میان وضعیت نظام توزیع فعلی و وضعیت مطلوب آن تداوم سیاست�علیرغم تالش

 "کمیته اصالح نظام توزیع"ای تحت عنوان �لذا فاز دوم اصالح نظام توزیع، با تشکیل کمیته. نمود�های تکمیلی الزام آور می و تدوین برنامه

آوری مطالعات انجام شده �های متعدد و با جمع�های تابعه آغاز گردید و پس از برگزاری جلسات و نشست ها و سازمان�با عضویت معاونت

 .ه گردیدمحور اساسی زیر آماد 1بسته اجرایی نظام توزیع شامل احکام، الزامات سیاستگزاری و الزامات مالی براساس 

 های تجاری�توسعه زیرساخت: محور اول

 توسعه ظرفیت انبار، سیلو و سردخانه

 توسعه مراکز بارانداز کاال

 بار�توسعه میادین میوه و تره

 ها�ونقل تخصصی کاال�تقویت سیستم حمل

 (سورتینگ)بندی کاالها �بندی و طبقه�توسعه و تقویت مراکز بسته

 های نوین توزیع کاال�ا و روشه�گیری از فناوری�بهره: محور دوم

 ای های زنجیره فروشگاه

 تجارت الکترونیکی

 های صنفی شهرک

 ساماندهی نظام تجاری شهرها

 (برند)ایجاد و توسعه نام و نشان تجاری 

 کنندگان و نظارت و کنترل اثربخش و استانداردسازی�رعایت حقوق مصرف: محور سوم

 کنندگان�مایت از مصرفپایش مداوم نتایج حاصل از اجرای قانون ح

 تر قوانین و مقررات موجود ایجاد ساختارهای حقوقی و قانونی الزم جهت اجرای دقیق

 تر شدن و تقویت جنبه بازدارندگی این قوانین�درراستای اثربخش کاال و خدمات توزیع مربوط به نظام مرتبط باتخلفات در قوانین جاری بازنگری

 مربوط به فضا و ابزارهای الزم و ضروری برای عرضه کاالها به صورت سالم و بهداشتیتدوین و نظارت بر استانداردهای 

 تشکل گرایی: محور چهارم

 های مربوطه تقویت و توسعه کلیه فعالین نظام توزیع و تشکل

 کنندگان�های حمایت از حقوق مصرف�ایجاد و توسعه انجمن

 :باشد�هایی جهت اصالح نظام توزیع تدوین گردید که به شرح زیر می�وژههای فاز اول و محورهای فوق، پر�براساس بازخورد پروژه

 ای و بزرگ های زنجیره توسعه و تقویت فروشگاه

 بار�ایجاد و توسعه میادین میوه و تره

 ایجاد مراکز بارانداز و لجستیک

 (قانون برنامه پنجم 13ماده )تقویت و ترویج نام و نشان تجاری 

 پخش کاالهای �تقویت و توسعه شرکت

 ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب

 های صنفی به فناوری اطالعات تجهیز سازمان

 های چند منظوره�های دائمی نمایشگاه�ایجاد محل

 رسانی�سازی و اطالع��آموزش، تبلیغات، فرهنگ

 بندی�بندی و درجه�شامل سردخانه، انبار، بسته: های تجاری�توسعه زیرساخت

 ای مجازیه توسعه فروشگاه

 اصالح نظام تجاری شهرها

 بانک اصناف

ای همیار وزارت که در راستای اصالح نظام توزیع کاال،  های زنجیره های اعالم شده اقداماتی نظیر ایجاد فروشگاه در راستای سیاست

دراین  .باشد انجام شده است�میکارگیری واحدهای تولیدی کوچک، کاهش هزینه مبادله کاال، افزایش کارایی و ایجاد رقابت در توزیع �به

ها سازماندهی و �تشکیل شده که هدف اصلی آن «همیار» ای های تعاونی زنجیره های تعاونی مصرف در قالب فروشگاه رابطه فروشگاه
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در « همیار»ریزی جهت تأمین مواد اولیه و عرضه محصوالت تولیدکنندگان کوچک و یا صنفی در قالب نام و نشان تجاری واحد �برنامه

 .این پروژه به صورت آزمایشی اجرایی گردیده است. باشد�سطح کشور می

عالوه بر این برای . گذارند�مصوبه در وزارت تهیه شده که مراحل تصویب را می 8های فوق �ذکر است جهت اجرایی شدن پروژه �الزم به

 .ری جهت درج در الیحه بودجه صورت پذیرفته استریزی ریاست جمهو�ها نیز مکاتبات الزم با معاونت برنامه�تأمین مالی پروژه
 

 قانون اساسی 44سازی و اصل ��خصوصی  15-2-1

های کلی اصل  قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست

های اجرایی  اسالمی تصویب و توسط ریاست محترم جمهوری به دستگاهتوسط مجلس شورای  4881چهل و چهارم قانون اساسی در سال 

 :باشد�این قانون عمـدتاً ناظر بر موارد زیر می. ابالغ گردید که فصل نوینی در اقتصاد کشور را رقم زده است

 های دولتی، تعاونی و خصوصی�تعیین قلمرو فعالیت هر یک از بخش

 ها�های دولتی و فرایند واگذاری آن�رکتهای توسعه بخش تعاون، ساماندهی ش سیاست

 توزیع سهام عدالت

 ترکیب هیات واگذاری و وظایف و اختیارات آن

 تسهیل رقابت و منع انحصار

های اقتصادی �ترین بخش�وزارت سابق صنایع و معادن، وزارت سابق بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از اصلی

 .باشند اند، از پیشگامان اجرای این قانون در کشور می�های تولید و تجارت داشته�زیادی در بخش کشور که تصدی گری

سازی بوده ��سازی کشور عملکرد این سه وزارتخانه در حوزه سهام واگذار شده که ناشی از خصوصی��بر اساس اطالعات سازمان خصوصی

بوده .. واگذار شده در قالب سهام عدالت، سهام کارکنان دولت، رد دیون و  سهام. سال اخیر به شرح جدول زیر بوده است 8است در طی 

 .است

 (درصد –میلیارد ریال )سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل و بعد از ادغام ��عملکرد خصوصی: 12جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد وضعیت سهام

 ارزش سهام واگذار شده
میلیارد 

 الری
113 21،114 14،814 81،814 42،114 48،118 1،881 444،181 

 11.1 2.3 21.1 8.3 11.1 24.1 31.4 14.4 درصد سهم از کل واگذاری سال

بدون )ارزش سهام واگذار شده 

درنظر گرفتن واگذاری سهام 

 (عدالت

میلیارد 

 ریال
113 8،182 88،411 81،814 44،132 48،118 1،881 444،181 

 11.1 2.3 21.1 1.1 11.1 12.1 31.1 14.4 درصد ل واگذاری سالسهم از ک

 سازی��سازمان خصوصی: مأخذ

 

های دولت  قانون اساسی از ارکان اجرایی سیاست 11ای و اجرایی وابسته به وزارت تا پیش از اجرای قانون اجرای اصل �های توسعه سازمان

در دوران گذار نیز . اند�ها تغییر رویکرد داده و از تصدی گری فاصله گرفته ین سیاستاند که با اجرایی شذن ا�در حوزه تولید و تجارت بوده

ای صرف ایجاد ساختار مناسب خصوصی و ایجاد �های توسعه بیشترین عملیات سازمان( دوران انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی)

های بزرگ تولیدی و اقتصادی کشور با �صی گردید تا شرکتهای خصو�های اداره واحد تولیدی به سبک شرکت�رشد و بلوغ بر اساس روش

 .لطمه مواجه نشوند و در عین حال بازار نیز با مشکل عرضه و تقاضا روبرو نگردد

 .شود�سازی به تفکیک ارائه می��برای بررسی عملکرد وزارت در این حوزه، عملکرد هر سازمان در حوزه خصوصی

 .نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در حوزه واگذاری به تفکیک نوع سهام ارائه شده استدر جدول زیر عملکرد سازمان توسعه و 
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 (میلیارد ریال)سازی در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ��عملکرد خصوصی: 18جدول 

نوع سهام 

 واگذار شده
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

 4121.4 114.8 1121.1 4211.4 3188.4 81114.4 2112.3 213.1 خصوصی سازی

 -- -- -- -- 44111.2 4181.3 41218.4 -- سهام عدالت

 82221.2 -- -- 4281.4 1881.4 141.8 -- 1112.4 رد دیون دولت

 88113.8 114.8 1121.1 2183.4 21144.8 81114.1 48131.4 1124.1 ارزش کل سهام

 ازی معادن و صنایع معدنی ایرانسازمان توسعه و نوس: مأخذ

 

 ها ارائه شده است�در جدول زیر عملکرد سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران در حوزه واگذاری

 

 سازی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران��عملکرد خصوصی: 11جدول 

نوع سهام واگذار 

 شده
 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد

هم تعداد س

 خصوصی سازی

میلیون 

 سهم
4413.1 381.2 128.4 4381.8 814.8 8184.8 823.1 21.3 

ارزش سهم 

 خصوصی سازی

میلیارد 

 ریال
2484.1 4324.8 181.8 8113.3 4811.3 8143.1 111.8 84.8 

تعداد سهم رد 

 دیون

میلیون 

 سهم
-- -- -- -- -- -- 814.1 422.1 

ارزش سهم رد 

 دیون

میلیارد 

 ریال
-- -- -- -- -- -- 112.8 233.4 

 تعداد کل سهام
میلیون 

 سهم
4413.1 381.2 128.4 4381.8 814.8 8184.8 134.8 414.1 

 ارزش کل سهام
میلیارد 

 ریال
2484.1 4324.8 181.8 8113.3 4811.3 8143.1 344.4 823.1 

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: مأخذ

 

 های کالن�شاخص  3-1

های  ها بر اساس اطالعات سازمان�این شاخص .شود�های مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت پرداخته می�ه بررسی شاخصدر این فصل ب

های داخلی مرجع از قبیل بانک مرکزی،  المللی پول و یا اطالعات سازمان�المللی مرجع از قبیل سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین�بین

 .ها نداشته است�و وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشی در تهیه آنارائه شده است . مرکز آمار و

 

 

 

 های ملی�حساب  1-3-1
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های ملی شامل متغیرهای جریان مانند تولید، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات، واردات و درآمد در یک دوره معین از زمان و �حساب

مقادیر  .تحلیل مقادیر این متغیرها باید با دقت کافی انجام شود. تمتغیرهای انباشت نظیر ثروت، دارایی و بدهی در مقطعی از زمان اس

ها به �های داخلی درون یک اقتصاد قابل استفاده هستند و نباید بدون توجه به نقایص آن�برخی از این متغیرها تنها برای تحلیل نسبت

ختارها و سطح اقتصادی کشورها، توسعه کمی و گوناگونی سا. عنوان یک شاخص عمومی برای مقایسه بین کشورها در نظر گرفته شود

 -های اقتصادی، تغییر نقش اقتصادی دولت در بسیاری از کشورها، وجود تورم و بیکاری به عنوان مشکالت حاد اقتصادی �تنوع فعالیت

مالی جدید در عرصه اقتصاد ای، ایجاد ابزارها و نهادهای �ها نظیر ارتباطات و خدمات رایانه�اجتماعی، اهمیت روز افزون برخی از بخش

های فراوان مسائل اقتصادی �منظور رفع معضالت بازارهای مالی و نیز توجه روز افزون به مسائل محیط زیست، موجب پیچیدگی �جهانی به

 .شده است
 

 تولید ناخالص داخلی  1-1-3-1

است؛ اما توجه صرف به این شاخص برای مشخص  شاخص مهم و مشهوری( رشد اقتصادی)و رشد آن ( افزوده�ارزش)تولید ناخالص داخلی 

ترین �توجه بیش از حد به تولید ناخالص داخلی و در نظر گرفتن آن به عنوان مهم. کننده باشد�تواند گمراه گذاری می�کردن وضعیت و هدف

هایی که ثبت �لی تراکنشالبته در محاسبه تولید ناخالص داخ. هایی در پی داشته باشد�تواند آسیب شاخص برای سنجش پیشرفت، می

های خانه دار، آلوده کردن �شوند، کارهای داوطلبانه، کار خانم�شوند؛ کاالها و خدماتی که خرید و فروش نمی�شوند، در نظر گرفته نمی�نمی

 .شود�در محاسبه تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی... محیط زیست و

 :المللی و داخلی ارائه شده است�اطالعات مراجع بین در جداول زیر روند تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس

 

 المللی�تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس اطالعات مراجع بین: 11جدول 

 2442 2444 2444 2443 2448 2441 2441 2441 واحد شاخص ماخذ

 بانک جهانی

 - - - 884 888 281 228 432 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی

 - - - 4.8 2.8 1.8 1.3 1.1 درصد رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی 

(PPP) 
 814.1 118.3 111.2 114.1 181.8 184.1 118.1 میلیارد دالر

 

المللی �صندوق بین

 پول

 118.3 131.3 143.4 814.1 814.1 841.1 214.1 242.3 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی

 4.3- 8 1.3 8.3 4.1 1.1 1.2 1.1 درصد رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی 

(PPP) 
 333.2 4444.1 314.1 881.3 811.3 824.8 114.3 181.8 میلیارد دالر

 سازمان ملل
 - - - 884.4 888.2 281.4 222.3 432.4 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی

 - - - 4.8 2.8 1.8 1.3 1.1 درصد رشد اقتصادی

 

 .برآورد شده است 2444رقم ارائه شده در سال . باشد�می 2441مت ثابت سال به قی (PPP) تولید ناخالص داخلی
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 4811حساب ملی اقتصاد ایران بر اساس اطالعات مراجع داخلی به قیمت ثابت : 11جدول 

 *4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد شاخص ماخذ

بانک 

 مرکزی

تولید ناخالص 

 داخلی

میلیارد 

 ریال
188833.3 111384 134438.8 131211.4 143831 183243.8 123184 

 1.4 1.8 8.4 4.8 1.4 1.1 1.3 درصد رشد اقتصادی

مرکز 

 آمار

تولید ناخالص 

 داخلی

میلیارد 

 ریال
183118.4 121434 111181 111111.4 183141.8 128811 - 

 - 1.1 8.3 2.4 1.8 1.2 1.2 درصد رشد اقتصادی

 4834ماهه سال  3 *

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تولید ناخالص داخلی را به . ها نیز بیان کرد�توان به تفکیک رشته فعالیت خالص داخلی را میتولید نا

های صنعت، معدن، ساختمان، �گروه صنایع و معادن شامل بخش. کند�بندی می�چهار گروه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات طبقه

ونقل، انبارداری و ارتباطات، خدمات مؤسسات �های بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل�ه خدمات نیز شامل بخشگرو. برق، آب و گاز است

بنابراین  .ای و تخصصی، خدمات عمومی و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی است�پولی و مالی، خدمات مستغالت، خدمات حرفه

ها به �در مرکز آمار نیز این گروه. وریت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارندهایی از گروه صنایع و معادن و خدمات در حوزه مأم�بخش

 .شوند�بندی می گونه دیگری تقسیم

 ها بر اساس اطالعات مراجع داخلی ارائه شده است�در جدول زیر روند رشد اقتصادی در این گروه

 

 (درصد) 4811رشد بخش صنعت، معدن و تجارت به قیمت ثابت : 11جدول 

 *4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شاخص ذماخ

 مرکز آمار

 - 1.4 1.1 1.4 1.3 3.4 1.8 صنعت

 - 4.4 4.8- 43.8 1.8 2.4 8.4- معدن

فروشی، تعمیر �فروشی، خرده�عمده

 وسایل نقلیه و کاالها
8.4 1.2 1.3 -8.4 -4.1 -4.1 - 

بانک 

 مرکزی

 1.3 44.4 1.8 2.1 4.1 44.1 48.1 صنعت

 28 44.4 4.4 44.4 42.4 41.2 8.8 نمعد

 1.8 1.3 8.1 4.8- 1.2 8.3 3.4 بازرگانی، رستوران و هتلداری

 4834ماهه سال  3*

 

 ها در تولید ناخالص داخلی ارائه شده است �در جدول زیر روند سهم این بخش

 

 (درصد)للی الم�سهم صنعت، معدن و تجارت از اقتصاد ملی بر اساس اطالعات مراجع بین: 18جدول 

 2441 2441 2441 واحد ماخذ

 بانک جهانی
 11.11 18.11 11.14 از تولید ناخالص داخلی( گروه صنایع و معادن)سهم صنعت

 11.8 11.4 11.4 سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی
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 (درصد) 4811ال سهم صنعت، معدن و تجارت از اقتصاد ملی بر اساس اطالعات مراجع داخلی به قیمت ثابت س: 13جدول 

 *4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد ماخذ

بانک 

 مرکزی

 43.8 24.1 43.1 43.2 43.4 43.8 43.4 سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی

 4.8 4.3 4.8 4.8 4.8 4.1 4.1 سهم معدن از تولید ناخالص داخلی

 41.1 41.8 41.1 41.1 41.1 41.1 41.4 بازرگانی، رستوران و هتلداری

 مرکز آمار

 - 24.1 24.8 24.4 43.1 43.4 48.8 سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی

 - 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 سهم معدن از تولید ناخالص داخلی

فروشی و تعمیرات از �فروشی، خرده�سهم عمده

 تولید ناخالص داخلی
43.2 43.4 43.4 48.4 41.2 41.2 - 

 4834ماهه سال  3 *

 

 افزوده�ارزش  2-1-3-1

های جاری بر اساس اطالعات  افزوده تولید و خدمات در ایران به نرخ�ارزش. آید�های هر بخش بدست می�افزوده از تفاوت ستانده و داده�ارزش

 المللی و داخلی در جداول زیر ارائه شده است�مراجع بین

 

 (میلیارد دالر)المللی �نابع بینافزوده بخش در تولید ناخالص داخلی در م�مقدار ارزش: 14جدول 

 2444 2444 2443 2448 2441 2441 2441 شاخص ماخذ

سازمان 

 ملل

 12.1 11.8 12.1 14.2 81.8 28.4 28.1 افزوده تولید�مقدار ارزش

 421.2 442.1 84.2 31.3 32.1 14.3 12.2 *افزوده معدن و انرژی �مقدار ارزش

روشی، ف�فروشی، خرده�مقدار ارزش افزود عمده

 ها�هاو هتل�رستوران
28.4 21.8 84.3 81.3 14.8 18.4 11.4 

افزوده بخش معدن و انرژی با یکدیگر ارائه شده و قابل تفکیک نیست، لذا این شاخص به صورت تجمیعی ارائه �با توجه به اینکه ارزش *

 .شده است

 

 (میلیارد ریال)خلی به قیمت جاری افزوده بخش در تولید ناخالص داخلی در منابع دا�مقدار ارزش: 14جدول 

 *4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شاخص ماخذ

 مرکز آمار

 - 122314 141348 112121 832124 844821 214224 افزوده صنعت�مقدار ارزش

 - 84211.1 21813.1 21823 28113.4 41111.3 48831.1 افزوده معدن�مقدار ارزش

وشی، فر�افزوده عمده�مقدار ارزش

 فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها�خرده
211211 848111 831118 111131 124818 141814 - 

بانک 

 مرکزی

 114183 143414 811314 811841 281111 212344 248428 افزوده صنعت�مقدار ارزش

 21141 84348 21131.1 21343.8 28411 43284 41321.2 افزوده معدن�مقدار ارزش

 134411 148418 144818 811114 842214 211884 244114 رستوران و هتلداری بازرگانی،

 4834ماهه سال  3 *
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و ( های صنعتی�به تفکیک رشته فعالیت)های معدن، صنعت �برای کل بخش 4811افزوده به نرخ ثابت سال �در جدول زیر روند ارزش

 .خدمات ارائه شده است

 

 (میلیارد ریال) 4811و تجارت به تفکیک رشته فعالیت به قمیت ثابت  افزوده بخش صنعت، معدن�ارزش: 12جدول 

ISIC 4883 4888 4881 4881 4881 4881 ها�شرح فعالیت 

 
 1481 1421 1411 8811 8228 8414 معدن

 
 421113 424418 448121 448438 444218 32444 صنعت

 48318 43448 41118 41848 41211 41111 وانواع آشامیدنی ها ساخت محصوالت غذایی 41

 184 111 183 811 811 841 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو 41

 8111 1114 1382 1418 1882 1484 ساخت منسوجات 41

 124 132 811 4442 4443 4418 آوری و رنگ کردن خز�ساخت پوشاک، عمل 48

 118 132 113 128 113 118 چرموسایرمحصوالت چرمی دباغی و پرداخت 43

 4831 4282 4834 2481 4184 4431 ساخت چوب و محصوالت چوبی 24

 114 111 181 118 111 114 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 24

 182 132 118 111 114 183 های ضبط شده�انتشار، چاپ و تکثیر رسانه 22

28 
های حاصل از تصفیه نفت و �ساخت کک، فراورده

 های هسته ای سوخت
1831 1441 3122 3111 3118 3114 

 41384 42818 42448 44218 3811 8181 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی 21

 2141 2118 2148 2121 2841 2441 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 21

 44282 3144 8111 8184 8484 1118 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی 21

 44111 44143 44432 3811 8113 8118 ساخت فلزات اساسی 21

28 
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین 

 آالت و تجهیزات
1411 1181 1118 1311 1183 1148 

23 
بندی نشده �ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه

 در جای دیگر
1114 1218 1182 1881 1448 1112 

84 
ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و 

 محاسباتی
211 281 813 4231 4484 4411 

84 
های برقی  ساخت ماشین آالت و دستگاه

 بندی نشده در جای دیگر�طبقه
8113 2141 8423 8888 1121 1418 

 4431 4441 4241 811 4448 4411 هاووسایل ارتباطی دستگاه رادیووتلویزیون، ساخت 82

88 
ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و 

 انواع ساعت
811 811 111 111 114 114 
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 21211 22841 48841 41221 41111 42414 تریلر�ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم 81

 2213 2444 2221 4311 8881 2381 ونقل�ساخت سایر تجهیزات حمل 81

81 
بندی نشده در �ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه

 جای دیگر
2841 8444 2818 2188 2812 2842 

 13 11 81 88 21 41 باز یافت 81

 

فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و �فروشی، خرده�عمده

 کاالها
38114 33132 441111 444181 33281 441414 

 مرکز آمار ایران: مأخذ

 
ذکر است مقادیر این  �الزم به. های جاری برای کل بخش صنعت به تفکیک هر استان ارائه شده است افزوده به نرخ�در جدول زیر روند ارزش

نفر کارکن و بیشتر متفاوت بوده و چون برای کل بخش محاسبه  44افزوده بخش صنعت برای واحدهای باالی �ص با مقادیر ارزششاخ

 .شده است، مقادیر بیشتری دارد
 

 (میلیارد ریال)افزوده کل بخش صنعت به قیمت جاری و تفکیک استانی �ارزش: 18جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 استان

 133148 134811 111111 832124 844821 214224 کشورکل 

 84411 21128 21424 21111 41888 41834 آذربایجان شرقی

 1311 1444 1111 1142 1138 8123 آذربایجان غربی

 2814 2114 2111 2448 4118 4142 اردبیل

 81111 18181 18411 11118 18183 83813 اصفهان

 4444 324 118 124 184 181 ایالم

 21411 41141 41411 44141 1111 1281 بوشهر

 412821 483222 428218 444411 81281 18112 تهران

 2311 2241 4341 4114 4421 311 چهارمحال و بختیاری

 4111 4131 4111 4411 314 132 خراسان جنوبی

 21213 24812 48231 41344 41184 44388 خراسان رضوی

 8181 8414 2131 4842 4883 4141 خراسان شمالی

 13881 18841 11821 88811 84211 22181 خوزستان

 8412 1181 1148 1182 8811 8118 زنجان

 8131 1124 1114 1448 1113 8141 سمنان

 2321 2882 2418 4843 4131 4814 سیستان وبلوچستان

 48112 41181 41443 42842 44431 8333 فارس
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 43413 41184 41128 44812 3118 1114 قزوین

 1418 1141 1841 1818 1232 8188 قم

 2184 2143 2411 4884 4848 4418 کردستان

 41811 48111 44384 42314 44841 1181 کرمان

 3438 1181 1184 8141 8814 2888 کرمانشاه

 4131 4448 843 112 111 144 کهکیلویه وبویراحمد

 8243 2144 2142 2418 4112 4148 گلستان

 3313 3138 8138 1481 1438 1411 نگیال

 1421 8441 2114 2312 2881 2424 لرستان

 41441 41181 48128 44418 8183 1442 مازندران

 21124 22418 24181 48811 48114 41141 مرکزی

 41188 8481 8881 1111 1814 1418 هرمزگان

 1433 1182 1318 1824 1414 8118 همدان

 41448 44381 44142 8112 1848 1418 یزد

 مرکز آمار ایران: مأخذ

 
 های معدنی ارائه شده است�افزوده بخش معدن به نرخ جاری و به تفکیک مواد و گروه�در جداول زیر روند مقدار و سهم ارزش

 

 (میلیون ریال)های معدنی به نرخ جاری �افزوده بخش معدن به تفکیک گروه�روند مقدار ارزش: 11جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 گروه معدنی

 88181818 21112111 21111144 28182124 41111414 48142142 کل معادن

 4244421 4288113 4211314 384441 182848 112814 استخراج زغال سنگ

 42441113 1133144 3411118 1811413 8114444 8121124 استخراج سنگ آهن

 142343 128134 841482 4188144 4881441 812412 استخراج سرب و روی

 482411 242188 418241 418123 38114 31411 استخراج سنگ طال

 44188318 1811184 1118884 1111144 1811441 1111114 استخراج سنگ مس

 111811 881111 811434 241334 213344 488121 استخراج کرومیت

 83114 31182 31823 11124 11412 81214 استخراج منگنز

 11811 82114 81413 18184 18818 441384 استخراج بوکسیت

 استخراج کبالت، آنتیموان و تیتانیوم
 

1211 3181 1188 1322 
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 2811121 2441118 4383211 4144181 4418418 384841 استخراج شن و ماسه

 1143134 8181134 8888212 2131438 4181121 4824211 های تزیینی�استخراج سنگ

 118121 131438 182828 148284 832188 844234 راج سنگ الشهاستخ

 81114 14411 23484 84131 41843 4482 استخراج سنگ باالست

 2131841 4114811 4111811 4412123 841221 113811 استخراج سنگ آهک

 813134 843481 283184 431111 413111 412818 استخراج سنگ گچ

 818831 288383 821211 418412 431118 32881 ...و  استخراج کائولن، خاک نسوز

 13243 13118 28111 14412 21114 24213 استخراج دولومیت

 21818 81111 21214 42384 3838 44321 استخراج بنتونیت و گل سرشوی

 11133 83133 21411 21284 14181 48182 استخراج منیزیت و گل سفید

 48141 18411 14131 11111 44882 41183 استخراج سولفات سدیم

 13411 18341 11283 18148 88144 11213 استخراج باریت، خاک سرخ و زرد

 12444 11184 18184 11131 11282 24111 استخراج فلورین

 1128 4181 1223 2811 1182 2111 استخراج سولفات استرونسیم و بر

 11488 11481 38188 48818 21422 441188 استخراج زرنیخ، فسفات و ید

 241311 481414 444111 481244 81811 11311 استخراج نمک

 418884 411233 481124 418144 421414 11282 استخراج سیلیس

 34841 18438 12841 21111 48444 48184 استخراج پوکه معدنی

 31442 81344 23311 21148 21112 41211 استخراج فلدسپات

 1228 1823 1484 1418 1143 1483 استخراج تالک

 3844 41134 48318 22483 41114 41214 استخراج صدف دریایی و میکا

 48411 48412 44838 3488 1111 8341 سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی

 مرکز آمار ایران: مأخذ

 

 (درصد)افزوده معدن �های معدنی از کل ارزش�افزوده رشته فعالیت�روند سهم ارزش: 11جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 یگروه معدن

 8.4 1.8 1.1 1.4 1.4 1.2 استخراج زغال سنگ

 84.4 21.4 88.4 28.3 24.1 21.3 استخراج سنگ آهن

 4.8 4.1 4.4 1.4 8.8 2.1 استخراج سرب و روی

 4.1 4.8 4.1 4.8 4.1 4.1 استخراج سنگ طال
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 84.4 23.1 21.1 28.1 81.4 88.8 استخراج سنگ مس

 2.4 4.8 4.8 4.3 4.1 4.4 راج کرومیتاستخ

 4.2 4.1 4.1 4.8 4.8 4.8 استخراج منگنز

 4.2 4.4 4.4 4.2 4.1 4.3 استخراج بوکسیت

 4.42 4.42 4.41 4.48 4.44 استخراج کبالت، آنتیموان و تیتانیوم
 

 1.4 1.3 1.2 1.2 1.4 1.3 استخراج شن و ماسه

 44.3 48.1 42.4 44.1 3.1 3.8 های تزیینی�استخراج سنگ

 2.4 8.4 4.3 2.1 2.1 2.8 استخراج سنگ الشه

 4.4 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 استخراج سنگ باالست

 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.1 استخراج سنگ آهک

 4.3 4.2 4.3 4.8 4.4 4.2 استخراج سنگ گچ

 4.3 4.3 4.2 4.1 4.2 4.1 ...استخراج کائولن، خاک نسوز و 

 4.2 4.2 4.4 4.2 4.4 4.2 استخراج دولومیت

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 استخراج بنتونیت و گل سرشوی

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2 4.4 استخراج منیزیت و گل سفید

 4.4 4.2 4.2 4.2 4.4 4.4 استخراج سولفات سدیم

 4.2 4.8 4.2 4.2 4.2 4.8 استخراج باریت، خاک سرخ و زرد

 4.2 4.8 4.2 4.2 4.8 4.2 استخراج فلورین

 4.42 4.44 4.42 4.44 4.48 4.42 استخراج سولفات استرونسیم و بر

 4.4 4.8 4.1 4.4 4.4 4.8 استخراج زرنیخ، فسفات و ید

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 استخراج نمک

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.8 4.1 استخراج سیلیس

 4.2 4.2 4.2 4.4 4.4 4.4 استخراج پوکه معدنی

 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 استخراج فلدسپات

 4.42 4.42 4.42 4.48 4.48 4.48 استخراج تالک

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 استخراج صدف دریایی و میکا

 4.48 4.41 4.41 4.41 4.41 4.48 سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

 مرکز آمار ایران: مأخذ

 

 رخ جاری و به تفکیک استان ارائه شده استافزوده بخش معدن به ن�در جداول زیر روند مقدار و سهم ارزش
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 (میلیون ریال)افزوده بخش معدن به تفکیک استان �روند مقدار ارزش: 11جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 استان

 4111241 4841143 844844 218281 484218 آذربایجان شرقی

 114448 143111 114832 821418 231188 آذربایجان غربی

 38128 88441 11241 11831 43131 اردبیل

 4121141 4181484 4183888 844111 118841 اصفهان

 411242 83881 11811 11188 18214 ایالم

 211141 211818 38134 11184 31848 بوشهر

 311111 141141 184241 842131 128131 تهران

 484388 411181 441121 11282 12284 چهار محال و بختیاری

 113283 828814 222144 281844 411311 بیخراسان جنو

 841181 182121 811838 281838 281241 خراسان رضوی

 413881 448238 448328 418141 412118 خراسان شمالی

 111184 148882 818882 221188 11121 خوزستان

 128381 238488 144181 388111 418181 زنجان

 144414 111343 844221 241331 841144 سمنان

 844141 888231 481884 488312 413128 سیستان و بلوچستان

 4312282 4113128 4211281 114211 843331 فارس

 31831 448814 11134 11241 14311 قزوین

 418811 413341 34118 12184 14114 قم

 213184 412118 241813 421248 484312 کردستان

 41218411 3141412 3114418 1181344 1348814 کرمان

 434128 414143 888111 11441 11181 کرمانشاه

 282242 214343 441111 11111 84184 کهکیلویه و بویراحمد

 281841 211111 484141 414118 421421 گلستان

 431888 414124 442211 11111 11418 گیالن

 838431 888881 223812 848214 241144 لرستان

 811188 281812 234244 288881 411111 مازندران

 4134118 311114 114114 212114 281811 مرکزی

 212181 843881 248811 484142 12842 هرمزگان

 281133 411311 488148 418113 14122 همدان

 1141141 1481324 1121331 2112211 2881188 یزد

 88181814 21112111 28182124 41111418 48142142 کل کشور

 مرکز آمار ایران: ذمأخ
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 (درصد)افزوده بخش معدن �ها از کل ارزش�افزوده استان�روند سهم ارزش: 11جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 استان

 1.4 1.3 8.1 4.1 4.4 آذربایجان شرقی

 2.4 2.8 2.1 2.4 2.2 آذربایجان غربی

 4.8 4.8 4.2 4.8 4.4 اردبیل

 8.3 1.1 1.1 1.8 1.8 اصفهان

 4.1 4.8 4.2 4.8 4.8 مایال

 4.1 4.4 4.1 4.1 4.1 بوشهر

 2.1 2.1 2.4 4.3 8.3 تهران

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 چهار محال و بختیاری

 4.2 4.2 4.3 4.1 4.2 خراسان جنوبی

 2.4 2.1 4.1 4.1 2.4 خراسان رضوی

 4.1 4.1 4.1 4.3 4.4 خراسان شمالی

 4.2 4.1 4.1 4.8 4.1 خوزستان

 4.1 4.4 4.1 1.3 4.2 زنجان

 4.4 2.4 4.8 4.2 2.8 سمنان

 4.8 4.8 4.8 4.8 4.2 سیستان و بلوچستان

 1.4 1.1 1.8 1.4 2.1 فارس

 4.2 4.1 4.2 4.8 4.8 قزوین

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 قم

 4.1 4.1 4.3 4.8 4.4 کردستان

 12.4 81.8 83.8 11.2 18.8 کرمان

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 کرمانشاه

 4.1 4.3 4.1 4.8 4.2 یلویه و بویراحمدکهک

 4.1 4.3 4.8 4.4 4.3 گلستان

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 گیالن

 4.4 4.1 4.4 4.8 4.1 لرستان

 4.3 4.4 4.2 4.1 4.8 مازندران

 8.8 8.1 2.8 4.1 2.4 مرکزی

 4.1 4.2 4.3 4.8 4.1 هرمزگان

 4.1 4.1 4.8 4.3 4.1 همدان

 43.1 43.8 43.3 41.1 24.4 یزد

 مرکز آمار ایران: مأخذ
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 در گزارشات مرکز آمار ارائه نشده است 4881اطالعات سال 

ها به قیمت �فروشی، تعمیر وسائل نقلیه و کاال�فروشی، خرده�افزوده بخش بازرگانی شامل عمده�در جداول زیر روند مقدار و سهم ارزش

 جاری و به تفکیک هر استان ارائه شده است

 

 ( فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها�فروشی، خرده�عمده)افزوده بخش بازرگانی �مقدار ارزش روند: 18جدول 

 (میلیارد ریال)به قیمت جاری و تفکیک استانی 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 

 184411 122414 118141 831118 848111 211211 کل کشور

 82184 21488 21128 24133 41111 48341 آذربایجان شرقی

 44413 3411 8211 1811 1141 1111 آذربایجان غربی

 1824 1181 1888 1882 8311 8238 اردبیل

 18118 81441 88418 21141 24144 48281 اصفهان

 2411 4181 4121 4811 4411 811 ایالم

 1141 1113 1411 1431 8211 2128 بوشهر

 228181 434281 411848 411188 441111 33881 تهران

 1143 8141 8848 2111 2411 4842 چهارمحال و بختیاری

 1114 8118 8128 2811 2811 4342 خراسان جنوبی

 18281 81144 82141 21311 22118 48388 خراسان رضوی

 1488 1344 1142 1181 8184 2811 خراسان شمالی

 88811 28448 21312 24148 41484 41218 خوزستان

 1188 8811 8114 2318 2843 4341 زنجان

 2812 2888 2444 4111 4884 4413 سمنان

 1114 8821 8148 2344 2842 2438 سیستان وبلوچستان

 22181 48184 41181 48884 44138 3184 فارس

 8144 1442 1128 1881 1414 8131 قزوین

 3124 1811 1414 1311 1118 8814 قم

 3311 8413 1144 1221 1811 1411 کردستان

 42482 3333 3412 1121 1328 1441 کرمان

 3214 1121 1321 1111 1118 8131 کرمانشاه

 4314 4148 4118 4221 4423 344 کهکیلویه وبویراحمد

 42142 44234 3111 1818 1284 1218 گلستان
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 24888 41188 41441 48811 44188 8321 گیالن

 8131 1881 1121 1113 1818 8182 لرستان

 23818 21114 22882 48184 41181 42181 مازندران

 41114 41181 48128 44221 8811 1118 مرکزی

 3381 8241 1118 1288 1481 1243 هرمزگان

 44118 8881 8448 1121 1211 1831 همدان

 1188 1121 1411 1241 8844 2138 یزد

 مرکز آمار ایران: مأخذ

 

 (درصد)هر استان ( فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها�فروشی، خرده�عمده)افزوده بخش بازرگانی �روند سهم ارزش: 13جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 استان

 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 آذربایجان شرقی

 4.8 4.8 4.1 4.1 4.8 4.1 آذربایجان غربی

 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 اردبیل

 1.3 1.3 1.3 1.3 1.8 1.8 اصفهان

 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 ایالم

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 بوشهر

 81.8 81.1 81.1 81.1 81.3 81.2 تهران

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 چهارمحال و بختیاری

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 خراسان جنوبی

 1.3 1.8 1.8 1.8 1.4 1.4 خراسان رضوی

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 خراسان شمالی

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.8 خوزستان

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 زنجان

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 سمنان

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.8 سیستان وبلوچستان

 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 فارس

 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 قزوین

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 قم

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 کردستان
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 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 کرمان

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 کرمانشاه

 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 کهکیلویه و بویراحمد

 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 گلستان

 8.1 8.1 8.1 8.1 8.8 8.8 گیالن

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.8 لرستان

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 مازندران

 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.1 مرکزی

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 هرمزگان

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 همدان

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 یزد

 مرکز آمار ایران: مأخذ

 

 پذیری جهانی�رقابت  2-3-1

نتشر شده برای کشورها م 2444کند که اولین گزارش این مجمع از سال �پذیری تهیه می�مجمع جهانی اقتصاد، هر سال گزارشی از رقابت

آوری اطالعات �های جمع�اعم از چهارچوب آماری، تعداد واحدهای مورد بررسی، پرسشنامه)ها �هر چند در نحوه محاسبه این شاخص. است

تواند در  باشد می�های اختصاص یافته قابل مقایسه با دیگر کشورها می سؤاالت و نکاتی مطرح است ولی با توجه به اینکه رتبه..( و 

ها و عوامل نمایانگر بهبود �مشی� ای از نهادهای ساختاری، خط پذیری مجموعه�بر اساس رویکرد این تشکل، رقابت. ها موثر باشد�زیری�برنامه

 2442و ( کشور 412بین ) 2444و ( کشور 483بین ) 2444پذیری در سال �رتبه ایران در شاخص رقابت. وری یک کشور است�سطح بهره

 .سنجند�های نرم را می�ها زیرساخت�اکثر این شاخص. رائه شده استدر جداول زیر ا( کشور 411)

 

 2444-2442پذیری جهانی، �های رقابت�های ایران در شاخص رتبه: 84جدول 

 کشور 411بین  2442سال  کشور 412بین  2444سال  کشور 483بین  2444سال  شاخص ردیف

 13 14 18 الزامات اساسی 4

 18 12 82 نهادهای اقتصادی 2

 13 11 11 ها زیر ساخت 8

 11 21 11 محیط اقتصاد کالن 1

 11 14 11 سالمت و آموزش ابتدایی 1

 34 88 34 های اثربخشی�کننده�تقویت 1

 18 83 81 آموزش عالی و مهارت 1

 38 448 38 اثر بخشی بازار کاال 8

 414 483 481 اثر بخشی بازار کار 3
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 428 428 424 توسعه بازارهای مالی 44

 444 441 31 آمادگی فناوری 44

 48 24 24 اندازه بازار 42

 11 88 82 عوامل نوآوری و پیشرفت 48

 38 32 34 پیشرفتگی کسب و کار 41

 11 14 11 نوآوری 41

 
 11 12 13 (در کل)پذیری �رقابت

 2444 - 2442گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال : مأخذ

 

 2444-2442ی مرتبط با نهادهای اقتصادی، ها�های ایران در شاخص رتبه: 84جدول 

 2442سال  2444سال  2444رتبه سال  شاخص ردیف

 11 14 14 حقوق مالکیت 4

 442 444 441 حمایت از حقوق معنوی 2

 13 13 12 انحراف منابع عمومی 8

 81 83 83 اعتماد عمومی به سیاست مداران 1

 12 11 13 های بی قاعده و رشوه�پرداخت 1

 14 18 18 ب داری در تصمیمات رسمیجان 1

 18 18 81 اسراف در مخارج دولتی 1

 441 441 33 بار مقررات دولتی 8

 11 12 13 کارایی مسیرهای قانونی در حل اختالفات 3

 441 441 442 کارایی مسیرهای قانونی در اصالح مقررات 44

 11 81 421 رفتار اخالقی شرکت ها 44

 38 441 441 دهی�سابرسی و گزارشقوت استانداردهای ح 42

 441 448 444 های شرکتی�کارامدی هیئت مدیره 48

 18 34 38 حمایت از منافع اقلیت سهامدار 41

 484 484 421 میزان حمایت از سرمایه گذار 41

 2444 - 2442گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال : مأخذ
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 2444 - 2442یشرفتگی کسب و کار، های مرتبط با پ�های ایران در شاخص رتبه: 82جدول 

 2442سال  2444سال  2444سال  شرح شاخص ردیف

 11 18 11 کمیت تأمین محلی 4

 428 423 421 کیفیت تأمین محلی 2

 81 38 34 ها�وضعیت توسعه خوشه 8

 444 31 442 ماهیت مزیت رقابتی 1

 441 441 31 عرض زنجیره ارزش 1

 24 24 41 المللی�کنترل توزیع بین 1

 14 11 11 پیشرفتگی فرایند تولید 1

 448 441 441 گستره بازار سازی 8

 424 421 424 اراده تفویض اختیار 3

 2444 - 2442گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال : مأخذ

 

 2444 - 2442های مرتبط با محیط اقتصاد کالن، �های ایران در شاخص رتبه: 88جدول 

 2442سال  2444سال  2444سال  شرح شاخص ردیف

 23 43 18 تراز بودجه دولتی، نسبت به تولید ناخالص داخلی 4

 8 44 21 پس انداز ناخالص ملی، نسبت به تولید ناخالص داخلی 2

 412 481 424 تورم، درصد تغییرات ساالنه 8

 4 8 نرخ اسپرد سود بانکی 1
 

 41 48 41 های عمومی دولتی، نسبت به تولید ناخالص داخلی�بدهی 1

 448 441 31 رتبه اعتبار مالی کشور 1

 2444 - 2442گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال : مأخذ

 .های مرتبط با توسعه بازارهای مالی در جدول زیر نمایش داده شده است�شاخص

 

 2444 - 2442های مرتبط با توسعه بازارهای مالی، �رتبه و امتیاز ایران در شاخص: 81جدول 

 شرح شاخص ردیف
 2442سال  2444سال  2444ل سا

 (کشور 411بین )رتبه  (کشور 412بین )رتبه  (کشور 483بین )رتبه 

 481 481 488 فراهم بودن خدمات مالی 4

 428 484 423 منطقی بودن قیمت خدمات مالی 2

 11 84 82 تأمین مالی از طریق بازار سهام محلی 8

 414 481 481 ها سهولت دسترسی به وام 1



131 
 

 423 488 488 گذاری مشترک�راهم بودن سرمایهف 1

 441 448 448 ها�سرپا بودن بانک 1

 11 83 88 مقررات تبادالت اوراق 1

 33 83 81 شاخص حقوق قانونی 8

 4 8 نرخ اسپرد سود بانکی 3
 

 2444 - 2442گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال : مأخذ

 .جداول زیر ارائه شده است های آمادگی فناوری و نوآوری برای ایران در�شاخص

 

 2444 - 2442های آمادگی فناوری، �رتبه و امتیاز ایران در شاخص: 81جدول 

 شرح شاخص
 2442سال  2444سال  2444سال 

 (کشور 411بین )رتبه  (کشور 412بین )رتبه  (کشور 483بین )رتبه 

 441 441 428 ها�فراهم بودن آخرین فناوری

 443 424 441 هجذب فناوری در سطح بنگا

 448 444 441 گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری�سرمایه

 31 442 14 هزار نفر 444کاربر اینترنت در 

 83 441 444 هزار نفر 444اشتراک پهنای باند اینترنت در 

 441 448 33 (کیلوبایت در ثانیه بر نفر)پهنای باند اینترنت 

 2444 - 2442 گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال: مأخذ

 

 2444 - 2442های نوآوری، �رتبه و امتیاز ایران در شاخص: 81جدول 

 شاخص ردیف

 2442سال  2444سال  2444سال 

بین )رتبه 

 (کشور 482

بین )رتبه 

 (کشور 412
 امتیاز

بین )رتبه 

 (کشور 411
 امتیاز

 8.8 13 8 11 18 ظرفیت نوآوری 4

 1.2 14 1 13 12 کیفیت نهادهای پژوهش علمی 2

 2.8 31 2.1 442 441 ها در پژوهش و توسعه�هزینه کرد شرکت 8

 8.1 81 8.2 38 31 همکاری دانشگاه و صنعت در پژوهش و توسعه 1

 8.1 11 8.1 14 14 تدارکات محصوالت با فناوری پیشرفته توسط دولت 1

 1.1 81 1.1 81 81 حضور دانشمندان و مهندسین 1

 4.4 444 4.4 13 84 میلیون نفر ثبت اختراع کاربردی در 1

 2444 - 2442گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال : مأخذ
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 .شود، سطح نوآوری در ایران وضعیت بهتری نسبت به سطح فناوری دارد�همچنان که مشاهده می

 .های مرتبط با آموزش عالی و مهارت در جدول زیر نمایش داده شده است�شاخص

 

 2444 - 2442های مرتبط با آموزش عالی و مهارت، �ن در شاخصرتبه و امتیاز ایرا: 81جدول 

 شرح شاخص ردیف
 2442سال  2444سال  2444سال 

 امتیاز (کشور 411بین )رتبه  امتیاز (کشور 412بین )رتبه  (کشور 483بین )رتبه 

 34.3 12 88.4 84 83 ثبت نام آموزش متوسطه، درصد خام 4

 12.8 13 81.1 11 12 مثبت نام آموزش عالی، درصد خا 2

 8.8 31 8.2 441 448 کیفیت نظام آموزشی 8

 1.1 82 1.1 81 14 کیفیت آموزش ریاضی و علوم تجربی 1

 8.3 38 8.1 31 81 های مدیریت�کیفیت دانشکده 1

 2.3 441 2.3 448 441 اینترنت در مدارس�دسترسی به 1

 1.4 18 1 13 11 فراهم بودن خدمات پژوهشی و مهارتی 1

 8 481 2.3 488 482 گستره آموزش کارکنان 8

 2444 - 2442گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال : مأخذ

 .در جدول زیر نمایش داده شده است( های مجمع جهانی اقتصاد�از گزارش)های مرتبط با کارایی بازار کار �شاخص

 

 2444 - 2442، های مرتبط با کارایی بازار کار�رتبه و امتیاز ایران درشاخص: 88جدول 

 شرح شاخص ردیف

 2442سال  2444سال  2444سال 

 483بین )رتبه 

 (کشور

 412)رتبه 

 (کشور
 امتیاز

 411بین )رتبه 

 (کشور
 امتیاز

 8.8 443 8.1 443 448 حس همکاری در روابط کارگر و کارفرما 4

 8.1 481 8.1 484 421 پذیری در تعیین دستمزد�انعطاف 2

 23 13 11 (بدترین) 444تا  4خدام، جزمیّت شاخص است 8
  

 8.1 83 8.1 88 34 (استخدام و اخراج)های کارگزینی �رویه 1

1 
تعداد هفته حقوق در )های افزونگی، �هزینه

 (سال
448 442 81 441 28 

 8.2 421 8.4 448 444 وری�پرداخت و بهره 1

 8.1 422 8.1 421 424 ای�بها دادن به مدیریت حرفه 1

 4.28 423 4.11 423 421 نان به مردان در نیروی کارنسبت ز 8

 2444 - 2442گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال : مأخذ
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ها نمایش �در جدول زیر رتبه ایران در این زیرشاخص. ها است�هایی برای ارزیابی زیرساخت�پذیری جهانی شامل زیرشاخص�شاخص رقابت

 .شده است

 2444-2442ها، �زیرساخت -پذیری جهانی �بتهای رقا�رتبه ایران در شاخص: 83جدول 

 2442سال  2444سال  2444سال  شرح شاخص

 11 18 11 ها�کیفیت مجموع زیرساخت

 18 11 11 ها�کیفیت جاده

 11 14 18 های حمل ریلی�کیفیت زیرساخت

 84 81 81 های بندرگاهی�کیفیت زیرساخت

 482 481 484 های حمل هوایی�کیفیت زیرساخت

 18 13 14 دلی هواپیمایی موجود، کیلومتر در هفته، میلیونتعداد صن

 14 12 14 کیفیت تأمین برق

 82 84 81 هزار نفر 444خطوط تلفن ثابت به ازای 

 442 81 31 اشتراک تلفن همراه

 2444 - 2442گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال : مأخذ

 

 گذاری�سرمایه  3-3-1

 تشکیل سرمایه  1-3-3-1

 روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک هر حوزه بر اساس اطالعات مراجع داخلی ارائه شده است در جدول زیر

 (میلیارد ریال)تشکیل سرمایه ثابت ناخالص : 34جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شاخص

 241،422 241،234 248،214 418،443 418،238 414،418 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 428231 424،843 421،444 38،331 31،114 38،341 رمایه در ماشین آالتتشکیل س

 11113 12،111 11،211 12،821 14،118 18،841 تشکیل سرمایه بخش عمومی در ماشین آالت

 14111 18،111 18،181 11،118 11،241 11،431 تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشین آالت

 84414 88،484 18،312 13،443 14,113 14،114 تشکیل سرمایه در ساختمان

 12112 14،423 14،311 83،141 14،831 88،811 تشکیل سرمایه بخش عمومی در ساختمان

 21881 28،412 84،381 23،132 24،282 48،438 تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ساختمان

 8181 8،113 8،114 8،218 8،141 8،421 های پرورش داده شده�دارائی

 438 411 411 412 414 241 معدنیاکتشافات 

 2842 4،132 4،413 814 111 131 نرم افزارهای کامپیوتری

 883 811 213 211 218 812 های اصلی آثار ادبی، هنری و نمایشی�نسخه

 411 433 411 881 814 822 سایر

 مرکز آمارایران: مأخذ
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 (میلیارد ریال)تشکیل سرمایه ثابت ناخالص : 34جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شاخص

 242114 438381 244122 484443.8 413881 411311 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 424414 448484 444128 441248 448481 444144.1 ماشین آالت

 32144.41 81348.1 83438.84 11841.8 11842.38 11112.1 ساختمان

 بانک مرکزی: مأخذ

 

 جیگذاری خار�سرمایه 2-3-3-1

 ها صورت گرفته است ارائه شده است  ها که در تمام حوزه�گذاری خارجی استان�در جدول زیر وضعیت سرمایه

 

 (هزار دالر)تفکیک استان محل اجرای طرح �گذاری خارجی به�سرمایه: 32جدول 

 4834 4883 4888 4881 4881 4881 استان

 424،281 41،121 21،114 2،318 134 822 آذربایجان شرقی

 آذربایجان غربی
   

211 422 4،181 

 اردبیل
     

414 

 1،118 11،241 448،181 11،184 21،412 11،818 اصفهان

 البرز
     

4،114 

 ایالم
      

 4،311،441 118،128 4،141،334 311،144 111،284 4،418،838 بوشهر

 481،481 444،141 23،382 484،311 421،314 418،844 تهران

 و بختیاریچهارمحال 
      

 184 خراسان جنوبی
 

813 
   

 42،114 48،841 48،821 11،441 1،111 3،314 خراسان رضوی

 خراسان شمالی
    

44،481 
 

 312،841 4،142،143 183،422 812،812 481،111 411،214 خوزستان

 زنجان
 

212 2،834 1،842 42،111 444،388 

 4,111 1،114 1،141 188 48،441 2،844 سمنان

 سیستان و بلوچستان
      

 832،484 82،118 44،144 88،411 88،111 43،343 فارس

 82،114 244 3،114 11،244 84،818 12،281 قزوین

 211 823 8،411 4،188 2،442 11 قم
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 214 182 142 143 118 2،234 کردستان

 814 114 کرمان
 

244 333 484،488 

 کرمانشاه
  

4،224 114 
 

114 

 لویه و بویراحمدکهگی
  

1،411 1،111 8،841 1،444 

 گلستان
      

 11 گیالن
 

41،141 424،144 88 242،118 

 لرستان
   

28،388 
  

 421،812 88،148 1،248 41،188 3،421 41،142 مازندران

 1،112 188 3،211 8،288 83،481 84،211 مرکزی

 44،482 841،418 281،484 444،888 212،113 283،434 هرمزگان

 همدان
   

1،814 
 

448،311 

 8،128 4،284 14 8،412 یزد
 

44،111 

 1841322 2148831 2181134 4844411 4833323 4831413 جمع کل

 گذاری خارجی�سازمان سرمایه: مأخذ

 

های اخیر نیز �گذاری خارجی شاهد رشد خوبی بوده است و طی سال�حجم سرمایه 82گذاری در سال �پس از تصویب قانون جدید سرمایه

 .باشیم�المللی شاهد یک روند تقریبا ثابت و رو به رشد می�های شدید بین علیرغم محدودیت

 

 گذاری خارجی مصوب حوزه صنعت و معدن�سرمایه: 38جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

حجم 

 گذاری�سرمایه

 (میلیون دالر)

4311 3211 8411 118 1238 8331 1431 1131 

 

 های قیمتی�نرخ تورم و شاخص  4-3-1

به جای بیان قیمت تعداد بسیار . هاست که کاربردهای فراوانی دارد یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد، سطح عمومی یا متوسط وزنی قیمت

اس آن، ارزش ثابت از ارزش ها، معیاری است که براس شاخص قیمت. ها استفاده کرد توان از شاخص قیمت زیادی از کاالها و خدمات، می

است که تغییرات آن نسبت ( کاال و خدمات)های یک سبد از محصوالت  ها، میانگین موزون قیمت شاخص قیمت. شود�جاری تمیز داده می

نسبت به مقدار مشابه در سال گذشته، « کننده در طول یک سال�میانگین شاخص قیمت مصرف»تغییرات . شود�به سال پایه محاسبه می

 .ماه، در محاسبه نرخ تورم اثر دارد 21ها در طول  عبارت دیگر تغییر شاخص قیمت �به. مان نرخ تورم سالیانه استه

 

 

 

 
 



136 
 

 نرخ تورم  1-4-3-1

 المللی و داخلی ارائه شده است�در جداول زیر روند نرخ تورم بر اساس اطالعات مراجع بین

 

 المللی�ع بیننرخ سالیانه تورم بر اساس اطالعات مراج: 31جدول 

 2442 2444 2444 2443 2448 2441 2441 2441 ماخذ

 - 24.1 44.4 48.1 21.1 41.2 44.3 48.1 بانک جهانی

 84.1 24.1 42.1 44.8 21.1 48.1 44.3 44.1 المللی پول�صندوق بین

 

 نرخ سالیانه تورم بر اساس اطالعات مراجع داخلی: 31جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 ماخذ

 84.3 24.1 42.1 44.1 21.1 48.1 44.3 44.1 بانک مرکزی

 84.1 21.1 48.3 3.1 21.1 41.2 48.1 42.4 مرکز آمار

 

 کننده�شاخص بهای مصرف  2-4-3-1

و  گروه تقسیم 42به  COICOP بندی�شود، طبق طبقه�کننده محاسبه می�ها در شاخص قیمت مصرف�محصوالتی که تغییرات قیمت آن

های اصلی ارائه شده �کننده به تفکیک گروه�در جدول زیر روند شاخص بهای مصرف. شود�برای هر گروه یک ضریب اهمیت محاسبه می

 است

 (4888=444سال پایه)های اختصاصی �کننده گروه�کننده و شاخص بهای مصرف�شاخص کل بهای مصرف: 31جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 811.1 211.2 228.2 2484 488.8 411.2 428.1 444.1 شاخص کل

 811.8 218.1 241.3 488.1 411.3 414 443.8 448.1 کاال

 821.2 282 211.8 222.8 431.1 411.1 423 442.1 خدمت

مسکن، آب، برق و گاز و 

 ها سایر سوخت
444.1 421.1 418.1 431.2 224.2 281.2 213.8 844.1 

 کزیبانک مر: مأخذ

 

محاسبه  4834ها تا پایان آبان سال �براساس متوسط این شاخص 4834های اختصاصی در سال �شاخص بهای مصرف در خصوص گروه

 .باشد�می 4834ماهه سال  42براساس اطالعات  4834شاخص کل در سال . شده است
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 :شده است های اصلی ارائه�کننده به تفکیک گروه�در جدول زیر روند شاخص بهای مصرف
 

 (4888=444سال پایه )های اصلی �کننده گروه�شاخص بهای مصرف: 31جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 811.1 211.2 228.2 2484 488.8 411.2 428.1 444.1 شاخص کل

 121.1 824 211.4 248.1 438.3 412.8 421.1 444.4 خوراکی و آشامیدنی

 811 281.1 228.1 248.8 411.8 414.1 441.8 441.1 دخانیات

 821.2 211.1 244.3 413.3 418.4 481.8 441.1 448.1 پوشاک و کفش

 844.1 213.8 281.2 224.2 431.2 418.1 421.1 444.1 ها مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت

 848.1 214.8 248.1 481.1 413 411.1 421.1 444.8 اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

 884.1 841.1 214.3 221 434 411.4 484.1 441.1 بهداشت و درمان

 214.1 284.2 484.2 411.8 413 421.1 444.1 441.1 ونقل�حمل

 441.8 38.3 31.4 31.8 31.3 31.4 31.8 38.4 ارتباطات

 281.8 481.1 412.4 411.8 488.1 424.2 442 4.1 تفریح و امور فرهنگی

 848.1 213.1 211.8 241.1 481.1 418.1 418.1 448.1 تحصیل

 811.1 844.1 211.1 248.8 483 411.1 421.1 444.1 رستوران و هتل

 834.8 281.8 281.1 241.1 481.8 418.1 421.8 444 کاالها و خدمات متفرقه

 بانک مرکزی: مأخذ

از آنجایی که شاخص کل براساس اطالعات  .باشد�ماهه می 3 های اصلی براساس اطالعات�در گروه 4834کننده سال �شاخص بهای مصرف

 .ها رشد باالتری را تجربه کنند�رود تا پایان سال این گروه باشد، انتظار می�می 4834ماهه سال  42
 

 شاخص بهای تولیدکننده  3-4-3-1

تلف اقتصادی مانند کشاورزی، ماهیگیری، های مخ�ها را از دیدگاه تولیدکننده در بخش شاخص بهای تولیدکننده، روند تغییرات قیمت

شود، به هشت �ها در شاخص قیمت تولیدکننده محاسبه می�هایی که تغییرات قیمت آن�فعالیت .دهد�نشان می... صنعت و معدن، خدمات و

ای قیمت در ه�شاخص کل قیمت تولیدکننده میانگین موزون شاخص. شود�گروه تقسیم و به هر گروه یک ضریب اهمیت اختصاص داده می

 .ها است�هر یک از این گروه

 :های اختصاصی ارائه شده است�در جدول زیر روند شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک شاخص کل و گروه

 

 (4888=444سال پایه)های اختصاصی �شاخص کل بهای تولیدکننده و شاخص بهای تولیدکننده گروه: 38جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 811.1 288.1 244.2 484.4 418.1 483.1 424.1 448.8 شاخص کل

های �گروه

 اختصاصی

کشاورزی، شکار و جنگل داری و 

 ماهیگیری
448.1 441.3 414.2 413.1 244.1 221.1 211.2 812.1 

 834.1 828.8 243.1 414.1 411.1 481.8 424.1 448.2 (صنعت)ساخت 

 211 288.1 248.8 484.8 418.1 418.1 421 448.1 خدمات

 بانک مرکزی: مأخذ
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 4834ها تا پایان آبان سال �براساس متوسط این شاخص 4834های اختصاصی در سال �شاخص بهای تولیدکننده در خصوص گروه

 .باشد�می 4834ماهه سال  42براساس اطالعات  4834شاخص کل در سال . محاسبه شده است

 .های اصلی نمایش داده شده است�ده در گروهدر جدول زیر شاخص بهای تولیدکنن
 

 (4888=444سال پایه)های اصلی �شاخص بهای تولیدکننده گروه: 33جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 811.1 288.1 244.2 484.4 418.1 483.1 424.1 448.8 شاخص کل

های �گروه

 اصلی

 883.1 212.1 221.4 244.1 413.1 414.2 441.1 448.2 کشاورزی، شکار و جنگل داری

 118.4 822.8 288.4 248.8 418.8 412.1 421.8 441.1 ماهیگیری

 834.1 828.8 243.1 414.1 411.1 481.8 424.1 448.2 (صنعت)ساخت 

 833.1 843 218.1 221.8 432.4 418 421.8 442.4 هتل و رستوران داری

 244 434.2 413.8 418.4 413.4 481.2 424.1 444.3 ونقل، انبارداری و ارتباطات�حمل

 848.8 213.1 211.2 241.1 481.1 418.1 418.1 448.1 آموزش

 128.1 818.8 231.3 218.1 244.2 412.3 481.3 448.1 بهداشت و مددکاری اجتماعی

های خدمات عمومی، �سایر فعالیت

 اجتماعی و شخصی
441.4 482.1 418.4 243.1 214.2 841.3 881.1 118.8 

 بانک مرکزی: مأخذ
 

 .باشد�می 4834ماهه نخست سال  8براساس متوسط  4834های اصلی در سال �شاخص بهای تولیدکننده برای گروه

ها ارائه شده �کند که در جداول زیر روند این شاخص�مرکز امار ایران نیز شاخص بهای تولیدکننده را در بخش صنعت و معدن محاسبه می

 :است

 های صنعتی�شاخص قیمت تولیدکننده فعالیت: 444دول ج

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام فعالیت

 111.3 143.8 138.8 838.3 881.1 231.1 کل بخش صنعت

 114 181.8 114 143.8 812.8 841.8 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 811.2 231.3 211.1 218.1 282.1 241.4 تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار

 818.1 842.1 841.1 212.1 284.8 244.8 تولید منسوجات

 111.1 111.1 112 828.3 238.3 211.8 تولید پوشاک عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 214.1 243.1 241.1 433.2 411.2 413.1 دباغی و عمل اوردن چرم و ساخت کیف و چمدان

 142.4 111.4 131.8 831.1 888.1 233.8 پنبه تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب

 814.4 888 814.2 218 228.1 241 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 112.1 144.1 818.8 821.2 212.1 228.1 های ضبط شده�انتشار و چا پ و تکثیر رسانه

 4141.1 148.1 141.4 131.4 121.8 141.8 پاالیشگاههای نفت -صنایع تولید ذغال سنگ
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 122.1 118.1 128 883.8 233.8 211.8 نایع محصوالت شیمیاییص

 141.1 111.1 188.8 813.1 828.1 281.4 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 114.1 128.1 143.2 113.8 881.4 811.2 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 144.3 111.1 112.4 111.8 181.1 814 تولید فلزات اساسی

 118.1 144.3 142.1 131.2 148.1 882.8 جز ماشین االت�حصوالت فلزی فابریکی بهتولید م

 814.1 883.3 884.1 281.8 213.2 228.8 بندی نشده درجای دیگر�آالت وتجهیزات طبقه تولیدماشین

 421.1 421 423 428.4 428 428.1 تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی

 181.3 111 134.4 111.1 148.2 211.8 وانتقال برقهای مولد  ماشین آالت و دستگاه

 421.3 423.1 421.4 421.1 421 424.2 ها و وسایل ارتباطی تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 183.1 184.4 111.3 818.1 841.1 238.8 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

 288.8 284.1 223.1 244.3 483.8 413.4 تریلر�نیمتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و 

 431.2 481.4 488.4 411.4 414.3 418.1 ونقل�تولید سایر وسایل حمل

 111.4 111.1 144.1 828.8 213 213.1 تولید مبلمان و مصنوعات

 مرکز آمار ایران: مأخذ

 های معدنی�شاخص قیمت تولیدکننده فعالیت: 444جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 4888 4882 4884 نام فعالیت

 141.1 814 821.1 281 284.8 484.8 411.3 441 444 معدن

 848.1 843.1 211.1 241.8 418 418.1 422.1 442.1 444 استخراج زغال سنگ

 182.1 838.1 811.1 283.4 241.1 481.3 488.1 441.1 444 استخراج سنگهای آهنی

 221.1 483.1 434.3 283.1 483.1 483.2 411.1 448 33.3 استخراج سرب و روی

 328.8 111.1 144.1 113.1 141.8 848.8 214.8 412.8 444 استخراج سنگ مس

 111.1 881.8 813.3 823.2 443.4 414.1 428.3 444.8 444 استخراج سنگ کرومیت

 118.1 112.1 111.8 238.3 414.2 484.1 484.1 441.4 444 استخراج سنگ منگنز

 244.1 244.1 244 411 414.1 424.1 448.8 444.2 33.3 استخراج بوکسیت

 832.1 818.1 824 283.1 241.1 412.2 418.2 482.8 33.3 استخراج شن و ماسه

استخراج سنگهای 

 تزیینی
444 448.1 488.1 418.3 418.1 418.8 241.1 244.1 431.1 

 828.8 843.1 281.3 221 481.1 414.4 411.3 448.1 444 استخراج سنگ الشه

 414.4 481.1 241.8 433.1 431.8 413.4 424.1 441.1 444 استخراج سنگ باالست

 212.8 214.4 241.3 411.4 413.8 411 481.1 421.1 444 استخراج سنگ آهک
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 242 438.1 243.8 412.3 413.2 412.8 411.2 448.3 444 استخراج سنگ گچ

استخراج کائولن وخاک 

 نسوز
444 441 422.1 428.2 484 481.8 411.1 414.1 414.3 

استخراج دولومیت، 

 بنتونیت و گل سرشوی
444 441 442 441.1 421.1 481.8 413.8 438 224.2 

استخراج منیزیت و گل 

 سفید
444 441.1 411.4 481.8 433.8 243.1 211.1 231.8 143.8 

 442.3 411.1 488.4 443.1 441.3 444.1 441 38.1 444 استخراج سولفات سدیم

 882.8 848.1 281.1 488.1 441.1 421.3 441.8 441.8 444 استخراج باریت

استخراج خاک سرخ 

 وزرد
444 441.1 418.1 418.8 411.1 411.2 488.2 411.1 411.1 

 133 143.4 141.3 833.1 431.1 411.1 412.4 441 444 استخراج فلورین

 414.8 411.1 418.8 484 424.8 441.1 441.1 444 444 استخراج بر

 488.1 482.8 421.2 444.2 441.1 444.2 444.3 444.2 33.3 استخراج زرنیخ

استخراج زاج سنگ و 

 زاج طبیعی
33.8 441.1 418 484.3 443.4 413.3 413.1 411 413.1 

استخراج فسفات و 

 گوگرد
444 448.1 441.1 424.1 421.8 414.8 138.1 121.1 818.1 

 241.8 244.8 241 411.1 418.8 412 412.2 441.1 444 اج نمکاستخر

 888.3 881.4 281.8 411.1 411.1 488.1 448.1 443.2 444 استخراج سنگ سیلیس

استخراج فلدسپات و 

 آنتی موان
444 444.8 444.1 441.8 448.1 448 488.3 481.8 414.1 

 418.4 411 414.1 484.1 441.3 428.4 444.8 444 444 استخراج تالک

 414.4 414.8 413.1 413.3 443.4 411 483.1 441.1 444 استخراج پنبه نسوز

 218.8 284 241.3 481.2 412.8 414 444.4 448.2 444 استخراج صدف دریایی

 424.8 424.8 424 424 424 424 441.1 444 444 استخراج میکا

 313.1 341.1 118.8 832.1 248.8 424.1 18.4 18.2 444 استخراج فیروزه

 مرکز آمار ایران: مأخذ

 

 های تجارت�شاخص 5-3-1

 المللی ارائه شده است�در جدول زیر روند تجارت کاال و خدمات ایران بر اساس اطالعات مراجع بین

 

 (میلیون دالر)المللی �وضعیت تجارت ایران بر اساس اطالعات مراجع بین: 442جدول 
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 2442 2444 2444 2443 2448 2441 2441 2441 شاخص ماخذ

ITC 88411 484111 88181 - - - 18211 14442 صادرات کاال 

ITC 18412 18843 11131.2 - - - 14181.8 88111.1 واردات کاال 

ITC 8841 8282 1111 8448.8 1328.1 1118.3 1333.8 صادرات خدمات 
 

ITC 43141 28831 41811 41881.4 41811.1 44884.8 44814.4 واردات خدمات 
 

WTO 31144 48144 444841 18884 448118 88188 11442 11212 صادرات کاال 

WTO 11144 14114 11141 14118 11144 11312 14112 14414 واردات کاال 

WTO 8841 8282 1111 8443 1323 1113 1333 صادرات خدمات 
 

WTO 43141 28831 41811 41881 41811 44884 44814 واردات خدمات 
 

UNDATA 484111 88181 - - - 18211 14442 صادرات کاال 
 

UNDATA 18843 11131.2 - - - 14181.8 88111.1 واردات کاال 
 

برآوردی بوده و هنوز دقیق  2442اطالعات سال  .باشد�نیز می.. ارقام صادرات در جدول فوق شامل صادرات انرژی از قبیل نفت خام و 

 .باشد�نمی
 

 ی و مالیهای پول�شاخص  1-3-1

در جدول زیر روند حجم . توان اشاره نمود های مالی به حجم نقدینگی، نرخ سود، مانده تسهیالت و موازنه پرداخت می�مهمترین شاخص زا

 نقدینگی به تفکیک اجزا تشکیل دهنده آن ارائه شده است
 

 روند حجم نقدینگی کشور به تفکیک اجزاء تشکیل دهنده آن: 448جدول 

/ شاخص 

 سال
 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 احدو

 1141444 8122241 2318811 2811883 4344811 4114238 4281433 324443.1 میلیارد ریال نقدینگی

رشد 

 نقدینگی
 84 43 21 21 41 28 83 -- درصد

 811418.1 118141.1 144131 121182.1 181141.8 141111.3 841343.1 میلیارد ریال پول
 

 -- 41 21 41 2- 23 84 -- درصد د پولرش

 2118411 2434418 4111432 4811881 4441181 813111.1 148444 میلیارد ریال شبه پول
 

رشد شبه 

 پول
 -- 24 21 21 21 21 11 -- درصد

 بانک مرکزی: مأخذ

 

 .های مختلف اقتصادی ارائه شده است�در جدول زیر روند نرخ سود تسهیالت پرداختی به بخش
 

 (درصد)های اقتصادی �نرخ سود تسهیالت پرداختی به بخش: 441جدول 
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 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 4888 سال/ بخش 

صنعت و 

 معدن
41 41 41 42 42 42 41-42 41-41 

 

 41-41 42-41 42 42 42 41 41 24 بازرگانی
 

 41-41 42-41 42 42 42 41 41 41 صادرات
 

 یبانک مرکز: مأخذ

 

 های مختلف اقتصادی ارائه شده است �در جدول زیر روند مانده تسهیالت بانکی بخش

 

 (میلیارد ریال)های اقتصادی �مانده تسهیالت بخش: 441جدول 

 4881 4881 4881 4881 4888 سال

 148183.8 818114.1 234842.1 228488.2 412112.8 صنعت و معدن

 128111.1 183112.8 841811.1 431384.4 421114.4 بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه

 21881.1 24311.3 41114.1 41312 42428.2 صادرات

 بانک مرکزی: مأخذ

 
 :ارائه شده است... های حساب جاری، حساب مالی و سرمایه و  ها بر اساس تفکیک�در جدول زیر روند موازنه پرداخت

 (میلیون دالر)ها �موازنه پرداخت: 441جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 

نه ماهه 

4834 
  

   24413 13888 21111 3111 22888 82114 24142 41181 حساب جاری. 4

   28111 11413 81884 43484 84441 83128 21481 24284 حساب کاال

   1114- 8182- 44414- 3182- 3318- 1133- 1411- 1813- حساب خدمات

   183 828 13 422- 4881 41111 41144 48448 حساب درآمد

   831 128 481 444 812 112 148 181 حساب انتقاالت جاری

   44138- 41188- 21212- 48128- 44341- 41411- 1888- 481- حساب مالی و سرمایه. 2

اشتباهات و از قلم . 8

 افتادگی
-4813 -1181 -8414 -8142 -8441 -8213 -24143 -4844   

   8484 24181 311- 1218- 8223 41211 44881 41111 موازنه کل

 بانک مرکزی: مأخذ

 

 

 بورس 3-3-1

 بورس اوراق بها دار 1-3-3-1
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 .در حدول زیر روند اطالعات شاخص بورس اوراق بهادار ارائه شده است

 4881-4834اطالعات شاخص بورس اوراق بهادار : 441جدول 

 

پایان سال 

4881 
 4881پایان سال 

 پایان سال

4888 
 4883پایان سال 

پایان سال 

4834 

پایان سال 

4834 

 81141.4 21341.1 28231.3 42181.1 1311.1 44484.3 شاخص کل

 82834.1 24131.1 48438.1 3123.1 1412.1 1311 شاخص صنعت

 11124.8 82311.8 23418.2 41848.3 3111.8 - شاخص آزاد شناور

 84484.1 24118.8 43142.4 44881.1 1888.1 3441 شاخص بازار اول

 12883.3 81818.2 23121.1 41144.1 42118.1 44411 شاخص بازار دوم

 بورس اوراق بهادار ایران: مأخذ

 

 بورس کاال  2-3-3-1

اد باشد که از وظایف مهم آن عرضه مو�نماید بورس کاال می های جهانی فعالیت می هایی که بر مبنای عرضه و تقاضا و قیمت یکی از بازار

 .های کاالیی ارائه شده است�در جداول زیر روند معامالت این بازار به تفکیک گروه. اولیه مورد نیاز بخش تولید است
 

 4888لغایت پایان سال  4881آمار معامالت شرکت بورس کاال از ابتدای مهر سال : 448جدول 

 گروه اصلی کاال

 4888 4881 4881نیمه دوم سال 

 ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم

 (میلیارد ریال) (هزار تن) (میلیارد ریال) (هزار تن) (میلیارد ریال) (هزار تن)

 18812 1188.1 12424.1 1113.1 84841.2 8841.1 صنعتی ومعدنی

پتروشیمی و 

 های نفتی�فراورده
83.1 812.1 1883.2 43324 1412.3 81114.1 

 181.8 411.2 118.1 418.1 288.3 83.2 کشاورزی

 34111.1 41111.1 82181.8 44432.1 84111.8 8138.8 جمع

 4141.8 18.1 14.1 8.2 .. .. آتی

 32488.8 41111.1 82111.4 44432.1 84111.8 8138.8 جمع کل

 بورس اوراق بهادار ایران: مأخذ

 

 

 

 

 

 

 4834لغایت پایان سال  4883آمار معامالت شرکت بورس کاال از ابتدای سال : 443جدول 
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ه اصلی گرو

 کاال

 4834ابتدای لغایت پایان سال  4834 4834 4883

 ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم

 (میلیارد ریال) (هزار تن) (میلیارد ریال) (هزار تن) (میلیارد ریال) (هزار تن) (میلیارد ریال) (هزار تن)

 صنعتی و

 معدنی
8131.1 11211.2 44181.8 442181.4 48414.1 431814 14381.1 124838.2 

و  پتروشیمی

های �فراورده

 نفتی

1114.2 14118.8 8481.1 11814.8 8812.8 441881.8 81184.4 218314.8 

 44281 2841 4811.4 481.1 8132.8 113.1 8123.1 4188.3 کشاورزی

 844421.3 88112.1 841411.1 24148.1 414181.1 24124.4 424118.2 41334.1 جمع

 144188.4 1188 812841.1 8813.4 484123 4343.1 1814.1 412.1 آتی

 4844343.4 88112.1 111834.4 24148.1 842841.1 24124.4 421841.1 41334.1 جمع کل

 بورس اوراق بهادار ایران: مأخذ

 

 های جهانی�رتبه بخش در شاخص  2-3-1

های مرتبط با حوزه �های شاخص ارائه شده است، برخی از رتبه های مختلف�المللی برای شاخص�هایی که در منابع بین�بر اساس رده بندی

های �ها بر اساس مرجع اعالم رتبه با رتیه�ذکر است رتبه برخی از شاخص �الزم به. صنعت، معدن و تجارت در این بخش ارائه شده است

راجع مختلف امری کامال طبیعی و بر اساس اعالم شده توسط سایر مراجع ممکن است متفاوت باشد که این تفاوت رتیه و یا مقادیر در م

 .ها و مستندات بوده که موضوعی فنی است�تفاوت در روش تهیه داده
 

 های تولید رتبه  1-2-3-1

المللی ارائه شده �های اخیر و بر اساس اطالعات مراجع بین�های تولید کاالهای مهم و استراتژیک ایران طی سال در جدول زیر روند رتبه

 :است

 های تولید کاالهای مهم و استراتژیک ایران روند رتبه: 444جدول 

مرجع 

 اعالم
 2442 2444 2444 2443 2448 2441 2441 2441 شاخص

usgs 
رتبه ایران در تولید 

 سیمان
41 41 44 3 8 1 1 1 

usgs 
سهم ایران از تولید 

 جهانی سیمان
4.1% 4.8% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.8% 

usgs 
در تولید رتبه ایران 

 فوالد
43 24 24 43 41 41 41 41 

usgs 
سهم ایران از تولید 

 جهانی فوالد
4.8% 4.8% 4.1% 4.1% 4.8% 4.8% 4.3% 4.3% 

wsa  41 41 41 41 24 24 24 24رتبه ایران در تولید 
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 فوالد

wsa 
سهم ایران از تولید 

 جهانی فوالد
4.8% 4.8% 4.1% 4.1% 4.3% 4.8% 4.3% 4.4% 

usgs 
ه ایران در تولید رتب

 آلومینیوم
-- 21 21 21 21 28 28 22 

usgs 
سهم ایران از تولید 

 جهانی آلومینیوم
-- 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 

oica 
رتبه ایران در تولید 

 خودرو
48 48 41 41 42 48 48 48 

oica 
سهم ایران از تولید 

 جهانی خودرو
4.2% 4.8% 4.1% 4.1% 2.8% 2.4% 2.4% 4.2% 

usgs 
رتبه ایران در تولید 

 مس
24 24 24 24 24 24 -- -- 

 .های اخیر ارائه شده است�های تولید مواد معدنی کشور ایران بر اساس اطالعات کنگره جهانی معدن طی سال در جدول زیر روند رتبه

 

 روند رتبه ایران در تولید مواد معدنی: 444جدول 

 سال
(2441) 

4881-4881 

(2441) 

4881-4881 

(2448) 

4881-

44881 

(2443) 

4881-4888 

(2444) 

4888-4883 

(2444) 

4883-4834 

(2442) 

4834-4834 

 44 44 48 3 44 44 48 سنگ آهن

 42 44 42 41 3 کروم
  

 41 41 41 42 42 منگنز
  

 8 3 1 8 3 3 3 مولیبدن

 22 28 28 28 21 21 21 آلومینیوم

 1 44 44 3 3 8 آرسنیک
 

 41 41 48 43 24 24 بوکسیت
 

 41 41 41 48 48 48 48 خاک مس

 43 41 21 21 41 سرب
  

 4 4 - - - جیوه
  

 41 41 41 43 48 روی
  

 18 11 11 11 11 طال
  

 28 21 21 28 23 نقره
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 - - 3 3 3 آزبست
  

 1 1 1 1 1 1 1 باریت

 1 8 44 41 41 بنتونیت
  

 44 44 3 3 3 3 3 بور

 41 41 44 41 41 دیاتومیت
  

 3 44 3 44 41 41 41 فلدسپار

 44 44 44 42 42 فلوریت
  

 گرافیت
 

- - 4 41 
  

 8 8 2 2 2 8 1 گچ

 3 8 1 8 3 کائولن
  

 44 48 41 41 48 مگنزیت
  

 44 1 8 44 3 پرلیت
  

 21 21 21 21 21 فسفات
  

 8 43 41 48 48 نمک
  

 44 44 44 44 8 44 44 گوگرد

 41 24 43 41 41 نالک
  

 44 4 - - - ورمیکولیت
  

 81 81 88 88 81 ذغال سنگ الیه ای
  

 48 48 41 41 41 ذغال سنگ کک شو
  

 (سایت کنگره جهانی معدن)  www.wmc.org.pl :مأخذ

 

 های تجارت رتبه 2-2-3-1

 ختلف ارائه شده استهای صادرات و واردات بر اساس اطالعات مراجع م در جدول زیر روند رتبه تجارت ایران شامل رتبه

 

 روند رتبه تجارت ایران و سهم ایران از تجارت جهانی: 442جدول 

 2442 2444 2444 2443 2448 2441 2441 2441 شاخص

 83 88 81 81 81 81 81 81 رتبه صادرات کاال

 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 سهم صادرات ایران از کل

 14 13 83 18 18 18 11 18 رتبه واردات کاال

 %4.8 %4.8 %4.1 %4.1 %4.8 %4.8 %4.8 %4.1 سهم واردات ایران از کل

 (WTO) سازمان جهانی تجارت: مأخذ
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کشور عضو اتحادیه اروپا یک  21بندی تجارت ارائه شده است که در آن �نوع دیگری از رتبه WTO به بعد در سازمان 2448از سال 

در جدول زیر روند رتبه ایران در صادرات و واردات بر اساس این الگو . شوند�بندی می�ها بعد از آن رتبهمجموعه تلقی گردیده و سایر کشور

 :ارائه شده است

 روند رتبه تجارت ایران بر حسب لحاظ اتحادیه اروپا به یک مجموعه: 448جدول 

 2442 2444 2444 2443 2448 شاخص

 28 28 28 28 28 رتبه صادرات کاال

 -- 23 21 21 84 ت کاالرتبه واردا

 21 22 28 -- -- رتبه واردات خدمات

 (WTO) سازمان جهانی تجارت: مأخذ

در جدول زیر روند رتبه تجارت ایران بر . باشد�می (ITC) نماید، مرکز تجارت جهانی یکی دیگر از مراجعی که مقادیر تجارت را اعالم می

 اساس اطالعات این سازمان ارائه شده است

 

 روند رتبه تجارت ایران و سهم ایران از تجارت جهانی: 441جدول 

 2442 2444 2444 2443 2448 2441 2441 2441 صادرات کاال

 18 88 81 -- -- -- 81 81 رتبه صادرات کاال

سهم صادرات ایران 

 از کل
4.1% 4.1% -- -- -- 4.1% 4.1% 4.1% 

 12 11 18 -- -- -- 11 18 رتبه واردات کاال

ات ایران از سهم وارد

 کل
4.1% 4.8% -- -- -- 4.1% 4.1% 4.8% 

 -- 11 11 11 11 11 11 18 رتبه صادرات خدمات

سهم صادرات ایران 

 از کل
4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% -- 

 -- 83 81 88 14 14 12 14 رتبه واردات خدمات

سهم واردات ایران از 

 کل
4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% -- 

 (ITC) المللی�مرکز تجارت بین: مأخذ

 

 مصرف انرژی  9-3-1

خصوص کشورهای صنعتی و تولیدی همواره تالش بر  �در اکثر کشورها به. مصرف انرژی در بخش نشانده زنده بودن و فعالیت حوزه را دارد

ها، �یت شده تا با مصرف انرژی در این بخشهای تولیدی و مولد هدا�های غیر مولد، به بخش�این بوده که انرژی به جای مصرف در بخش

توان وضعیت بخش  های انرژی، برق از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و با پایش این حامل می�در حامل. اقتصاد از رونق برخوردار باشد

با کاهش شدیدی مواجه  نداشته باشد و یا( خصوص برق �به)چنانچه بخش صنعت، معدن و تجارت مصرف انرژی  .تولید را پایش نمود

تواند گویای نامناسب بودن اوضاع  هایی مانند سوخت مایع و یا گاز نمی�البته کاهش مصرف در حامل. گردد، جای نگرانی خواهد داشت

ها قابل جایگزینی با یکدیگر بوده و کاهش مصرف در یک حامل ممکن است باعث افزایش مصرف در حامل �تولید باشد، چون این حامل

های مایع، مصرف نفت کوره در بخش  ها و افزایش قیمت سوخت�به عنوان نمونه بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه. ری گردددیگ
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اند،لذا مصرف گاز طبیعی در �کننده این حامل با تغییر تجهیزات، واحد تولیدی خود را گازسوز کرده�تولید کاهش یافته و واحدهای مصرف

های صنعت و تجارت در جداول زیر �های انرژی در بخش�با توجه به توضیحات ارائه شده روند مصرف حامل. ه استاین بخش افزایش یافت

 .به تفکیک هر حامل نمایش داده شده است
 

 مصرف انرژی بخش صنعت و معدن به تفکیک حامل: 441جدول 

 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد حامل انرژی

مصرف گاز 

 مایع

ر متر هزا

 مکعب
144.14 121.81 141.48 111.48 141.84 811.12 484.88 

سهم مصرف 

 گاز مایع
 1.1 8 44.1 44.1 44.1 44 44 درصد

 11414 18111 88111 14181 18281 81322 11841 هزار لیتر مصرف بنزین

سهم مصرف 

 بنزین
 4.8 4.1 4.1 4.2 4.2 4.4 4.2 درصد

مصرف نفت 

 سفید
 21418 24841 14883 12118 31384 14111 13318 هزار لیتر

سهم مصرف 

 نفت سفید
 4.1 4.1 4.3 4.4 4.2 4.8 4.1 درصد

مصرف نفت 

 گاز
 2113144 2322818 8481338 8822413 8442118 2313411 2118823 هزار لیتر

سهم مصرف 

 نفت گاز
 1.1 8.1 3.4 3.8 3.1 3.1 3.1 درصد

مصرف نفت 

 کوره
 8284131 1141141 1211182 1213148 1218814 1818111 1481321 هزار لیتر

سهم مصرف 

 نفت کوره
 43.3 81.3 84.1 88.3 81.4 81.1 14.1 درصد

 مصرف برق
گیگاوات 

 ساعت
18441.1 11184.2 13144.3 14818.3 11141.1 14488.1 18134.1 

سهم مصرف 

 برق
 81.1 88.2 82.1 82.4 82.1 82.4 82.1 درصد

مصرف 

 گازطبیعی

 میلیون

 مترمکعب
44884.84 48818.42 41811.11 41111.11 41121.41 43818.18 21443.28 

سهم مصرف 

 گازطبیعی
 41.8 48.4 42.2 42.8 44.1 44.1 44.3 درصد

 وزارت نیرو و وزارت نفت -ترازنامه انرژی: مأخذ

 .مصرف انرژی ساالنه بخش تجاری در جدول زیر به تفکیک هر حامل ارائه شده است
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 مصرف انرژی بخش تجاری به تفکیک حامل: 441جدول 

 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد حامل انرژی

 مصرف گاز مایع
هزار متر 

 مکعب
811.43 811.21 811.18 831 111.41 141.81 121.83 

سهم مصرف گاز 

 مایع
 3.2 3.8 3.8 درصد

به تفکیک ارائه 

 نشده است
41.1 41 41.8 

 11 123 114 4811 141 418 142 یترهزار ل مصرف بنزین

سهم مصرف 

 بنزین
 4.4 4.4 4.4 4.44 4.4 4.4 4.4 درصد

مصرف نفت 

 سفید
 11828 11812 11821 823133 411812 448811 414121 هزار لیتر

سهم مصرف 

 نفت سفید
 4.2 4.3 4.8 1.1 2.4 4.1 4.3 درصد

 282133 811814 114243 111224 143184 181118 111821 هزار لیتر مصرف نفت گاز

سهم مصرف 

 نفت گاز
 4.1 4.4 4.1 2.8 2.2 2.2 2.1 درصد

مصرف نفت 

 کوره
 142318 4444111 4421231 4148114 4211844 4812824 4811121 هزار لیتر

سهم مصرف 

 نفت کوره
 2.1 1.1 1.4 1.1 1.2 8.1 3.8 درصد

 مصرف برق
گیگاوات 

 ساعت
8114.1 3843.1 3312.1 44114.8 44441.8 42121.8 42118.1 

سهم مصرف 

 برق
 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 درصد

مصرف 

 گازطبیعی

میلیون 

 مترمکعب
1231.2 1314.1 1143.1 1811.3 1111.1 1321.4 1181.4 

سهم مصرف 

 گازطبیعی
 1.4 8.3 1.4 1.4 1.2 1.8 1.4 درصد

 ترازنامه انرژی وزارت نیرو و وزارت نفت: مأخذ

های تجاری، خدماتی و عمومی در نظر گرفته شده است و مصرف واحدهای صنفی به صورت مجزا �ها شامل بخش�ی در ترازنامهبخش تجار

 .باشد�قابل تفیکیک نمی
 

 

 نقل و� لجستیک و حمل  11-3-1

 در جدول زیر رتبه ایران در شاخص لجستیکی ارائه شده است
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 روند رتبه ایران در شاخص لجستیکی: 441جدول 

 
 (کشور 411) 2442 (کشور 411) 2444 (کشور 414) 2441

 رتبه ایران نمره ایران رتبه ایران نمره ایران رتبه ایران نمره ایران شاخص

 421 2.43 441 2.22 18 2.14 های ترخیص کاال�کارایی فرایند

 444 2.12 81 2.81 11 2.11 ونقل�های تجاری و حمل�کیفیت زیرساخت

 441 2.13 424 2.11 18 2.13 االهای مختلف با قیمت رقابتیسهولت و دسترسی به ک

 81 2.11 13 2.11 11 2.13 شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک

 448 2.13 444 2.14 421 2.44 توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسالی

 488 2.11 81 8.21 441 2.84 تحویل به موقع کاال

 LPI 2.14 18 2.11 448 2.13 442شاخص کل 

 بانک جهانی: مأخذ

تواند در  باشد نیز می�های مهم در حوزه اقتصاد می�گیرد، شاخص حمل بار که از شاخص عالوه بر شاخص فوق که حوزه کالن را در بر می

 .شده استای ارائه �ونقل جاده�بندی سازمان راهداری و حمل در جدول زیر روند حمل کاالها بر اساس تقسیم. ها موثر باشد�تصمیم سازی

 

 (هزار تن)روند حمل بار بر اساس تفکیک گروه کاالیی : 448جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام کاال

 18814 13121 11811 11388 12111 88832 82181 23131 انواع سیمان

 11138 11141 11884 11838 18113 14141 81881 88884 کاالهای ساختمانی

 14314 18333 11184 14113 81828 81811 23118 21844 زیکاالهای فل

 18341 14818 14122 14141 18114 18124 18114 12841 انواع ترکیبات نفتی وشیمیایی

 14143 88183 23338 24381 24344 41442 41141 41111 کاالهای معدنی

 23114 28483 28411 21888 28141 21822 21421 24412 مواد غذایی

 21831 22811 21824 21818 21118 28148 22421 24818 الت کشاورزیمحصو

 41138 41418 41814 41881 41111 48282 48881 48121 کاالهای دامی

انواع قطعات یدکی وسایل نقلیه و 

 ماشین آالت سنگین
1444 1844 1122 1111 1414 1141 1442 1148 

 1121 1122 1114 1888 1482 1831 1413 8841 انواع ماشین آالت سنگین

 1118 1814 1141 8841 8111 8111 2314 2138 انواع چوب و لوازم جوبی

 8824 1881 1211 8334 8113 8118 8484 8441 لوازم خانگی

 1148 1881 1134 1144 1333 1218 8388 8833 ابزار آالت

 8411 1883 1814 8188 8832 8481 2141 2844 وسایل نقلیه باری و مسافری
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 1443 1414 1418 1284 1211 1832 1341 1811 انواع سموم و کودشیمیایی

 8888 8833 8181 8133 8118 8133 8214 8411 ای و چینی�محصوالت شیشه

 8811 8118 8188 8411 2111 2112 2484 4131 محصوالت پالستیکی و کائوچو

 8413 8481 8881 8121 8318 8142 8413 8434 مصنوعات سیمانی

 8481 8411 8438 8411 2114 2121 2181 2848 ع مقوا و کاغذانوا

 8414 2881 2141 2141 2118 2814 2114 2114 انواع رنگ و مواد پاک کننده

 2118 2114 2183 2281 2411 2281 2448 4881 انواع پوشاک و منسوجات آن

 4488 4431 4443 311 888 834 118 143 لوازم بهداشتی و پزشکی

 188 112 114 114 181 134 118 184 زشی و ورزشیلوازم آمو

 144 111 141 142 823 824 284 214 انواع دارو

 211 841 184 114 122 818 881 121 انواع گونی و کیسه چنایی

 231 841 281 213 212 288 211 214 انواع فرش و گلیم و موکت

 481 411 418 418 484 418 421 444 های سبک لوازم یدکی دستگاه

 411 414 441 421 484 441 441 31 دخانیات

 31 423 488 484 428 424 441 428 انواع چرم و مصنوعات آن

 21 21 28 24 24 41 41 41 مصنوعات سفالی

 44841 44381 3218 8484 1314 1388 1811 1414 سایر

 811142 811828 814144 888141 843411 844223 218144 212418 جمع

 ونقل جاده ای�ازمان راهداری و حملس: مأخذ

 

 تسهیالت  4-1

باشد، نیاز به �سازی و تولید و تأمین نیازهای کشور می��های مورد نیاز خود که در جهت ظرفیت�های اقتصادی برای تأمین زیرساخت�بخش

بخش تولید و تجارت برای . در گردش داردگذاری به عنوان سرمایه ثابت و تأمین نیازهای تولید به عنوان سرمایه �تأمین مالی برای سرمایه

دولت نیز بر اساس درآمدهای خود و برای تشویق . کنند خصوص بانک استفاده می �تأمین این نیاز خود از طریق بازار سرمایه به

ونه که در بخش گ�همان .گیرد ها در نظر می گذاری و ایجاد و حفظ اشتغال بخشی از منابع خود را برای تأمین مالی این حوزه�سرمایه

های پولی و مالی تشریح گردید یکی از منابع تخصیص یافته برای بخش تولید منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی  سیاست

وزارت صنایع و معادن سابق و وزارت صنعت، معدن و . شود�های تولیدی پرداخت می�باشد که در قالب تسهیالت ارزی و ریالی به بنگاه�می

اند که با �ا توجه به اینکه به صورت مستقیم مأموریت تأمین مالی حوزه تولید و تجارت را به عهده ندارند، همواره تالش نمودهتجارت ب

دولت نیز تالش . ها و ساختارها در جهت تأمین مالی این حوزه فعالیت نمایند های موجود کشور و هم افزایی در سیاست�استفاده از ظرفیت

با توجه به اینکه منابع در نظر گرفته شده با شرایط . منابع قابل مدیریت را از طریق این وزارت تخصیص دهد نموده است بخشی از

های �باشد، برای دریافت این تسهیالت واحدها از طریق وزارت صنایع و معادن سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک�ترجیحی می

 .گردند�دارای عاملیت معرفی می

 

 منابع ارزی  1-4-1
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 حساب ذخیره ارزی  1-1-4-1

باشد که از ابتدای تشکیل این حساب �گذاری تولید، حساب ذخیره ارزی می�یکی از منابع مهم در جهت تأمین نقدینگی بخش سرمایه

 4834ی از سال با توجه به اینکه حساب ذخیره ارزی تا پایان برنامه چهارم توسعه فعال بود و صندوق توسعه مل. عملیاتی گردیده است

 .قابلیت معرفی داشته است و بعد از آن منابع صندوق توسه ملی جایگزین گردیده است 4834تشکیل گردید، منابع این حساب تا سال 

های عامل به تفکیک گروه صنعت ارائه شده �های حساب ذخیره ارزی مصوب و گشایش شده توسط بانک�در جداول زیر وضعیت طرح

 .است

 های صنعتی�های مصوب به تفکیک گروه�طرح: 443جدول 

 گروه صنعت

4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 

 تعداد
میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر

 18 8 21 1 11 8 11 1 41 1 11 1 برق
  

وی خودرو و نیر

 محرکه
1 11 1 23 1 14 1 24 1 11 4 21 

  

ریخته گری و 

 اهنگری
4 8 2 41 4 2 

    
4 2 

  

 82 2 188 21 2131 11 212 21 114 21 181 28 823 11 شیمیایی و سلولزی

 184 48 4148 41 488 1 141 42 141 44 82 1 صنایع امور معدنی
  

 481 43 881 14 121 81 881 28 438 84 221 81 غذایی و دارویی
  

 43 8 12 1 448 3 441 44 31 42 24 4 فلزی
  

 41 4 231 24 811 84 411 3 248 41 824 21 144 84 کانی غیرفلزی

سازی و ��ماشین

 تجهیزات
1 12 8 284 1 31 4 4 44 414 1 414 

  

 1 4 12 1 233 22 14 44 424 44 84 41 414 84 نساجی و چرم

 11 1 2481 38 1818 431 4288 442 2411 441 4324 484 4121 414 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 های صنعتی�های گشایش شده به تفکیک گروه�طرح: 424جدول 

 گروه صنعت

4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 

 تعداد
میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 دتعدا

میلیون 

 دالر
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 14 2 24 1 21 4 14 1 44 8 11 1 برق
  

 4 41 2 4 4 8 2 28 1 11 1 خودرو ونیروی محرکه
   

 4 ریخته گری واهنگری
 

4 48 4 2 
    

4 
   

 4 24 4 4431 22 81 44 231 41 414 24 228 88 شیمیایی وسلولزی
 

 11 2 24 1 43 4 414 1 811 1 11 1 صنایع امور معدنی
  

 24 8 14 42 443 41 34 48 411 28 414 21 ی وداروییغذای
  

 4 84 8 18 1 21 1 18 8 24 4 فلزی
   

 4 42 4 418 48 424 1 411 44 228 41 238 21 کانی غیرفلزی
 

 4 31 1 14 2 18 1 سازی وتجهیزات��ماشین
 

1 82 4 
   

 1 4 81 2 222 48 24 1 441 1 83 44 81 24 نساجی وچرم

 1 4 248 44 4111 84 184 11 4448 11 4412 31 4443 488 جمع

 

 های عامل به تفکیک بانک ارائه گردیده است�های حساب ذخیره ارزی مصوب و گشایش شده توسط بانک�در جداول زیر وضعیت طرح
 

 های عامل�های مصوب به تفکیک بانک�طرح: 424جدول 

 بانک

4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 

 تعداد
 میلیون

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر

 اقتصاد نوین
  

4 2 8 11 2 41 4 84 
    

 442 44 123 24 281 21 411 48 411 41 211 43 تجارت
  

 488 8 88 1 44 1 توسعه صادرات
  

1 482 2 41 
  

 43 2 2 4 رگرانرفاه کا
          

 سامان
        

4 41 4 8 
  

 1 4 441 1 1 8 18 3 111 21 184 82 824 81 سپه

 122 1 411 43 811 48 811 21 448 41 411 24 صادرات
  

 28 2 318 14 2111 441 214 21 24 4 182 44 81 8 صنعت ومعدن

 کارافرین
    

4 44 
  

4 4 
    

 14 2 44 2 414 1 88 1 13 41 818 18 کشاورزی
  

 8 4 328 1 14 8 244 1 424 1 88 1 ملت
  

 24 4 148 41 4128 22 413 41 111 81 211 82 214 28 ملی

 11 1 2488 38 1811 431 4281 448 2411 441 4324 484 4121 414 جمع

 های عامل�های گشایش شده به تفکیک بانک�طرح: 422جدول 

 بانک
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 

میلیون  تعدادمیلیون  تعدادمیلیون  تعدادمیلیون  تعدادمیلیون  تعدادمیلیون  تعدادمیلیون  تعداد
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 دالر دالر دالر دالر دالر دالر دالر

 اقتصاد نوین
  

4 2 2 8 4 1 
      

 84 2 811 1 444 42 441 1 422 44 431 41 تجارت
  

 482 2 28 8 8 1 توسعه صادرات
  

8 42 
    

 رفاه کارگران
  

2 43 
          

 سامان
        

4 41 
    

 1 4 81 8 1 8 11 1 214 43 212 28 418 21 سپه

 3 2 12 3 88 1 228 41 88 44 414 48 صادرات
  

 81 2 143 11 444 3 24 4 844 3 84 1 صنعت ومعدن
  

 کارافرین
    

4 44 
        

 8 2 44 8 11 42 231 11 کشاورزی
      

 84 2 13 2 21 8 11 1 1 4 ملت
    

 14 2 881 8 14 1 211 48 421 43 481 24 ملی
  

 1 4 248 44 4111 84 182 11 4441 11 4412 31 4424 488 جمع

 
 های عامل به تفکیک استان ارائه شده است�های حساب ذخیره ارزی مصوب و گشایش شده توسط بانک�در جداول زیر وضعیت طرح

 های مصوب شده به تفکیک استان�طرح :428جدول 

 استان

4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 

 تعداد
میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر

آذربایجان 

 شرقی
8 24 8 18 1 428 1 88 1 421 

    

جان آذربای

 غربی
3 81 1 18 1 441 1 83 8 11 1 888 

  

 11 4 11 8 48 2 41 2 41 8 21 1 اردبیل
  

 1 4 448 3 348 22 13 1 811 41 84 44 412 21 اصفهان

 8 4 1 2 8 4 11 2 4 4 4 4 البرز
  

 34 8 88 4 48 2 ایالم
  

2 13 
    

 44 4 111 1 11 2 4 4 14 2 11 8 بوشهر
  

 14 1 814 41 14 44 413 48 414 43 211 84 تهران
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چهارمحال 

   وبختیاری
8 41 

  
2 84 1 11 

    

خراسان 

 جنوبی
4 84 4 1 1 82 

  
8 12 4 42 

  

خراسان 

 رضوی
3 18 44 14 1 11 3 411 44 441 1 411 

  

خراسان 

 شمالی
4 4 

      
4 23 2 28 4 24 

 423 1 4414 41 88 2 248 8 213 1 14 1 خوزستان
  

 23 4 183 44 14 1 18 4 88 1 12 8 نزنجا
  

 31 1 448 42 24 2 41 8 41 2 12 1 سمنان
  

سیستان و 

 بلوچستان
8 3 4 41 

          

 444 1 221 3 421 4 484 8 13 1 11 1 فارس
  

 28 2 83 1 421 44 14 1 3 8 413 44 33 1 قزوین

 14 1 48 8 43 1 23 2 444 2 18 1 قم
  

 1 4 8 4 23 2 کردستان
  

4 2 4 1 
  

 14 8 32 1 488 1 21 2 2 4 18 1 کرمان
  

 12 8 کرمانشاه
  

2 11 2 21 1 12 1 434 
  

کهگیلویه 

     وبویراحمد
8 14 

  
8 148 2 43 

  

 8 8 834 8 41 2 44 4 2 2 1 8 گلستان
  

 1 4 13 1 12 1 31 8 12 8 8 1 گیالن
  

 84 2 41 1 4 4 3 8 81 1 82 4 لرستان
  

 81 1 241 44 11 3 11 1 1 2 1 2 زندرانما
  

 824 1 11 1 18 8 442 3 13 3 83 1 مرکزی
  

 هرمزگان
  

4 484 4 43 4 4 8 82 8 248 
  

 21 4 11 1 81 8 14 4 3 4 82 2 همدان
  

 24 2 18 44 42 1 34 1 811 1 48 1 یزد
  

 11 1 2482 38 1811 431 4288 448 2413 441 4348 484 4121 414 جمع

 های گشایش شده به تفکیک استان�طرح: 421جدول 
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 استان

 4881 4881 4881 4881 4888 4883 

 تعداد
میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر
 تعداد

میلیون 

 دالر

   81 2 18 8 14 1 14 1 41 1 آذربایجان شرقی

   11 8 1 4 88 4 11 8 81 3 آذربایجان غربی

   43 2     8 2 24 2 اردبیل

 13 4 11 1 43 2 11 44 12 1 413 21 اصفهان

   1 2   18 4 4 4 4 4 البرز

       8 2   8 4 ایالم

   821 1   4 4 18 4 11 8 بوشهر

 41 2 14 1 11 8 11 44 31 41 482 22 تهران

 چهارمحال و

 بختیاری
  2 3     4 28   

 42 4     43 1 1 4 84 4 اسان جنوبیخر

   28 1 11 8 1 8 13 3 11 8 خراسان رضوی

           4 4 خراسان شمالی

   21 8   1 4 41 1 14 1 خوزستان

   814 8 81 8 18 4 82 1 18 1 زنجان

 14 2 18 8 2 4 8 2   12 1 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
2 1 4 41         

   44 1   421 2 21 2 11 1 فارس

   81 1 81 8 8 2 18 8 18 1 قزوین

 44 4 4 4 42 2 28 4 444 2 41 2 قم

         8 4 1 4 کردستان

 21 4 43 8   24 4 2 4 21 1 کرمان

   88 4 8 4 11 2   4 4 کرمانشاه

       14 8     کهگیلویه وبویراحمد

   881 4   44 4 4 4 4 4 گلستان

   41 2 81 1 31 8 22 1 1 2 گیالن

   44 8 4 4 1 2 43 2 82 4 لرستان

 24 4 418 1 88 1 18 8 1 2 1 2 مازندران

   8 2 21 8 11 8 13 3 41 1 مرکزی

 8 4 2 2 4 4       هرمزگان

 21 4 84 2 1 4   3 4 82 2 همدان

   21 1 1 2 81 8 848 1 44 1 یزد

 248 44 4118 84 184 11 4448 11 4414 31 4441 488 جمع
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بر اساس این حکم اعطای تسهیالت . بود 4888قانون بودجه سال  1از دیگر منابع در نظر گرفته شده برای بخش تولید منابع جزء دال بند 

مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای  تواند جهت تأمین ماشین آالت و تجهیزات موردنیاز طرحهای تولیدی و خدمات می

محل این منابع نیز حساب ذخیره . ادامه داشت 4834تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت پذیرد که تا سال 

ید که واحدهای متقاضی برای ارزی بود و با حکم قانون بودجه امکان معرفی از این محل برای وزارت صنایع و معادن سابق فراهم گرد

های مصوب و گشایش شده از این محل به �در جداول زیر وضعیت طرح. های عامل معرفی شدند�دریافت تسهیالت ارزی و ریالی به بانک

 .تفکیک استان ارائه شده است

 به تفکیک استان 4888قانون بودجه سال  1عملکرد جزء دال بند : 421جدول 

 

 استان

 های گشایش و پرداخت شده�وضعیت طرح های مصوب به تفکیک استان�طرح
های پرداخت شده �طرح

 ریالی

4888 4883 4834 4888 4883 4834 4883 

 تعداد
میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

د میلیار

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 میلیارد ریال تعداد

 اذربایجان غربی
   

4 24.88 14 
              

 اردبیل
   

8 84.1 
             

4 24 

 اصفهان
   

4 28.11 
       

4 28.11 
      

 البرز
   

8 41.41 14 2 84.11 
            

 بوشهر
   

4 1.81 
 

4 1.14 
          

4 1 

 تهران
   

1 41.11 
 

2 84.48 88.1 
           

چهار محال 

    بختیاری
8 81.11 

             
4 2.38 

 خراسان رضوی
   

1 83.8 18 4 2.11 
    

4 4.32 14 4 2.11 
 

4 81.8 

 خراسان شمالی
   

4 2.11 3 
              

 خوزستان
   

4 1.38 48 
              

 زنجان
   

2 4.22 
       

4 4.22 
    

4 1.1 

 سمنان
   

2 41.41 
 

4 4.41 4.83 
         

4 1.14 

 1.38 2 8 41.81 2 فارس
    

2 41.81 
 

4 
 

1 
     

 قزوین
   

4 2.1 
             

4 24 

 441.1 88.88 1 48 1.48 2 قم
   

2 1.48 
 

8 48.23 41 
   

2 3.18 

 کردستان
   

4 1.11 28 
              

 کرمانشاه
   

8 21.88 411.1 
      

4 1.11 
      

 گیالن
   

8 18.41 43 
            

4 34.18 

 مازندران
   

8 1.44 81 
      

4 4.11 1.1 
     

 88.48 8 14 1.41 4 مرکزی
    

4 1.41 
       

4 1 

 یزد
   

1 18.21 14 
      

4 21.1 
      

 241.8 44 4 2.11 4 11.1 11.28 44 4 21.43 1 81.83 12.48 1 181.2 113.1 11 84 21.43 1 جمع
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 .های عامل ارائه شده است�های مصوب و گشایش شده از این محل به تفکیک بانک�رحدر جداول زیر وضعیت ط
 

 های عامل�های مصوب به تفکیک بانک�وضعیت طرح: 421جدول 

 بانک

4888 4883 4834 

 تعداد
میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال

توسعه 

 صادرات
   4 1.38     

صنعت 

 ومعدن
1 21.43 84 11 111.18 181.41 1 12.43 81.83 

 81.83 12.43 1 181.41 113.11 11 84 21.43 1 جمع

 
 

 های عامل�های گشایش و پرداخت شده به تفکیک بانک�وضعیت طرح: 421جدول 

 بانک

4888 4883 4834 

 تعداد
میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

لیارد می

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال

توسعه 

 صادرات
         

صنعت 

 ومعدن
1 21.43  44 11.21 11.1 4 2.11  

  2.11 4 11.1 11.21 44  21.43 1 جمع

 
ک ها هنوز پرداخت نشده است به نفکی�هایی که تسهیالت ریالی را دریافت کرده ولی تسهیالت ارزی آن�در جدول زیر وضعیت طرح

 .های عامل ارائه شده است�بانک

 های عامل�ها به تفکیک بانک�وضعیت تسهیالت ریالی طرح: 428جدول 

 بانک
4883 

 میلیارد ریال تعداد

 توسعه صادرات
  

 241.8 44 صنعت و معدن

 241.8 44 جمع

های صنعتی ارائه �به تفکیک گروه 4888قانون بودجه سال  1های مصوب و گشایش شده از محل جزء دال بند �در جداول زیر وضعیت طرح

 .شده است

 های صنعتی�های مصوب به تفکیک گروه�وضعیت طرح: 423جدول 

 صنعت
4888 4883 4834 

 میلیارد ریال میلیون دالر تعداد میلیارد ریال میلیون دالر تعداد میلیارد ریال میلیون دالر تعداد

 8.82 8 48 8.21 4 برق
    

خودرو و نیروی 

    کهمحر
4 8.21 41 4 2.11 
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 4.83 1.83 2 411.11 34.32 42 8 42.82 2 شیمیایی و سلولزی

 صنایع امور معدنی
   

2 21.81 
    

 1.31 4 غذایی و دارویی
 

44 11.88 21 8 81.13 88.1 

 فلزی
   

8 14.41 41 
   

 کانی غیرفلزی
   

48 481.44 281.1 4 21.28 
 

سازی و ��ماشین

 تجهیزات
4 1.41 14 8 41.11 34 

   

 نساجی و چرم
   

8 18.81 21 
   

 81.83 12.48 1 181.41 113.11 11 84 21.48 1 جمع

 

 های صنعتی�های گشایش و پرداخت شده به تفکیک گروه�وضعیت طرح: 484جدول 

 صنعت

 های پرداخت شده ریالی�وضعیت طرح های گشایش و پرداخت شده�وضعیت طرح

4888 4883 4834 4888 4883 4834 

 تعداد
میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیارد 

 ریال

 8.21 4 برق
 

4 
       

4 1.1 
  

خودرو و نیروی 

       محرکه
4 2.11 

       

شیمیایی و 

 سلولزی
2 42.82 

 
4 1.11 

      
2 31.14 

  

 صنایع امور معدنی
           

4 24 
  

 1.31 4 غذایی و دارویی
 

4 
 

1 
     

8 88 
  

 فلزی
   

4 4.11 1.1 
     

4 
   

 کانی غیرفلزی
   

2 23.82 14 
      

1.14 
  

سازی و ��ماشین

 تجهیزات
4 1.41 

             

 نساجی و چرم
   

1 18.41 41 
     

8 11.28 
  

 4 4 241.8 44 4 4 4 2.11 4 11.1 11.28 44 4 21.48 1 جمع

هایی که تسهیالت ریالی را دریافت کرده ارائه شده است و تسهیالت ارزی این واحدها هنوز پرداخت نشده �در جدول فوق وضعیت طرح

 .است

 

 صندوق توسعه ملی  2-1-4-1
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خصوص بخش تولید، وزارت صنعت، معدن و  �های اقتصادی به�الت به بخشبا تشکیل صندوق توسعه ملی و تعیین ضوابط پرداخت تسهی

 .گذاری اقدام نمود�های اولویت دار برای تشویق سرمایه�تجارت نیز نسبت به معرفی طرح

 های مختلف فعالیت اقتصادی طی دوره•ها و حوزه بخش گذاری برحسب زیر بر اساس گزارشات ارائه شده، مسدودی صادره جهت سرمایه

در جدول زیر تعداد . درصد، باالترین سهم را در جذب منابع این صندوق داشته است 14، بخش تولید با سهم بیش از 4834و  4834

 .ها ارائه شده است�های صنعتی و سهم هر رشته فعالیت در مسدودی�ها به تفکیک رشته فعالیت�طرح
 

 های تولیدی•گذاری بر حسب زیر بخش سهم مسدودی صادره صندوق توسعه ملی جهت سرمایه: 484جدول 

 سهم تعداد طرح های اقتصادی�گذاری در زیر بخش�سرمایه ISICکد

 %1.8 11 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 41

 %4.4 42 ساخت منسوجات 41

 %4.4 2 تولید پوشاک وعمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 48

 %4.8 8 ساخت کاال از نی و مواد حصیری -مبلمان جز�تولیدچوب ومحصوالت چوبی و چوب پنبه به 24

 %4.4 3 ساخت کاغذ ومحصوالت کاغذی 24

 %4.4 4 های ضبط شده�انتشاروچاپ وتکثیررسانه 22

 %4.4 2 های هسته ای های حاصل ازنفت و سوخت�تولید کک وفراورده 28

 %48.1 83 ساخت مواد ومحصوالت شیمیائی 21

 %1.1 41 تیکمحصوالت ازالستیک وپالس 21

 %1.1 14 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 21

 %3.8 21 ساخت فلزات اساسی 21

 %2.1 48 جز ماشین آالت و تجهیزات�محصوالت فلزی فابریکی به 28

 %4.1 44 بندی نشده در جاهای دیگر�ساخت ماشین آالت وتجهیزات طبقه 23

 %4.4 2 ماشین آالت اداری،حسابداری و حسابداری 84

 %4.1 1 بندی نشده در جای دیگر�های برقی طبقه ماشین آالت ودستگاه 84

 %4.4 4 تولید رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی و آپارات 82

 %4.1 1 ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت.ابزاردقیق.اپتیکی.ابزارپزشکی 88

 %4.1 1 تریلر�وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم 81

 %4.1 4 ونقل�یزات حملتولید سایرتجه 81

 %4.2 2 بازیافت 81

 
 %14.8 218 جمع صنعت

 صندوق توسعه ملی: مأخذ
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ها برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که با توجه به مالکیت خصوصی در این بخش امکان  بخش تولید یکی از مهمترین حوزه

های عامل جهت استفاده از منابع �های معرفی شده به بانک�یر وضعیت طرحدر جدول ز. باشد�ها مهیا می�استفاده از تسهیالت برای آن

 گذاری به تفکیک استان و بانک ارائه شده است�صندوق توسعه ملی برای سرمایه ثابت و سرمایه

 

 های معرفی شده به تفکیک استان�وضعیت طرح: 482جدول 

 استان

4834 4834 

کل 

معرفی 

 ها

 مصوب
گشایش و راه اندازی 

 شده

کل 

معرفی 

 ها

 مصوب
گشایش و راه اندازی 

 شده

 تعداد تعداد
میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال

آذربایجان 

 شرقی
44 1 242 24 

   
24 4 41 41 

   

آذربایجان 

 غربی
44 4 24 14 4 1 

 
3 4 42 

    

 1 4 43 18 1 48 اردبیل
 

1 
      

 448 211 42 81 اصفهان
   

11 8 18 
    

 4 411 14 1 41 البرز
 

8 43 2 11 24 4 441 
 

 14 888 1 3 ایالم
   

1 2 42 14 
   

 4 114 213 1 1 بوشهر
 

14 1 2 214 
    

 241 241 41 28 تهران
   

22 8 43 42 
   

چهارمحال 

 وبختیاری
3 1 31 84 

   
41 2 11 144 

   

 81 8 8 1 خراسان جنوبی
   

1 
      

 218 831 48 21 خراسان رضوی
   

21 1 14 214 
   

 81 84 8 48 خراسان شمالی
   

41 2 81 
    

 482 188 3 41 خوزستان
   

28 8 11 88 
   

 4 44 11 1 44 زنجان
 

44 43 1 82 
 

4 21 
 

 4 88 12 1 44 سمنان
 

1 41 4 2 
    

ستان و سی

 بلوچستان
1 

   
2 

 
142 1 

      

 4 213 441 48 24 فارس
 

2 21 1 81 11 
   

 1 181 441 44 21 قزوین
 

483 84 8 28 14 4 42 
 



162 
 

 11 18 1 41 قم
   

41 4 1 
    

 21 2 4 8 کردستان
   

42 1 218 124 
   

 12 23 8 8 کرمان
   

44 
      

 38 8 1 کرمانشاه
    

41 2 21 41 
   

ویه کهگیل

 وبویراحمد
48 4 28 

 
4 41 

 
1 4 8 

    

 24 81 1 3 گلستان
   

43 4 1 24 
   

 13 1 41 گیالن
 

2 1 3 41 8 412 481 
   

 141 488 1 1 لرستان
   

24 4 
     

 441 8 81 12 1 24 مازندران
 

84 8 4 421 
   

 224 811 8 21 مرکزی
   

23 1 84 824 4 8 
 

 14 2 1 هزمزگان
    

1 2 242 
    

 48 12 1 48 همدان
   

1 4 1 
    

 823 8 81 8 31 2 443 414 3 21 یزد
    

 4 411 1 2842 4822 11 183 348 288 22 8111 8384 481 181 جمع

 صندوق توسعه ملی: مأخذ

 

 های عامل�های معرفی شده به تفکیک بانک�وضعیت طرح: 488جدول 

 بانک

4834 4834 

کل 

معرفی 

 ها

 اندازی شده گشایش و راه مصوب

کل 

معرفی 

 ها

 گشایش و راه اندازی شده مصوب

 تعداد تعداد
میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال
 تعداد

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال

 اقتصاد نوین
       

3 2 42 
    

 پاسارگاد
       

2 
      

 2 تجارت
      

44 
      

توسعه 

 تعاون
4 

      
1 4 14 

    

توسعه 

 صادرات
1 2 211 

 
2 414 

 
41 4 88 

 
2 441 

 

رفاه 

        کارگران
1 2 12 214 
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 8 سپه
      

11 4 8 
    

 سرمایه
       

8 
      

 1 صادرات
      

83 8 43 811 
   

صنعت و 

 معدن
838 482 8141 2311 24 12 348 888 12 4811 4111 4 8 

 

 1 کشاورزی
      

48 4 
     

 مسکن
       

2 
      

 1 ملت
      

48 4 844 
    

 113 11 4 1 ملی
   

81 4 1 
 

4 21 
 

 4 411 1 2842 4828 11 183 348 288 22 8111 8328 481 181 جمع

 صندوق توسعه ملی: مأخذ

 

ی ساالنه صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در نظر گرفته شد تا برای درصد از درآمدها 44با توجه به قانون بودجه،  4834در سال 

لذا با ثبت نام واحدها و تعیین روال تعریف شده، متقاضیان سرمایه در گردش . تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی تخصیص یابد

 2ذکر است حدود  �الزم به. اند�ستان و بانک ارائه شدهدر جدول زیر واحدهای معرفی شده به تفکیک ا. های عامل معرفی شدند�به یانک

ها در جداول زیر �اند که اطالعات آن�هزار واحد تولیدی در ابتدای پروژه به صورت دستی و خارج از سامانه بهین یاب ثبت نام و معرفی شده

 .ارائه نشده است

 

 وضعیت واحدهای معرفی شده به تفکیک استان: 481جدول 

 های معرفی شده�تعداد واحد احدهای ثبت نام کردهتعداد و استان

 111 813 آذربایجان شرقی

 31 411 آذربایجان غربی

 884 112 اصفهان

 18 34 ایالم

 21 18 کرمانشاه

 41 82 بوشهر

 424 241 تهران

 11 34 چهارمحال و بختیاری

 448 241 خراسان رضوی

 11 441 خوزستان

 422 418 زنجان

 11 444 سمنان

 11 12 سیستان و بلوچستان
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 411 213 فارس

 31 423 کردستان

 11 31 کرمان

 24 18 کهگیلویه و بویر احمد

 411 811 گیالن

 442 411 لرستان

 884 111 مازندران

 38 411 مرکزی

 41 21 هرمزگان

 441 414 همدان

 244 288 یزد

 444 414 اردبیل

 428 412 قم

 444 488 قزوین

 31 482 گلستان

 11 34 خراسان شمالی

 21 81 خراسان جنوبی

 433 211 البرز

 8381 1841 جمع کل

 
 وضعیت واحدهای معرفی شده به تفکیک بانک: 481جدول 

 های معرفی شده�تعداد واحد تعداد واحدهای ثبت نام کرده نام بانک

 182 4413 تجارت

 131 4411 سپه

 822 4421 صادرات

 1 28 ملی

 211 811 رانرفاه کارگ

 -- 81 کشاورزی

 4414 4121 صنعت و معدن

 444 434 توسعه صادرات

 221 881 توسعه تعاون

 8381 1841 جمع کل
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 سایر تسهیالت ارزی  3-1-4-1

ت که مسائل تحریم تشدید گردید، وزار 4834و  4834های �خصوص در سال �ها به�ای از زمان�عالوه بر منابع توضیح داده شده، در برهه

در این . ها در جهت مدیریت منابع ارزی کشور همکاری نماید صنعت، معدن و تجارت مأموریت داشت نسبت به همکاری با سایر دستگاه

رابطه یکی از اقدامات صورت گرفته همکاری با بانک مرکزی جهت تأمین کاالهای اساسی با ارز مرجع بود که در جدول زیر عملکرد 

 بانک مرکزی برای تأمین کاالی اساسی ارائه شده استهای انجام شده به �معرفی

 

 4834معرفی شدگان ارز مرجع به بانک مرکزی و میزان تأمین ارزبانک مرکزی تا دی ماه : 481جدول 

 نام کاال
تعداد معرفی نامه 

 صادره

 میزان کاال 

 (هزار تن)

ارز مورد درخواست 

 (میلیون یورو)

ارز تأمین شده توسط بانک 

 (یون یورومیل)مرکزی 

 831 4141 4112 483 های روغنی�روغن و انواع دانه

 811 188 4231 11 شکر

 83 821 34 11 کره

 24 32 21.1 21 شیر خشک

 134 4132 4824 881 برنج

 -انواع کنجاله  -جو )های دامی �نهاد

 (گندم دامی-ذرت 
818 1114 2142 4821 

 4144 2444 1832 421 گندم

 241 114 228 411 مواد پروتینی

 1448 3821 41814.1 4888 جمع اقالم

 42 21 411 11 (هزار راس)دام زنده 

 1441 3818 41411.1 4181 جمع کل

 

 منابع ریالی  2-4-1

های تملک دارایی �، طرح(بانک صنعت، معدن)شود، تسهیالتی است که در قالب منابع بانکی �منابع ریالی که در این بخش توضیح داده می

شود که همگی در �های وابسته و موارد مشابه پرداخت می های وابسته، منابع داخلی سازمان های تخصیص یافته به سازمان�رت، بودجهوزا

 .گردد�های در نظر گرفته شده هزینه می�جهت حمایت از تولید و به عنوان مشوق

 

 بانک صنعت و معدن 1-2-4-1

قش مهمی در تأمین مالی بخش تولید را به عهده دارد، بانک تخصصی صنعت و معدن های تابعه وزارت که ن یکی از مهمترین سازمان

این بانک در طول هشت . گردد�در این بخش عملکرد بانک صنعت و معدن در جهت هدایت منابع مالی به بخش تولید تشریح می. باشد�می

ن یک بانک تخصصی و موثر در تأمین مالی بخش تولید سال گذشته تحوالت کیفی متعددی داشته که در افزایش نقش این بانک به عنوا

 :توان به موارد زیر اشاره نمود ترین تحوالت بانک صنعت و معدن طی دوره هشت ساله اخیر می�از عمده. اثر زیادی داشته است

 4834شعبه در پایان سال  11به  4881شعبه در سال  81افزایش تعداد شعب از 

 4834میلیارد ریال در پایان سال  24،122به  4881میلیارد ریال در پایان سال  1،444افزایش سرمایه بانک از 

 4834میلیارد ریال در پایان سال  488،811به  4881میلیارد ریال در پایان سال  48،848افزایش مانده ناخالص تسهیالت از 

 4834درصد در پایان آذر سال  41به4881صددرسال در 8از ( ناخالص) ومعدن صنعت افزایش سهم بانک از تسهیالت شبکه بانکی به بخش

 



166 
 

 های کوچک، متوسط و بزرگ�ها به طرح�عملکرد کلی بانک صنعت و معدن بر اساس مصوبات، قراردادها و پرداختی: 481جدول 

 شرح

4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ ادتعد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

گشایش 

اعتبارات 

اسنادی 

 ریالی

242 111 224 114 211 4،141 884 4،142 114 2،113 111 1،818 141 8،283 841 4،121 

گشایش 

اعتبارات 

اسنادی 

ارزی 

میلیون )

 (دالر

484 823 484 214 211 4،214 483 812 111 4،824 143 4،141 114 181 81 331 

های �طرح

 صوبم
8،248 3،413 8،111 23،181 2،381 88،184 8،211 81،121 1،181 11،118 1،881 81،148 1،488 11،141 8،111 18،281 

های �طرح

 قراردادشده
2،343 1،411 8،222 48،414 2،184 41،418 2،141 48،318 1،818 84،181 1،441 88،811 1،144 28،331 8،181 23،832 

پرداخت 

  تسهیالت
1،811 

 
8،121 

 
3،812 

 
41،111 

 
24،811 

 
21،431 

 
21،112 

 
21،181 

وصولی 

  تسهیالت
8،812 

 
1،223 

 
1،428 

 
1،448 

 
8،133 

 
41،141 

 
48،121 

 
48،181 

های �طرح

به 

برداری �بهره

 رسیده

814 4،118 118 2،113 141 1،342 181 8،112 181 2،138 144 1،884 121 1،381 214 1،812 

اشتغال 

های �طرح

به 

برداری �رهبه

 رسیده

41،112 
 

48،411 
 

8،118 
 

41،243 
 

44،111 
 

41،411 
 

48،211 
 

3،118 
 

 بانک صنعت و معدن: مأخذ

 

. باشد�های آمایش صنعتی و معدنی که توسط وزارت صنایع و معادن سابق تعریف شده بود می�از دیگر اقدامات این بانک تأمین مالی طرح

 های آمایشی صنعتی و معدنی ارائه شده است�داخت تسهیالت اعطایی به طرحدر جدول زیر عملکرد این بانک در پر
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 های آمایشی صنعتی و معدنی�عملکرد بانک صنعت و معدن در پرداخت تسهیالت اعطایی به طرح: 488جدول 

 دوره زمانی

 پرداختی قرارداد شده مصوب شده

 تعداد
میلیارد )مبلغ 

 (ریال
 تعداد

میلیارد )مبلغ 

 (ریال
 تعداد

میلیارد )مبلغ 

 (ریال

 11،818 1،441 84،211 1،231 418،111 1،131 4834از ابتدا تا پایان سال 

 بانک صنعت و معدن: مأخذ

ها نزد بانک مرکزی، با بانک صنعت و معدن اجازه داده شد �درصد سپرده قانونی بانک 8از محل  4834قانون بودجه سال  41بر اساس بند 

هیالت اقدام نماید در این راستا بانک نیز بر مبنای معرفی واحدها از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به عقد نسبت به پرداخت تس

 قرارداد و پرداخت تسهیالت نمود که عملکرد بانک از این محل در جدول زیر ارائه شده است
 

 4834ن بودجه سال قانو 41عملکرد بانک صنعت و معدن در پرداخت تسهیالت از محل بند : 483جدول 

 تاریخ

سهمیه 

ابالغی 

 (تخصیصی)

 پرداختی قرارداد شده مصوب شده

 تعداد
میلیارد )مبلغ 

 (ریال
 تعداد

میلیارد )مبلغ 

 (ریال
 تعداد

میلیارد )مبلغ 

 (ریال

 1،331 184 1،131 181 1،181 111 1،814 4834از ابتدا تا پایان سال 

 بانک صنعت و معدن: مأخذ

که بانک صنعت و معدن به عنوان یکی از عومل اجرایی و تخصصی قرارداد منعقد کرده است، منابع صندوق توسعه ملی  از منابع مهمی

در جدول زیر عملکرد . میلیارد دالر قرارداد عاملیت بین بانک و صندوق امضا شده است 1حدود  4834باشد که تا پایان شهریور ماه �می

 .ی که به صورت ارزی و ریالی اجرا شده، ارائه شده استبانک از محل منابع صندوق توسعه مل
 

 عملکرد بانک صنعت و معدن از محل منایع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی: 414جدول 

 تاریخ

 پرداختی قرارداد شده مصوب شده

 تعداد
میلیارد )مبلغ 

 (ریال
 تعداد

میلیارد )مبلغ 

 (ریال
 تعداد

میلیارد )مبلغ 

 (ریال

الت ریالی صندوق توسعه ملی از ابتدا تا تسهی

 4834پایان سال 
418 2،142 81 111 23 188 

تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی از ابتدا تا 

 4834پایان سال 
812 218،141 422 11،832 28 1241 

 بانک صنعت و معدن: مأخذ

نماید که  خصصی وزارت صنعتف معدن و تجارت منعقد میهای ت بانک صنعت و معدن بر اساس رسالت خود قراردادهایی با دیگر سازمان

 .در جدول زیر عملکرد این قرارداد ارائه شده است. های صنعتی اشاره نمود توان به قرارداد با سازمان صنایع کوچک و شهرک می
 

 های صنعتی عملکرد بانک صنعت و معدن از محل قرارداد با سازمان صنایع کوچک و شهرک: 414جدول 

 زمانیدوره 

 پرداختی قرارداد شده مصوب شده
تعداد 

 تعداد اشتغال
میلیارد )مبلغ 

 (ریال
 تعداد

میلیارد )مبلغ 

 (ریال
 تعداد

میلیارد )مبلغ 

 (ریال

 43،188 2،322 4،818 8،141 4،118 8،141 4،814 (21414قرارداد ) 4834از ابتدا تا پایان سال 

 بانک صنعت و معدن: مأخذ
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 .شود�هزار نفر برآورد می 24ناشی از اجرای این قرارداد حدود  اشتغال ایجاد شده

باشد که عملکرد بانک در این رابطه در جدول �های معدنی می�از دیگر قراردادهای منعقد شده توسط بانک، قرارداد تأمین مالی برای طرح

 .زیر ارائه شده است

 ی معدنیها�عملکرد بانک صنعت و معدن برای تأمین مالی طرح: 412جدول 

 تاریخ

 پرداختی قرارداد شده مصوب شده

تعداد 

 تعداد اشتغال

مبلغ 

میلیارد )

 (ریال

 تعداد

مبلغ 

میلیارد )

 (ریال

 تعداد

مبلغ 

میلیارد )

 (ریال

 841 211 242 888 241 888 242 امور معدن و صنایع معدنی 82سال  8بند ح تبصره 

کمک فنی واعتباری به  81سال  2بند ژ تبصره 

 (11812قرارداد )های معدنی غیردولتی طرح
112 241 112 244 184 418 341 

توافق نامه سه جانبه واگذاری ماشین  -منابع داخلی 

 آالت معدنی
881 4،443 841 323 841 844 441،281 

 441،141 4،244 4،281 4،118 4،281 4،111 4،843 جمع کل

 بانک صنعت و معدن: مأخذ

 

 ای�های سرمایه�دارایی اعتبارات تملک  2-2-4-1

های فنی و �های تحقیقات اساسی و کمک�گیرد در قالب بودجه نوعی از منابع که در اختیار ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می

های متعلق به ستاد وزارت در قالب �در جدول زیر عملکرد طرح. شود�های تولیدی هزینه می�باشد که برای کمک به بخش�اعتباری می

 ای ارائه شده است�عتبارات تملک دارایی سرمایها

 

 (میلیون ریال)ای وزارت صنعت،معدن وتجارت طی برنامه چهارم و پنجم �های سرمایه�جدول عملکرد طرحهای دارایی: 418جدول 

 عنوان طرح ردیف
شماره 

 بندی�طبقه
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

4 
تحقیقات اساسی بخش 

 نصنعت ومعد
44141444 48444 48844 28888 21114 48411 48431 21814 3444 

2 
ایجاد مناطق ویژه 

 های برتر�فناوری
14844441 82114 82181 84188 18144 11418 14181 88244 41444 

8 
تأمین تجهیزات وماشین 

 آالت
14844442 44444 1881 8312 42148 1144 21118 4 4 

1 

کمک به ارتقا کیفیت 

داردنمودن واستاندا

 قطعات خودرو

14842441 14444 83212 23134 21444 41111 48824 24818 4 

1 
سازی ��کمک به نمونه

 ماشین آالت
14842441 14444 21114 21411 21444 41223 48184 28441 81444 

1 
ارتقای سطح فناوری 

 الکترونیک
14842448 414144 444144 81283 81814 22122 21118 21184 81831 
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1 
مطالعات کاربردی 

 صنعتی معدنی
14842443 14444 44118 41831 48124 23184 1114 42212 2144 

8 
کمک به توسعه صنایع 

 نوین
14848444 424444 31181 448334 448414 11111 14418 18111 82481 

3 
اعطای کمکهای فنی 

 واعتباری به صنایع
14848441 484211 423142 244444 241444 31818 88411 481444 4 

44 

کمکهای فنی واعتباری 

 به صنایع نساجی و

 پوشاک

14848441 24144 88818 14111 18141 81481 28442 424381 44444 

44 
کمک به توسعه نوآوری 

 صنایع پیشرو
14848441 4 4 4 84441 18144 11418 81311 14812 

42 
اعطای کمکهای طرحهای 

 معدنی غیر دولتی
14843444 84444 11411 31881 424444 11118 13133 888848 4 

 ذکر است عملکرد مربوطه به هر طرح در بخش حود به صورت جداگانه ارائه شده است �الزم به

 

 های صنعتی منابع مالی سازمان صنایع کوچک و شهرک 3-2-4-1

 تی ارائه شده استهای صنع ای سازمان صنایع کوچک و شهرک�های تملک دارائی سرمایه�در جدول زیر عملکرد طرح

 

 (میلیون ریال)های صنعتی  های سازمان صنایع کوچک و شهرک�جدول عملکرد طرحهای دارایی: 411جدول 

 عنوان طرح ردیف
شماره 

 بندی�طبقه
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

4 

کمک به تکمیل و 

ایجاد تصفیه 

های فاضالب �خانه

 شهرکهای صنعتی

14844448 18144 444444 84141 281418 411144 411124 431838 14444 

2 

کمکهای فنی و 

اعتباری به صنایع 

 کوچک و متوسط

14848448 444214 448112 411811 421888 18111 18811 441418 48144 

8 

ایجاد مراکز 

خدمات فناروری 

 و کسب کار

14844443 4 4 82444 18121 11418 18821 14142 12444 

1 
شهرک  1ایجاد

 ی صنعتی�ناورف
14844444 11444 18118 11114 11488 11414 11884 11834 42444 

1 

کمک به ایجاد 

وتوسعه 

های �خوشه

 صنعتی

14848443 4 4 4 4 4 4 4 411444 
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. های صنعتی است باشد، منابع طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع شهرک�از منابع مالی مهمی که در اختیار این سازمان می

این طرح در قالب الیحه نوسازی صنایع تحت عنوان تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور و در راستای هدف توسعه اقتصادی و 

بوده و ادامه آن در  4882شروع طرح از سال . رسد به تصویب هیات وزیران می 4884اجتماعی برنامه پنج ساله سوم در اردیبهشت 

به درخواست  4881در بهمن . برنامه پنجم نیز تنفیذ گردید 414ماده ه ریزی شد که در بند �چهارم برنامه قانون برنامه 1راستای ماده 

های صنعتی و تصویب هیات وزیران، طرح از وزارت صنایع و معادن به سازمان صنایع کوچک و  سازمان صنایع کوچک و شهرک

 .های صنعتی ایران منتقل گردید شهرک

بینی شد و مبلغ �های دوره برنامه چهارم توسعه پیش�دست یابی به اهداف تعیین شده، در قوانین بودجه سال این طرح در جهت تسهیل

 :ها شامل موارد زیر بودند�این پروژه. های تعریف شده نیز تصویب گردید�میلیارد ریال برای پروژه 118

 میلیارد ریال 134دل ای معا�وری در واحدهای صنعتی جهت نوسازی صنایع با بودجه�ارتقای بهره

 میلیارد ریال 12ای معادل �ای و فرایند کلینیکی در بخش غیردولتی با بودجه�های خدمات مشاوره�کمک به ایجاد توسعه ظرفیت

 میلیارد ریال 41ای معادل �توسعه فرهنگ صنعت و معدن با بودجه

. میلیارد ریال مصوب گردید 4818ا عناوین زیر و با کل اعتبار و در قالب دو پروژه ب 4834در طول برنامه پنجم توسعه، این طرح در سال 

. میلیارد ریال تخصیص و در اختیار سازمان قرار گرفت 813معادل % 12میلیارد ریال مصوب شد که از این میزان  141برای سال اول 

 :های تعریف شده عبارتند از�پروژه

 (میلیارد ریال 81.8تخصیص یافته )میلیارد ریال  13.1ای معادل �وری با بودجه�اجرای پروژه ارتقای بهره

تخصیص یافته )باشد�میلیارد ریال که در حال اجرا می 111ای معادل �با بودجه( بصورت وجوه اداره شده)حمایت ویژه از واحدهای تولیدی 

 (میلیارد ریال 811.1

ها �ی اجرای پروژه دوم نیز منابع در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها اجرا شده است و برا�طرح در استان 828وری در قالب �پروژه ارتقا بهره

 .برابر به باال برای واحدهای معرفی شده تخصیص یابد 8های منعقد شده اعتباری از �و مؤسسات مالی سپرده شده تا بر اساس قرارداد

توان به توزیع مناسب اعتبارات استانی  ته شده است میهای سازمان که برای هزینه کرد مفید این منابع در نظر گرف از راهبردها و سیاست

های صنعتی در فرایند اجرای طرح،  طرح، تربیت و توانمندسازی مشاورین محلی، تقویت نقش و توانمندسازی کارشناسان شرکت شهرک

ردی جهت تداوم های مشاوره طرح، انجام مطالعات راهب�تقویت نقش نظارت عالیه مجری طرح،ایجاد فضای رقابتی بین شرکت

های �های استانی در فرایند اجرای طرح و هدایت اجرای طرح به سمت گروه�توانمندسازی و نوسازی صنایع کشور، ارتقا نقش شرکت

ی منعقده در قالب �ها�بیشترین قرارداد 4883و  4888های سازمان در سال  ضمنا بر اساس سیاست. صنعتی خاص و مستعد اشاره نمود

ها نیز متناسب با توسعه �های صنعتی منعقد شده است و پرداخت یارانه�های صنعتی و پیمانکاری فرعی و گروه�خوشه ها،�توسعه شبکه

 .ها بوده است�یافتگی استان

 .در جدول زیر عملکرد ساالنه طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع ایران ارائه شده است

 

 و تجدید ساختار صنایع ایران عملکرد ریالی طرح کمک به نوسازی: 411جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد سال

 بودجه مصوب
میلیون 

 ریال
- 11444 12444 14444 14444 81312 141188 411444 

بودجه 

 تخصیصی

میلیون 

 ریال
21444 22444 83444 81444 84244 21431 818884 21444 

 %41 %12 %11 %18 %18 %11 %14 - درصد تحقق بودجه

قرارداد منعقد 

 شده
 - 828 11 288 212 - 114 441 فقره

مبلغ قرارداد 

 منعقد شده

میلیون 

 ریال
41214 11818 - 21844 21814 42182 21113 - 
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های برنامه پنجم توسعه �میلیون ریال و برای سال 118444مبلغ  4883الی  4881های �بودجه کل برنامه مصوب شده برای سال: نکته

 .باشد�میلیون ریال می 8214188مبلغ 

 

 منابع مالی سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران  4-2-4-1

های صنایع نوین در برنامه سوم توسعه و در پی ایجاد وزارت صنایع و معادن طبق قانون تمرکز امور صنعت و معدن، با هدف �مرکز و طرح

در ابتدای سال . نایع نوین در کشور، در ستاد وزارت صنایع و معادن ایجاد گردیدگذاری برای ایجاد و توسعه ص�ریزی و سیاست�برنامه

های �سازی و صنعتی نمودن طرح��منظور تجاری �با توجه به توان اقتصادی و صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به 4881

صنایع نوین به ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  های�مبتنی بر فناوری برتر و همچنین پرهیز از موازی کاری، مدیریت طرح

 .محول گردید

  :سازی منابع نیز چند طرح تعریف شده که عبارتند از��برای یکپارچه

 طرح کمک به توسعه صنایع نوین

 طرح ارتقا سطح فناوری صنایع الکترونیک و صنایع نوین

 صنعتی کشور–های برتر در جوار قطبهای علمی�ریطرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناو

 کمک به نوآوری در بخش صنایع پیشرو

 

 (میلیون ریال) 4834تا  4881های �های حوزه صنایع نوین طی سال�عملکرد تخصیص بودجه طرح: 411جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 82،481 18،111 14،418 11،111 448,414 448،334 31،181 424،444 توسعه صنایع نوین

ارتقا سطح فناوری در صنایع 

 الکترونیک و صنایع نوین
414،144 444،144 81،283 81،814 22،122 21،118 21،184 81،831 

ایجاد مناطق ویژه استقرار 

صنایع مبتنی بر فناوریهای 

 برتر

82،114 82،181 84،188 18،144 11،418 14،181 88،244 41،444 

سعه نوآوری در بخش تو

 صنایع پیشرو
-- -- 84،441 18،144 11،418 81،311 14،812 11،888 

متناسب با منابع تخصیص داده شده برای هر طرح اقداماتی در حوزه توسعه صنایع نوین توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

 .ائه خواهد شدصورت گرفته است که در فصل صنعت بخش صنایع نوین عملکرد تفصیلی ار
 

 منابع مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  5-2-4-1

 ای سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ارائه شده است�های سرمایه�های دارایی�در جدول زیر عملکرد طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (میلیون ریال)ادن وصنایع معدنی ایران ای سازمان توسعه و نوسازی مع�های سرمایه�جدول عملکرد طرحهای دارایی: 411جدول 
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 عنوان طرح ردیف
شماره 

 بندی�طبقه
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

4 

ایجاد زیر بناهای 

الزم در معادن 

بزرگ و مناطق 

 معدنی

14844444 2444 2144 14884 13284 11814 413814 14211 11444 

2 

ایجاد مناطق ویژه 

استقرار صنایع 

بر در  انرژی

سواحل جنوبی 

 کشور

14844441 2144 2144 18844 31811 14424 444111 28148 24444 

8 

کمک به تأمین زیر 

بناهای واحدهای 

 تولید آلومینیا

از نفلین سینیت 

 سراب

14841441 42444 2144 44244 1328 1181 34111 21134 8444 

1 

کمک به تأمین زیر 

بناهای واحد قر 

آوری تیتانیوم 

 جکهنو

14841441 42444 1444 41838 4 4 4 2318 2444 

1 

کمک به اکتشاف 

وتجهیز معادن 

 سنگ آهن سنگان

14841442 11444 22214 24144 28132 24188 241831 28811 21182 

1 

کمک به ایجاد زیر 

بناهای کارخانه 

الکترود گرافیتی 

 اردکان

14842448 24444 1344 1244 8881 1311 11111 43411 8444 

 

گیرد، نسبت به پرداخت  های عامل قرار می�سازمان ایمیدرو از طریق منابع داخلی خود که به عنوان سپرده و در قالب قرارداد نزد بانک

های اکتشاف، �این تسهیالت برای فعالیت. تسهیالت از طریق بانک اقدام نموده تا به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی سرعت ببخشد

میلیارد ریال  4444سال گذشته در حدود  8طی . های معدنی پرداخت گردیده است�رید ماشین آالت و سایر فعالیتتجهیز، فراوری، خ

 .برای موارد اشاره شده تسهیالت پرداخت شده است

زمان های صورت گرفته توسط این سا این سازمان اقدامات متعددی نیز در حوزه اکتشاف انجام داده است که در جدول زیر روند هزینه

 برای اکتشافات معدنی ارائه شده است
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 (میلیارد ریال)های تحت پوشش سازمان �هزینه تقریبی اکتشاف شرکت: 418جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

 231.1 231 411 411 411 441 31 41 شرکت ملی مس

 21.3 48 11 413 213 411 421 38 تهیه و تولید

 41.3 83 41 41 441 18 28 24 مجتمع سنگان

 1.2 8 42 3 1 21 21 1 شرکت آلومینای ایران

سازی ��طرح توانمند

 اکتشاف
1.1 1.1 41.4 41.2 41.4 42.2 44.2 42.4 

 1 8 4 - - - - - طرح زرشوران

 811.4 814 234 881 114 818 213 412 جمع کل

ها بر اساس �های مختلف، محاسبه هزینه عملیات اکتشافی شرکت�در سال ها و حجم عملیات فیزیکی اکتشافات�به جهت مقایسه شرکت

های یکسان فرض گردیده است که در این صورت تغییرات هزینه ایی بیانگر، حجم عملیات فیزیکی و  و با قیمت 4882ارقام پایه سال 

ی اکتشافی گردیده است که در جدول زیر عملکرد ها�های انجام شده منجر به اجرای عملیات هزینه. باشد�تغییرات آن در سال مربوطه می

 اکتشافات صورت گرفته در این رابطه ارائه شده است
 

 (هزار متر)های تحت پوشش سازمان ایمیدرو �متراژ حفاری شرکت: 413جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

های �متراژ حفاری شرکت

 تحت پوشش
11 441 411 248 411 423 481.4 481 

 

 منابع مالی معاونت امور صنایع و اقتصادی  1-2-4-1

سازی ماشین آالت و ��کمک به نمونه "های فنی و اعتباری معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن شامل سه طرح �طرح

کمک به ارتقا کیفیت "، (های خودرو�موعهسازی قطعات و مج��سازی انواع ماشین آالت و تجهیزات صنعتی و نمونه��نمونه)"تجهیزات صنعتی

سازی خطوط ��سازان بخش خصوصی، بهینه�تهیه تجهیزات کنترل کیفی برای قطعه)"و استاندارد نمودن قطعات خودرو در بخش خصوصی

نایع های فنی و اعتباری به ص�کمک"و ( سازان بخش خصوصی و تدوین و توسعه دانش فنی در زمینه صنعت خودرو�تولید برای قطعه

، با مدیریتی واحد است که (و سرمایه در گردش( بازسازی و نوسازی خط)اصالح ساختار و رفع گلوگاه در خط تولید )"نساجی و پوشاک

 .کند�هر یک در راستای مأموریت و اهداف خود به متقاضیان واجد شرایط، تسهیالت ریالی اعطا می

 .ئه شده استدر جدول زیر عملکرد این طرح طی هشت سال گذشته ارا
 

 سازی ماشین آالت و تجهیزات صنعتی��عملکرد طرح کمک به نمونه: 414جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 44 43 44 41 41 41 21 41 تعداد

میلیون )مبلغ 

 (ریال
41،344 21،388 41،141 41،244 48،384 3،814 24،814 44،124 

 

 

 ک به ارتقا کیفیت و استاندارد نمودن قطعات خودروعملکرد طرح کم: 414جدول 
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 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 1 1 41 21 1 84 11 81 تعداد

میلیون )مبلغ 

 (ریال
43،144 14،114 81،321 8،828 22،111 41،384 1،214 1،314 

 

 شاکهای فنی و اعتباری به صنایع نساجی و پو�عملکرد طرح کمک: 412جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 سال

 8 48 2 1 1 1 2 تعداد

 8،144 83،811 1،444 43،134 24،844 24،444 881 (میلیون ریال)مبلغ 

 

 :های اخیر برای بهبود و افزایش کارایی در این طرح صورت گرفته، به شرح زیر است�اهم اقداماتی که طی سال

 و مالیبهبود ارزیابی فنی، اقتصادی 

پرونده حقوقی دارای بدهی معوق و  14های گذشته، به شرح جدول زیر و حل و فصل بیش از �پیگیری مصرانۀ وصول مطالبات معوق سال

 واریز وجوه دریافتی به خزانه

 انعقاد تفاهم نامه با بانک صنعت و معدن جهت تخصیص منابع بانکی به متقاضیان طرح

، جهت مکانیزه کردن ثبت نام متقاضیان و فرایند بررسی و نظارت بر www.tnkn.ir یت طرح به نشانیراه اندازی سامانۀ یکپارچۀ مدیر

 پروژه ها

 ها و اقدامات�سازی فعالیت��های جاری و چابک�پیگیری فرایند بهبود مستمر از طریق اصالح و بازنگری فرم

 ایجاد امکان اعتبارسنجی آنالین متقاضیان

 های بدون کاغذ�کارگیری روش�امل اداری و بهاجرای سیستم اتوماسیون ک

 راه اندازی سامانۀ مدیریت مالی برای کنترل جذب بودجه، بازپرداخت و واریز به خزانه

 های باالسری طرح تالش مستمر جهت کاهش هزینه
 

 منابع مالی معاونت امور معادن و صنایع معدنی  3-2-4-1

شروع شده است و مربوط به دو بخش اکتشاف و بهره  4818باشد که از سال �تباری میهای فنی و اع•های این حوزه طرح کمک�از طرح

برداری  آالت دارندگان مجوز بهره از اهداف این طرح کمک به بخش اکتشاف، بخش معدن و تجهیز و نوسازی ماشین. باشدبرداری می

 .گردد�خت میبرداری و پروانه اکتشاف پردا�باشد که برای دارندگان پروانه بهره�می

 :در جدول زیر عملکرد تسهیات پرداختی در این حوزه ارائه شده است

 

 تسهیالت پرداختی برای بخش معدن: 418جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

تسهیالت 

 اکتشافی

 18 88 84 83 444 418 413 4 تعداد

مبلغ 

 (میلیاردریال)
4 48.1 43.8 48.8 28.4 43.3 21.2 3.4 

تسهیالت 

 بردای�بهره

مبلغ 

 (میلیاردریال)
4 4 4 412.2 221.4 888.4 141.1 284.4 

( کمک به تجهیز معادن زغالسنگ به تجهیزات ایمنی)میلیارد ریال که مربوط به بخش ذغالسنگ 14بردای نیز مبلغ �به عملکرد بخش بهره

 .گردد�سال ارائه شده است، افزوده می 1باشد و در طی می
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در این رابطه کمیته . از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه این معاونت کمک به تجهیز معادن زغالسنگ برای تجهیزات ایمنی است

پشتیبانی زغال سنگ و گسترش بازرسی از معادن زغالسنگ در جهت ارتقای ایمنی و رعایت ضوابط و قوانین با همکاری سازمان نظام 

 گردد�ه اهم اقدامات آن در زیر تشریح میمهندسی معدن تشکیل گردید ک

 فقره 448:تعداد معادن زغالسنگ مورد نظر جهت تجهیز

 فقره 14:معرفی اولیه به صندوق بیمه

 میلیارد ریال 448.1فقره به مبلغ  21معرفی جهت صدور بیمه نامه 

 میلیارد ریال 18فقره به مبلغ حدود  8صدور بیمه نامه 

 میلیارد ریال 82بلغ حدود فقره به م 8معرفی به بانک 

 فقره 81 : معادن در حال پیگیری جهت سیر مراحل صدور بیمه نامه

 فقره 48: معادن دولتی

 فقره 1 : اخطار جهت رعایت اصول ایمنی

 فقره 1 : سلب صالحیت
 

 منابع مالی سازمان زمین شناسی  2-2-4-1

 شناسی ارائه شده استای سازمان زمین �های دارایی سرمایه�در جدول زیر عملکرد طرح

 

 (میلیون ریال)ای سازمان زمین شناسی �های سرمایه�جدول عملکرد طرحهای دارایی: 411جدول 

 عنوان طرح ردیف
شماره 

 بندی�طبقه
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

4 

زمین شناسی عمومی 

تهیه اطالعات )ایران 

 (پایه

14848444 31444 421314 31421 38841 13421 81144 81311 411811 

2 

های �تلفیق الیه

اطالعات پایه وتعیین 

نقاط امید بخش مواد 

 معدنی

14848442 81841 31882 83221 14284 21113 21123 84118 21144 

8 

های پهنه �تهیه نقشه

بندی مخابرات زمین 

 ساختی وارزه خیزی

14848441 4 8411 44244 8418 8118 2122 8444 

1444 

1 
رزه خیزی اطلس ل

 ایران
1484848 1444 1421 3144 1141 8118 2311 8143 

1 

توسعه و تکمیل پایگاه 

های �اطالعاتی داده

 علوم زمین کشور

14848448 3831 41143 41444 41811 3381 44118 44412 42444 

1 

احداث وتجهیز مرکز 

های �نگهداری نمونه

  حاصل از

های زمین �فعالیت

 شناسی واکتشاف

14848444 4 4 1144 1114 1112 2188 1814 1311 

1 
اکنشاف مواد معدنی 

های خراسان �در استان
14848444 4 4 4 1184 1812 1118 1111 4818 
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 رضوی،شمالی وجنوبی

8 
اکتشاف مواد معدنی 

 در استان یزد
 استانی 2381 1122 1484 1413 4 4 4 14848442

3 
اکتشاف مواد معدنی 

 در استان فارس
 استانی 2311 2218 1134 2142 4 4 4 14848448

44 

تحقیقات زمین 

شناسی موضوعی 

 کشور

14848441 4 4 4 3412 3211 3444 44111 8144 

44 

تأمین تجهیزات و 

تعمیر ساختمانهای 

 اداری

14844448 4114 312 8444 8131 1184 1411 8348 8144 

42 
برداشت دادهای ژئو 

 فیزیک هوایی
14848214 4 4 4 4 4 4 4 12444 

 

 منابع مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران  9-2-4-1

 یارانه کاالهای اساسی  1-9-2-4-1

در طی ( گندم و آرد و برنج، روغن و شکر) وضعیت عملکرد اعتبارات یارانه کاالهای اساسی مورد عمل شرکت بازرگانی دولتی ایران

 .به شرح جدول زیر بوده است 4834تا  4881های �سال
 

 (میلیون ریال)عملکرد اعتبارات یارانه کاالهای اساسی : 411جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 منابع ریالی سال

 گندم و آرد
 81133 84188 83131.1 22143 21418.1 22121.8 مصوب

 84144 21143.2 83131.1 22143 21418.1 22448.8 دریافتی

برنج، روغن و شکر 

 (کاالبرگی)

 * 1318.2 1111 1882.2 1111.8 1314.4 مصوب

 8444 1123.1 1111 1114.8 1111.8 1111.8 دریافتی

 

منظور نشده است، لذا اعتبار مصوب توزیع کاالبرگ  4883وزیر بازرگانی وقت، توزیع کاالبرگ در سال  4883براساس ابالغیه خرداد  :*

مبنی بر توزیع یک نوبت کاالبرگ برنج، روغن و شکر مبلغ  4883با توجه به مصوبه هیأت وزیران در مهر ماه . صفر منظور شده است

طور علی الحساب به این امر تخصیص داده شده و به  �ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به�میلیارد ریال توسط معاونت برنامه 8444

 .شرکت پرداخت شده است

توضیح اینکه . ها، اعتباراتی منظور نشد�جرای قانون هدفمند کردن یارانهدلیل ا �ها به�سازی یارانه��از سوی سازمان هدفمند 4834در سال 

مبلغ  4834میلیارد ریال و در سال  1444از محل دریافت تسهیالت بانکی از بانک سپه معادل  4834خریـد تضمینی گندم در سال 

رید تضمینی، در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران ها به عنوان تنخواه گردان خ�سازی یارانه��میلیارد ریال توسط سازمان هدفمند 1144

 .ها، مسترد شد�سازی یارانه��قرار داده شد که پس از اتمام عملیات خرید، مبالغ مزبور در همان سال به سازمان هدفمند

 

 

 

 ها�بهسازی و نوسازی نانوایی  2-9-2-4-1
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باشد که در جدول �ها می�ی، اعتبارات مربوط به بهسازی و نوسازی نانواییهای بازرگان�از دیگر اعتبارات ریالی تخصیص داده شده برای بخش

 .زیر عملکرد این حوزه به تفکیک دوره ارائه شده است
 

 ها برای بازسازی و نوسازی�عملکرد تسهیالت پرداختی به نانوائی: 411جدول 

 
4881-4888 4883-4834 

 1818 44431 تعداد واحدهای نانوایی

 481.3 882.2 (میلیارد ریال)ی تسهیالت پرداخت

 

هدف از اجرای برنامه بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی در کشور، کمک به بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی با تاکید بر بهبود و 

شرکت بازرگانی  های نهم و دهم، از سوی�ویژه در شهرهای بزرگ است که در دوران دولت�سازی فضای کسب و کار واحدهای مزبور به��نوین

 .دولتی ایران طراحی و به اجرا گذارده شده است

لغایت  4881ها، مجموع تسهیالت پرداختی در دوره �براساس عملکرد اعتبارات مصوب طرح کمکهای فنی و اعتباری بهسازی نانوایی

 4883این در حالی است که در دوره . است هزار واحد نانوایی پرداخت شده 44میلیارد ریال بوده است که به بیش از  882، بالغ بر 4888

واحد نانوایی پرداخت  1818میلیارد ریال بوده است که به  481، مجموع تسهیالت پرداختی به واحدهای نانوایی، نزدیک به 4834لغایت 

 .شده است

واحد نانوایی در سراسر کشور  41112میلیارد ریال تسهیالت بانکی به  111.4، جمعاً 4834لغایت  4881به این ترتیب، از ابتدای سال 

 .پرداخت شده است
 

 توسعه نان صنعتی  3-9-2-4-1

در . اند�های متعددی طراحی و اجرا نموده های دولت برای توسعه نان صنعتی، وزارت بازرگانی سابق و وزارت فعلی برنامه با توجه به سیاست

 :ان بازرگانی دولتی تخصیص یافته که خالصه آن به شرح جداول زیر استمنابعی در قالب حمایت از طریق سازم 4881این رابطه از سال 

 

 (میلیون ریال)عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران برای توسعه نان صنعتی : 411جدول 

 4834 4883 4888 4881 4881 سال

 - - 14444 844444 444444 اعتبار مصوب

 - - - 424444 131.182 دریافتی از خزانه

 -844444 - -144444 - 131.182 ارتبانک تج

 - 144444 424444 - موسسه مهر
 

 +844444 - - - - موسسه کوثر

 2 41 48 21 2 طرحهای مصوب شده

 2 1 3 - - طرحهای گشایش شده

 41828 21141 424824 - - هایی گشایش اعتبار شده�پنج درصد یارانه طرح

 .جایی منابع انجام شده است�و مؤسسه مالی جابهبین د 4834و  4888ذکر است در سال  �الزم به

گذاری �اند که سرمایه�تن ایجاد شده 144واحد با ظرفیت  44جمعا  4834ها تا پایان سال �بر اساس منابع پرداخت شده از طریق این طرح

 :باشد�نان صنعتی به شرح زیر میهای ایجادی تولید �بر اساس آخرین گزارشات دریافتی وضعیت طرح. اند�میلیارد تومان داشته 441حدود 

 تن تولید نان صنعتی دارند 841طرح به بهر برداری رسیده است که این تعداد ظرفیت اسمی روزانه  8

 تن تولید نان صنعتی دارند 34برداری آزمایشی رسیده است که این تعداد ظرفیت اسمی روزانه �طرح به بهره 8
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 تن تولید نان صنعتی دارند 144داد ظرفیت اسمی روزانه باشند که این تع طرح در حال تکمیل می 44

گذاری ارزی مورد نیاز برای �سرمایه. اند�های مختلف معرفی شده�میلیون تن به بانک 2.8طرح با ظرفیت حدود  222در مجموع تا کنون 

میلیارد  11حدود  4883تا  4881ای ه�ها نیز طی سال�برای بازسازی و نوسازی نانوایی. باشد�میلیون یورو می 144ها حدود �این طرح

ای که برای این تسهیالت �یارانه. میلیارد تومان توسط بانک سپه پرداخت شده است 441تومان تسهیالت توسط بانک تجارت و حدود 

 .باشد که توسط سازمان بازرگانی دولتی پرداخت شده است�میلیارد تومان می 14منظور شده است بیش از 
 

 مالی سازمان توسعه تجارتمنابع   11-2-4-1

 جوایز صادراتی  1-11-2-4-1

از اقداماتی که برای تشویق صادرات غیر نفتی توسط وزارت بازرگانی سابق و حمایت دولت انجام شد پرداخت جوایز صادراتی از طریق 

 :در این رابطه مهمترین اقدامات صورت گرفته عبارتند از. سازمان توسعه تجارت بوده است

 های صادراتی ذیربط بازنگری ضرایب جوایز صادراتی با همکاری تشکل تعیین و

 ها در امر بررسی و پرداخت جوایز صادراتی�نظارت بر عملکرد استان

 (یارانش)طراحی و راه اندازی سیستم مکانیزه پرداخت جوایز صادراتی 

 .در جدول زیر روند پرداخت جوایز صادراتی ارائه شده است

 

 (میلیارد ریال)های صادرات غیر نفتی �پرداخت جوایز و مشوق عملکرد: 418جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

بودجه 

 تخصیصی

 228 4144 844 4124 4484 4214 4114 841 نقدی

 4 4 4 4 4214 4 4 4 سهام

جوایز و 

های �مشوق

 صادراتی

 4 4144 4144 2144 2844 4844 4144 4114 قابل پرداخت

عهدات ت

 باقیمانده

 4 4244 4444 4 4 4 4 4 کاال

 4 231 234 144 4 4 4 4 خدمات

 4 444 4 4 4 4 4 4 غیرمستقیم

میلیارد ریال به جوایز و  44111منظور تحقق استراتژی جهش صادراتی جمعا مبلغ  �سازی به��جهت بستر 4834تا  4881های �طی سال

 .میلیارد ریال به صورت سهام بوده است 2414به صورت نقدی و  میلیاردریال 8181میان  ز ایناختصاص یافته است که ا مشوقهای صادراتی

 

 کمک هزینه بازاریابی صادراتی  2-11-2-4-1

های مربوطه با انگیزه ایجاد  ها و پوشش بخشی از هزینه ها و تشکل�های بازاریابی بنگاه�منظور حمایت از فعالیت �سازمان توسعه تجارت به

هایی �های مربوطه و از طریق شیوه نامه�ها در راستای دستورالعمل�این مشوق. هایی را در نظر گرفته است�بیشتر و تشویق آنان مشوقرغبت 

و تبلیغات همه ساله ( اعزامی و پذیرشی)های تجاری �های خارجی، هیات�که در قالب بررسی و کمک به مشارکت کنندگان در نمایشگاه

ها و موانع، روند مطلوبی داشته و بر اساس مدارک  میزان این کمک همه ساله با کاهش محدودیت. شود�پرداخت میگردد �تهیه و تدوین می

طور مستقیم به متقاضیان پرداخت گردیده  �ها، به�های صنعت، معدن وتجارت استان های الزم توسط سازمان�ارسالی و پس از انجام بررسی

 :طی شش سال اخیر در قالب جدول زیر ارائه شده است ها�عملکرد میزان پرداخت این کمک. است

 (میلیارد ریال)عملکرد کمک هزینه بازاریابی صادراتی : 413جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 سال

 (بینی�پیش) 81 11 14 421 11 88 مبلغ
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 سایر منایع بخش بازرگانی  11-2-4-1

ای بخش بازرگانی، در مقاطع مختلف خدمات و اقدامات متعددی انجام شده است که ه•در راستای وظایف محوله و در چارچوب برنامه

 :ها عبارتند از�اهم آن

ها که جهت اجرای ای برای اجرای قانون هدفمندی یارانه •سازی به عنوان مقدمهتأمین تسهیالت ریالی جهت اجرای بسته ذخیره ( الف

پس از اخذ مصوبه . رین موضوع تأمین نقدینگی مورد نیاز از طریق منابع بانکی بودسازی کاالهای اساسی اولین و مهمت بسته ذخیره

میلیارد ریال تسهیالت جهت تأمین و ذخیره  44244های عامل، در نهایت حدود �مورد نیاز از مراجع مربوطه و عقد تفاهم با بانک

دارای قرارداد با وزارت ( شرکت معرفی شده 11مجموع از )شرکت  82سازی کاال از طریق بخش خصوصی تجهیز گردید، که عالوه بر 

 .مند شدند متبوع، تعدادی از مباشرین استانی نیز از آن بهره

در جدول زیر عملکرد . شود�از دیگر منابع تخصیص داده شده یارانه تنظیم بازار است که توسط معاونت بازرگانی داخلی پرداخت می( ب

 شده است پرداخت یارانه تنظیم بازار ارائه

 (میلیارد ریال)یارانه تنظیم بازار پرداخت شده توسط معاونت بازرگانی داخلی : 414جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

 144 2444 144 144 144 884 844 844 یارانه تنظیم بازار

باشد که در جدول زیر عملکرد این �های کشور می�کشتارگاه از دیگر منابع پرداخت شده در حوزه بازرگانی، اعتبارات بهسازی و نوسازی( ج

 شود ارائه شده است�اعتبارات که از طریق شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت می

 

 (میلیون ریال)ها �های کشتارگاهی و طرح بهسازی و تکمیل کشتارگاه وضعیت اعتبارات طرح احداث مجتمع: 414جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نوع پروژه وضعیت اعتبار

 اعتبار مصوب
 41114 11414 12444 83118 11411 18824 بهسازی و تکمیل

 4 4 8444 1114 1444 1214 ها مجتمع

 اعتبار تخصیصی
 3811 81413 23218 28414 13411 18824 بهسازی و تکمیل

 4 4 8444 1411 2844 1214 ها مجتمع

 عملکرد
 8244 81413 23218 28414 13411 18824 بهسازی و تکمیل

 4 4 214 1411 2844 1214 ها مجتمع

 

 ها صندوق  3-4-1

های تولیدی خود و بر اساس �وزارت سابق صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از بخش

های �خصوص ضمانت �ها به�اند که نسبت به حمایت از این بخش�ادههای تخصصی را ایجاد و یا توسعه د قوانین و مصوبات ابالغ شده صندوق

های وابسته به این وزارت صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات، صندوق حمایت از  صندوق. مورد نیاز اقدام نمایند

 .باشند یی میهای معدنی و صندوق حمایت از صنایع دریا�صنایع الکترونیک، صندوق بیمه سرمایه گذرای فعالیت
 

 صندوق ضمانت صادرات ایران  1-3-4-1

های اساسی در  موسسات اعتبار صادراتی، به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت و کاهش ریسک صادرات، اغلب به عنوان یکی از مولفه

اتی حمایت، ترغیب و تقویت نقش اصلی یک مؤسسه اعتبار صادر. روند�شمار می �محور در کشورهای مختلف به-استراتژی رشد صادرات

ای موارد تأمین مالی �المللی و در پاره�گذاری بین�گذاری برون مرزی از طریق بیمه کردن معامالت تجاری و سرمایه�صادرات و سرمایه

رای ای و یا تضمینی ب�در سطح بسیار اولیه، کارکرد عمومی یک مؤسسه اعتبار صادراتی فراهم آوردن پوشش بیمه. باشد�مستقیم می
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های کوتاه، میان و بلندمدت �های سیاسی و تجاری که منجر به بروز زیان در دوره�گذاران در مقابل ریسک�ها، یا سرمایه�صادرکنندگان، بانک

 .باشد�گردد، می

 14ایل دهه صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان مؤسسه اعتبار صادراتی ملی ایران برای اولین بار، پس از کاهش درآمدهای نفتی در او

این  .تشکیل گردید اما با فزونی قیمت نفت به فراموشی سپرده شد( آنکتاد)با توصیه و کمک فنی نهاد توسعه و تجارت سازمان ملل 

 4811-4811های �اعالم کرد و قانون اداره آن در سال 4818شرکت پس از انقالب شکوهمند اسالمی، آغاز رسمی فعالیت خود را از سال 

 .سیدبه تصویب ر

ای برای صندوق بعنوان یکی از ابزارهای موثر در تسهیل و توسعه صادرات در  های برنامه سوم تا پنجم توسعه نقش و جایگاه ویژه�در سال

نظرگرفته شده که بخش مهمی از آن به پوشش خطوط اعتباری و صادرات خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی اختصاص دارد و 

. ایط الزم برای اثربخشی بیشتر این مؤسسه اعتبار صادراتی در زمینه توسعه صادرات کشور را فراهم آورده استایجادتنوع صادراتی شر

رود بدون حمایت یک مؤسسه  شمار می �پیشبرد طرحهای فنی و مهندسی که اکنون یک سیاست راهبردی در توسعه صادرات کشور به

زمینه صادرات کاالیی نیز، صندوق با پوشش ریسک اعتباری خریداران خارجی، پشتیان  در. باشد�پذیر نمی�اعتبار صادراتی قدرتمند امکان

 .رود شمار می �مناسبی برای ورود صادرکنندگان به بازارهای هدف پر ریسک کشور به

ایی است که بر ه�مهمترین فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران، بیمه مطالبات صادرکننده ایرانی از خریدار خارجی و صدور بیمه نامه

ها صادرات کاالها و خدمات در برابر ریسکهای تجاری �بر مبنای این بیمه نامه. شود�ها بازگشت وجه ناشی از صادرات، تضمین می�اساس آن

هایی که جهت بیمه کاالها و خدمات صادراتی توسط صندوق ضمانت �انواع بیمه نامه. گیرند ای قرار می�و سیاسی تحت پوشش بیمه

 :ارائه میگردد عبارتند از صادرات

اعتبارات اسنادی صادرکنندگان با خریدار خارجی را در برابر / این بیمه نامه یک مورد از قراردادهای صادراتی: بیمه نامه خاص صادرات

 .دهد�ریسکها تجاری و سیاسی، تحت پوشش خود قرارمی

اعتبارات اسنادی یک صادرکننده را با خریداران مختلف در طول / تیاین بیمه نامه کلیه قراردادهای صادرا:بیمه نامه کل گردش صادرات

عبارت دیگر پس از صدور این بیمه نامه ضمن اینکه کلیه صادرات یک صادرکننده به یک �به. دهد�مدت یکسال تحت پوشش خود قرار می

ل اداری که برای صدور هر بیمه نامه خاص خریدار خاص در یک کشور یا سایر خریداران در دیگر کشورها تحت پوشش قرار گرفته، مراح

 .پذیرد حذف خواهد شد�صادرات انجام می

صندوق ضمانت صادرات از طریق این بیمه نامه خسارت ناشی از بال اثر شدن اعتبار اسنادی یا : بیمه نامه بالاثر شدن قرارداد صادراتی

تحریم کشور خریدار و لغو مجوز : شش این بیمه نامه عبارتند استریسکهای تحت پو.دهد�قرارداد صادراتی را برای صادرکننده پوشش می

واردات، تحریم کشور صادرکننده و لغو مجوز صادرات، تحریم کشور ثالث، بروز جنگ، فسخ قرارداد توسط خریدار، عدم ایفای تعهدات 

 .خریدار و عدم قبول حکم دادگاه از سوی خریدار

واجدین شرایط اخذ این نوع بیمه نامه صادرکنندگانی هستند که اقدام به صدور طرحها : دسیبیمه نامه خاص صادرات خدمات فنی و مهن

 .نمایند�های ساختمانی، عمرانی و سایر خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور می�و پروژه

گذاران ایرانی در کشورهای هدف را �گذاریهای میان و بلند مدت سرمایه�ای است که اصل و سود سرمایه�بیمه نامه: گذاری�بیمه نامه سرمایه

هایی در سایر کشورها �گذاری�ها یا اشخاص ایرانی که درنظر دارند اقدام به چنین سرمایه�عبارت دیگر شرکت �به. دهد�تحت پوشش قرار می

گذاری خود �های سرمایه�لیتگذاری صندوق، فعا�توانند با اخذ بیمه نامه سرمایه می( مثالً یک کارخانه در کشور هدف احداث کنند)بنمایند 

میزان . گذاری، ملی شدن و یا مصادره اموال، جنگ و غیره، بیمه نمایند�هایی همچون عدم انتقال اصل و سود سرمایه�را در مقابل ریسک

گذاری و �سرمایه گذاری و اوضاع اقتصادی و سیاسی بازار هدف، قوانین مربوط به�حق بیمه این نوع بیمه نامه نیز با توجه به شرایط سرمایه

 .شود�گذاریها محاسبه و اخذ می�های متقابل در خصوص تضمین سرمایه�موافقتنامه

های پیش گفته است، برای کمک بیشتر به صادرکنند �صندوق ضمانت صادرات ایران عالوه بر فعالیت اصلی خویش که صدور بیمه نامه

 .نماید دراتی، این خدمات را ارائه میها در تأمین منابع الزم جهت تهیه کاالی صا�گان و یاری آن

گاهی یک صادرکننده برای شروع فرایند صادرات، تهیه مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش و یا خرید : تأمین مالی پیش از صدور کاال

ا و مؤسسات مالی اقدام به تأمین ه�در این گونه موارد بانک. اعتبار اسنادی، نیاز به دریافت تسهیالت و یا اعتبار دارد/کاالی موضوع قرارداد

های ارزی و ریالی، ضمانت نامه اعتبار تولیدی �نمایند در این صورت صندوق با ارائه پوششهایی در قالب ضمانت نامه�مالی پیش از صدور می

 .تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا نماید می

از اقدام به مذاکرات تجاری و انعقاد قرارداد، با برآورد توانایی و امکانات  طور کلی صادرکنندگان قبل�به: تأمین مالی پس از صدور کاال

صورت نقد نداشته باشد و یا قادر �آورند لیکن اگر خریدار توانایی پرداخت را به�خویش، منابع الزم را جهت شروع فرایند صادرات فراهم می
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ر صدور خدمات فنی و مهندسی، با توجه به ماهیت انجام کار که مستلزم خصوصاً د)به باز پرداخت تعهدات خود در مدت زمان کوتاه نباشد

ها به کمک صادرکنندگان شتافته و با ارائه �در اینگونه موارد بانک. خواهد بود( مدت دار)صورت یوزانس �، صادرات به(باشد�صرف زمان می

ایفای تعهدات، صادرکنندگان را در انجام صادرات و  آوری منابع الزم جهت�تسهیالت مالی پس از حمل، ضمن کمک به خریدار در جمع

ضمانت نامه اعتبار خریدار، بیمه »صندوق ضمانت صادرات نیز با ارائه خدمات متنوع .نمایند�نیز ایفای بموقع تعهدات مالی داخلی یاری می

 .نماید نقش خود را در این فرایند ایفا می« ینامه خرید دین اسناد صادراتی، بیمه نامه پوشش مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیدار

 .ارائه شده است 4834تا  4881های �در جدول زیر عملکرد این صندوق در سال
 

 (میلیون دالر)عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران : 412جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 عنوان

 181 118 181 2.182 811 431 211 418 های بیمه ای�پوشش

 841 111 182 111 431 244 28 3 های تضمینی�پوشش

 4.114 4.128 311 8.488 4.418 831 213 481 جمع

 صندوق ضمانت صادرات ایران: مأخذ

 :باشد�اهم اقدامات انجام شده توسط صندوق در طی هشت سال اخیر به شرح زیر می

های بانکی بازپرداخت و تضمین مطالبات بانکی بابت �اتی، پوشش ضمانتنامهخرید دین اسناد صادر)طراحی و صدور سه بیمه نامه جدید 

 (اعتبارات اسنادی دیداری

 پوشش تأمین مالی طرح احداث، تعمیر و بازسازی خطوط انتقال برق درکشورهای آذربایجان و سنگال

 دگذاری شرکت سایپا در احداث خط مونتاژ پرای�پوشش ریسک سیاسی کشور سوریه جهت سرمایه

، شبکه کردیت آلیانس، (اتحادیه تخصصی مؤسسات اعتبار صادراتی دولتی جهان)تعامل و تبادالت علمی و فنی مستمر با کلوپ پراگ 

 و سایر مؤسسات تخصصی بیمه اعتبار ICIEC اتحادیه امان، مؤسسه

 های صندوق در تهران و همچنین در سطح کشور�تعامل مستمر با کارگزاری

 (شرکت کیان آب)رح احداث تصفیه خانه آب درکشورسودان پوشش تأمین مالی ط

 پوشش تأمین مالی حمل واگن به کشور کوبا توسط شرکت واگن پارس

 پوشش ریسک سیاسی و تجاری کشور تاجیکستان جهت احداث نیروگاه برق آبی سنگ توده

 پوشش ریسک سیاسی کشور عراق جهت تاسیس بانک

 داث خط مونتاژ خودرو سمندپوشش ریسک سیاسی کشور سنگال جهت اح

 های آبیاری در کشور کوبا�پوشش تأمین مالی نصب و راه اندازی سیستم

ها بمنظور تسهیل ارائه خدمت به صادرکنندگان �اتاق بازرگانی استان/ تشکل صادراتی 43صندوق غیردولتی و  44ایجاد روابط کارگزاری با 

 (تاکنون ادامه دارد)و بازاریابی خدمات صندوق 

های خاص صادرات ویژه محصوالت پتروشیمی و صدور بیمه نامه کل گردش صادرات با ارزشی بالغ �هیه و تنظیم متون مناسب بیمه نامهت

 میلیون دالر 131بر 

های ارزی پیش پرداخت و حسن انجام کار برای �پیگیری، تنظیم، اخذ و نهایتاً عملیاتی نمودن دستورالعمل اجرایی صدور ضمانت نامه

 .المللی داخل کشور�های بین�انکاران و سازندگان ایرانی برنده در مناقصهپیم

 دستگاه اتوبوس به ساحل عاج 11پوشش تأمین مالی صدور 

 پوشش تأمین مالی نصب و تعمیرات واحد متانول در کشور آذربایجان

 پوشش تأمین مالی طرح بزرگ احداث سد و نیروگاه برقی چند منظوره در کشور سریالنکا

 میلیون دالر 4111دور بیمه نامه کل گردش صادرات ویژه صدور محصوالت پتروشیمی با ارزشی بالغ بر ص

هایی جهت اعطای جایزه خوش حسابی و نیز تخفیف حق بیمه ویژه صادرکنندگان نمونه بمنظور تشویق هرچه بیشتر �طراحی مکانیسم

 صادرکنندگان به استفاده از خدمات صندوق

 متون کلیه بیمه نامه هابازنگری و تجدید 

 های ارزی پیش پرداخت و حسن انجام کار به خارج از کشور�پیگیری و گسترش دامنه شمول دستورالعمل اجرایی صدور ضمانت نامه
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 پوشش تأمین مالی طرح برق رسانی به کشور سریالنکا

 پوشش تأمین مالی طرح ساخت برج دوقلوی نسیم در شهر باکو کشور آذربایجان

تا )و تعامل و تبادل اطالعات با اتحادیه مزبور ( اتحادیه مؤسسات بیمه اعتبارصادراتی اسالمی)نقش موثر در تاسیس اتحادیه امان ایفای 

 (کنون ادامه دارد

 عصبی شبکه هوشمند   باروش خارجی خریداران  اعتبارسنجی الگوی کارگیری�و به های اعتبارسنجی خریداران ازطریق طراحی�بهبود و ارتقا روش

 پوشش تأمین مالی طرح احداث کارخانه تصفیه روغن در کشور تاجیکستان

 (شرکت عمراب)پوشش تأمین مالی طرح احداث تصفیه خانه آب درکشور سودان 

 طراحی الگوی ویژه اعتبارسنجی خریداران عراقی و افغانی

 بمنظور برون رفت از مشکالت ناشی از تحریم... ق وهای خارجی درکشورهای مختلف نظیر بالروس، ترکیه، عرا�گسترش تعامل با بانک

 های اعتباری و بانکی�بازنگری متون ضمانت نامه

 های ارزی پیش پرداخت و حسن انجام کار متقابل برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در کشور عراق�صدور ضمانت نامه

 نپوشش تأمین مالی خطوط انتقال برق درکشورهای پاکستان و ارمنستا

 های غیردولتی توسعه صادرات انعقاد تفاهم نامه و قرارداد اتکایی با صندوق

 های هوشمند عصبی�ها و الگوهای اعتبارسنجی داخلی با استفاده از مدل شبکه�بهبود و ارتقا روش

 طراحی، تنظیم و نهایی نمودن متن ضمانت نامه اعتباری گردان بمنظور تسریع در فرایند تضمین صندوق

 تنظیم و عملیاتی نمودن اختصاص سقف اعتباری سالیانه به مشتریان با سابقه طراحی،
 

 گذاری صنایع کوچک�صندوق ضمانت سرمایه  2-3-4-1

توسط معاون اول  4881به تصویب هیات وزیران رسید و پس از تایید شورای نگهبان در دی ماه  4881اساسنامه صندوق در مرداد و آذر 

توان به فراهم آوردن موجبات  از اهداف و وظایف این صندوق می. وزارت صنایع و معادن ابالغ گردیده است رئیس جمهور جهت اجرا به

زا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت �کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغال درصنایع کوچک، کوتاه بخش غیردولتی گذاری�توسعه سرمایه

 .و اعتباری به صنایع کوچک اشاره نمود مالی هاومؤسسات�درتوثیق تسهیالت اعطایی بانکیافته و تضمین و تسهیل �مناطق کمترتوسعه

 4834تا پایان سال  4881های فعالیت صندوق از سال �، تأمین سرمایه اولیه صندوق انجام و طی سال4881بر اساس قانون بودجه سال 

مالی و اعتباری جهت کمک به صنایع کوچک صادر گردیده، هم  فقره ضمانت نامه برای اصل و سود اعطایی از سوی مؤسسات 818تعدا 

های دارای �طرح از کل طرح 1میلیون ریال بابت  44،414مبلغ  4834چنین شایان ذکر است از ابتدای فعالیت صندوق تا پایان سال 

با  4834در سال . اخت شده استهای ذینفع پرد�های مالی و اعتباری، به عنوان خسارت از سوی صندوق به بانک�بدهی معوق به نهاد

طرح خسارتی گردیده که این روند  11میلیون ریال بابت  31،412های دقیق و مدون صورت گرفته، صندوق موفق به پرداخت �ریزی�برنامه

 .های به عمل آمده، ادامه خواهد داشت�ریزی�طبق برنامه
 

 گذاری صنایع کوچک�عملکرد صندوق ضمانت سرمایه: 418جدول 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 دورسال ص

 صادره
 818 84 448 438 24 41 1 تعداد

 4181231 411834 121181 833144.1 88221 81411 28314 (میلیون ریال)مبلغ 

 استفاده نشده
 81 4 43 48 4 4 8 تعداد

 488341 4 14118 11311 1144 344 41444 (میلیون ریال)مبلغ 

ابطال شده 

 (دهتمام ش)

 1 4 4 1 4 2 4 تعداد

 21111 4 4 24481 4 1844 314 (میلیون ریال)مبلغ 

 در جریان
 823 84 81 484 24 44 8 تعداد

 4113144 411834 811414 848124.1 84121 23881 48444 (میلیون ریال)مبلغ 

 گذاری صنایع کوچک�ضمانت سرمایه: مأخذ
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اند که عملکرد آن در جدول زیر •ضمانت نامه پس از طی مراحل قانونی تمدید گردیده 18تعداد  4834و  4834های �همچنین در سال

 ارائه شده است

 های تمدید شده�تعداد ضمانت: 411جدول 

 (میلیون ریال)مبلغ  تعداد سال تمدید

4834 41 11،111 

4834 28 418،311 

 431،124 18 جمع

 گذاری صنایع کوچک�ضمانت سرمایه: مأخذ

 

های صنعت و معدن، کشاورزی و ملی صادر گردیده است که در جدول زیر عملکرد آن به تفکیک هر �ضمانت نامه هابه نفع بانکبیشترین 

 :بانک ارائه شده است

 های تمدید شده�بیشترین ضمانت: 411جدول 

 (میلیون ریال)مبلغ  تعداد بانک عامل

 818،411 248 صنعت و معدن

 148،141 34 کشاورزی

 241،221 13 ملی

 گذاری صنایع کوچک�ضمانت سرمایه: مأخذ

 

 گذاری صنایع کوچک به تفکیک استان و منابع اعتباری�های صادره صندوق ضمانت سرمایه�آمار ضمانت نامه: 411جدول 

 استان
 مجموع

 میلیون ریال:واحد مبلغ -4834تا پایان سال  4881منابع اعتباری جهت صدور ضمانت نامه از ابتدای سال 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صندوق
های فناوری ریاست �دفترهمکاری

 جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست 

 جمهوری

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 4 4 4 4 21،114 1 81،384 3 11،814 41 آذربایجان شرقی

 1،444 4 4 4 44,444 2 81،112 3 13،112 42 آذربایجان غربی

 4 4 4 4 48،418 2 21،141 1 83،111 8 اردبیل

 4 4 4 4 24،481 1 21،142 3 11،181 48 اصفهان

 4 4 4 4 1،114 4 18،411 41 12،141 41 البرز

 4 4 4 4 41،144 8 28،413 42 11،113 41 ایالم

 4 4 4 4 48،144 8 44،841 1 23،141 1 بوشهر

 4 4 2،114 4 4،184 4 38,483 24 31،843 28 تهران

 4 4 4 4 8،444 4 11،188 42 11،188 48 چهارمحال و بختیاری

 4 4 4 4 4 4 8،444 4 8،444 4 خراسان جنوبی

 4 4 4 4 4 4 88،181 24 88،181 24 خراسان رضوی



184 
 

 4 4 4 4 1،444 4 41،314 1 24،314 1 خراسان شمالی

 4 4 4 4 4 4 11،384 3 11،384 3 خوزستان

 4 4 4 4 44،411 2 24،813 1 82،421 3 نجانز

 4 4 4 4 4 4 21،411 1 21،411 1 سمنان

 4 4 4 4 1،181 4 2،124 2 8،441 8 سیستان و بلوچستان

 4 4 4 4 21،121 1 484،128 84 411،211 81 فارس

 4 4 4 4 4 4 18،881 8 18،881 8 قزوین

 4 4 4 4 4 4 14،882 1 14،882 1 قم

 4 4 4 4 1،814 2 81،814 1 11،124 3 کردستان

 2،124 4 4 4 4 4 4 4 2،124 4 کرمان

 4 4 4 4 8،183 2 83،484 44 11،113 42 کرمانشاه

 4 4 4 4 21،143 8 21،321 1 14،881 3 کهکیلویه و بویر احمد

 4 4 4 4 4،114 4 41،813 1 41،843 1 گلستان

 4 4 4 4 44،444 4 441،118 21 421،118 21 گیالن

 4 4 4 4 4 4 82،328 8 82،328 8 لرستان

 4 4 4 4 4 4 13،281 48 13،281 48 مازندران

 4 4 4 4 24،144 2 18،483 41 83،183 48 مرکزی

 4 4 4 4 21،218 1 81،281 48 13،112 48 هرمزگان

 4 4 4 4 12،134 1 11،243 41 421،444 24 همدان

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 یزد

 1،124 2 2،114 4 843،113 11 4،841،111 841 4،181،231 818 مجموع

 گذاری صنایع کوچک�ضمانت سرمایه: مأخذ

 

 صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک  3-3-4-1

، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سهامی خاص –شرکت مادر تخصصی )صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک 

گذاری ریسک پذیر و خدمات کارشناسی، صدور ضمانت نامه مالی و اعتباری از تحقیقات و �دولتی با موضوع سرمایه% 444رکتی است ش

های خصوصی و تعاونی به صورت اعطای تسهیالت بالعوض و یا تسهیالت با نرخ ترجیحی به افراد �توسعه صنایع الکترونیک در بخش

 :نماید یر فعالیت میهای ز�حقیقی یا حقوقی در زمینه

 های پیشرفته�خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری

 مطالعات و تحقیقات اعم از بنیادی، کاربردی و توسعه ای

 های تخصصی کوتاه مدت�آموزش

 خدمات مهندسی و طراحی

 های تولیدی و خدماتی نیمه ساخت صنعتی و انبوه�طرح

 ی و خارجیهای داخل�ها و نمایشگاه�شرکت در مناقصه، همایش

 رسانی، تدوین، انباشت و اشاعه دانش فنی�های الزم جهت اطالع�ایجاد زمینه
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 المللی و ارتقا صادرات�های فنی و اقتصادی بین�گسترش همکاری

 گذاری داخلی و خارجی�جذب سرمایه

 شده است در جدول زیر عملکرد این صندوق در بخش قراردادهای منعقد شده در ارتباط با مأموریت صندوق ارائه

 

 عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک: 411جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد موضوع

 12 11 18 81 12 12 14 14 فقره قرارداد منعقد شده

مبلغ قرارداد منعقد 

 شده

میلیارد 

 ریال
14 414 414 441 488 221 248 211 

 8 8 22 48 28 18 11 14 هفقر ضمانت نامه

 مبلغ ضمانت نامه
میلیارد 

 ریال
41.2 23.2 88 22 88.1 3.1 4.2 8 

 تسهیالت پرداختی
میلیارد 

 ریال
88 81 413 82 488 418 413 414 

بازپرداخت تسهیالت 

 اعطایی

میلیارد 

 ریال
88 83 14 481 414 411 411 411 

 الکترونیکصندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع : مأخذ

 

درخواست به  12میلیارد ریال که به صندوق ارائه شده بود، تعداد  8118درخواست به ارزش  443از  4834ذکر است در سال  �الزم به

 .میلیارد ریال منجر به عقد قرارداد شده است 211ارزش 
 

 های معدنی�گذاری فعالیت�صندوق بیمه سرمایه  4-3-4-1

گذاران �های معدنی در راستای اهداف اقتصادی کالن کشور و همچنین تقویت و حمایت از سرمایه�الیتگذاری فع�صندوق بیمه سرمایه

منظور تحقق توسعه پایدار در  �تاسیس شده و به 4884در سال  4811قانون معادن مصوب  84خصوصی در بخش معدن، با عنایت به ماده 

هدف . نماید ها فعالیت می�گذاری�های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه�یتگذاری در فعال�بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه

برداری از طریق ارائه �گذاری اکتشاف و پروانه بهره�قانون معادن و اساسنامه خود، کاهش ریسک سرمایه 84و رسالت صندوق بر اساس ماده 

 .باشد�خدمات زیر می

 :شامل( گذاری�های سرمایه�بیمه نامه)گذاری �نیت سرمایهای در جهت ایجاد ام�های بیمه�ارائه پوشش( الف

 .شود�برداری، کانه آرایی و فرآوری موادمعدنی می�خطراتی که منجر به توقف کامل و دائم عملیات اکتشاف، بهره

 .شود�برداری، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی می�خطراتی که موجب توقف عملیات اکتشاف، بهره

 .سازی معادن��بینی شده در طرح عملیات مصوب اکتشاف و تجهیز و آماده�تیجه پیشخطرات عدم حصول ن

 خطرات غیر اقتصادی شدن طرح عملیات استخراج، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی

صندوق بیمه با تحت  .های اعتباری�گذاران بخش معدن با صدور بیمه نامه�موردنیاز سرمایه  مالی  منابع  تأمین امکانات جهت فراهم آوردن( ب

های معدنی در تمام مراحل اکتشاف، استخراج، کانه آرایی و �پوشش قراردادن جبران تمام یا قسمتی از خسارات غیرارادی مترتب بر فعالیت

ضوابط گذاران بخش معدن از طریق صدور بیمه نامه اعتباری مطابق �های دریافتی سرمایه فرآوری و همچنین تضمین تمام یا قسمتی از وام

 .گذاری شده است�سرمایه ریسک کاهش ای قرارداده که منجربه�پوشش بیمه را تحت و مقررات تدوین شده، کلیه خطرات و خسارات این بخش

 گذاری منابع مالی صندوق با رعایت ضوابط جاری مجمع عمومی�انجام سرمایه( ج

 .های معدنی�اتخاذ بهترین تصمیمات در زمینه فعالیت ارائه مشاوره، راهنمائی و پیشنهادهای مناسب به معدنکاران جهت( د
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از حقوق دولتی معادن % 1قانون اصالح قانون معادن دولت موظف شده هر سال با پیشنهاد وزارت همه ساله حداکثر تا  24بر اساس ماده 

های �و توسعه صندوق بیمه فعالیت با ایجاد. باشد�های می�را در اختیار این صندوق قرار دهد که ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت

های �یکی از نقاط پرریسک دربخش معدن، فعالیت. معدنی، خطر و ریسک فعاالن اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی کاهش یافته است

 گذاری از خود نشان داده اند�های اخیر با پوشش بیمه مذکور، فعاالن بخش رقبت بیشتری جهت سرمایه�اکتشافی است که در سال

 های مأموریت تعریف شده به تفکیک سال ارائه شده است در جدول زیر عملکرد این صندوق در حوزه

 

 های معدنی�گذاری فعالیت�عملکرد صندوق بیمه سرمایه: 418جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد شاخص نوع فعالیت

های �بیمه نامه

گذاری �سرمایه

 اکتشاف

 38 411 411 31 12 88 443 14 فقره تعداد

 ارزش
میلیون 

 ریال
41142 48131 81423 28814 81841 11411 18123 11114 

های �بیمه نامه

اعتباری 

 برداری�بهره

 13 443 411 441 11 48 22 88 فقره تعداد

 ارزش
میلیون 

 ریال
18888 84481 14884 218881 818131 111131 143242 122818 

 ها�کل بیمه نامه

 412 218 234 438 421 444 484 18 فقره ادتعد

 ارزش
میلیون 

 ریال
12111 13384 11113 282221 881144 144114 111814 183188 

 های معدنی�گذاری فعالیت�صندوق بیمه سرمایه: مأخذ
 

 صندوق توسعه صنایع دریایی  5-3-4-1

ده و به عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی است این صندوق با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی تأسیس ش

ی روز �گذاری و اعمال انواع حمایت هدفدار موجبات توسعه�ای، سرمایه�بین حاکمیت و بخش خصوصی تا بتواند با انجام مطالعات توسعه

 .افزون این صنایع در کشور را فراهم آورد

به تصویب هیئت وزیران  4888نامه قانون توسعه صنایع دریایی در بهمن �یب آییناساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی پس از تصو

های صندوق عمالً �انتخاب و فعالیت 4883اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مزبور در دی ماه . ابالغ گردید 4883رسید و در خرداد 

، 4834های بعمل آمده سال �با پیگیری. زم برای صندوق بوداولین اقدام مدیریت صندوق، ثبت شرکت و همچنین جذب منابع ال. آغاز شد

ها از محل منابع �های دولتی برای صندوق تعیین شد و لذا امکان جذب اعتبارات و بودجه�اولین سالی بود که شمارة ردیف بودجه شرکت

 توان اشاره نمود یاهم اقدامات صورت گرفته توسط صندوق به موارد زیر م. عمومی کشور برای صندوق فراهم گردید

 پیگیری امور تأسیسی شرکت

 جذب منابع مالی مندرج در قانون تأسیس

 های انسانی کارامد�جذب سرمایه

 انتخاب بازارهای هدف مناسب و مطالعات بازار صنایع دریایی

 ای و حمایتی صندوق توسعه�تدوین راهبردهای توسع ه

 هافزاری صندوق توسع�های نرم�طراحی و ایجاد زیرساخت

 (و خارجی)های مالی معتبر داخلی �تفاهم و همکاری با بنگاه

 های تخصصی دریایی�تفاهم و تعامل با بنگاه

 اعطای تسهیالت به تعمیرات شناورها و ساخت شناورهای کوچک
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قانون لحاظ  بخشی از منابع مصوب و تصریح شده در 4834و  4834های �های صندوق و وزارت صنایع و معادن، در بودجه سال�با پیگیری

های مختلف �ها و آئین ن امه�میلیارد ریال تخصیص داده شد که برای امور راه اندازی اولیه شرکت و تهیه رویه 84شد و اعتباری به مبلغ 

 .ریزی و ارائه تسهیالت تعمیرات شناورها هزینه گردید�برنامه

ها نظیر ارائه تسهیالت بانکی و لزوم ایجاد فضای اعتماد متقابل  تهای این صندوق، با در نظر گرفتن برخی از محدودی�در فاز اول فعالیت

توسط صندوق توسعه  (GT1444 تا سقف)ها و مالکان شناور، طرح توسعه و حمایت از تعمیرات شناورهای کوچک �بین یاردها، بانک

وی دولت در اجرای قانون توسعه و حمایت بر اساس این طرح، صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان باز. صنایع دریایی تعریف شده است

با انتخاب این . نماید از صنایع دریایی جهت ارائه تسهیالت از محل منابع خود و یا به صورت مشترک با سیستم بانکی کشور اقدام می

ر بنادر کشور فراهم شناورهای فلزی ثبت شده د% 81های موجود، امکان ارائه خدمات به بیش از  بخش از بازار ضمن عبور از محدودیت

 .خواهد آمد
 

 زیرساخت  5-1

های فیزیکی حوزه �مهمترین زیرساخت. باشد�های نرم می�های فیزیکی و زیرساخت�های اشاره شده در این بخش شامل زیرساخت�زیرساخت

ا، سیلوها، های صنفی، انباره های فناوری، شهرک نواحی صنعتی، شهرک. ها مأموریت بخش صنعت، معدن و تجارت شامل شهرک

های نرم �مهمترین زیرساخت. باشد�های صنعتی می�های مرزی، صنایع کوچک و خوشه�های صادراتی، بازارچه�ونقل، پایانه�ها، حمل�نمایشگاه

باشد که در �ای و صادراتی و استاندارد می�های بیمه�این حوزه نیز شامل تحقیق، آموزش، پژوهش، ساختارهای اطالعاتی و آماری، پوشش

 .شود�بخش به اقدامات صورت گرفته پرداخته می این
 

 های فیزیکی زیر ساخت  1-5-1

 ها و نواحی صنعتی شهرک  1-1-5-1

ریزی، �گذاری، برنامه�ای وابسته به وزارت بوده که نقش سیاست�سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، یکی از سازمانی توسعه

های کلی وزارت  ه صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی روستایی کشور را در چارچوب سیاستساماندهی و پشتیبانی از ایجاد و توسع

 .ها با استفاده از منابع داخلی و خارجی بر عهده دارد�پذیری آن�سازی زمینه کارامدی و رقابت��منظور فراهم�به

گیری از ظرفیتهای علمی و اجرایی کشور، زمینه �بهرههای خود و �ای و با تکیه بر توانمندی�این سازمان در چارچوب وظایف اساسنامه

گیری و توانمندسازی صنایع کوچک و همچنین ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی روستایی را دنبال کرده و با توسعه �شکل

یتی، مراکز علمی و های خدمات مشاوره مهندسی و مدیر�های صنعتی، شرکت ها و تشکل�ویژه انجمن �نفعان به�همکاریهای خود با ذی

 .سازد�کارگیری فناوریهای نوین را فراهم می�سپاری، زمینه به�گیری از امکانات برون�ها و بهره�دانشگاهی و ارتباط و تعامل با آن

های جهاد  دولت، عالوه بر حوزه تحت پوشش، نواحی صنعتی روستایی در سراسر کشور نیز از سازمان 4881بر اساس مصوبه آذر ماه 

واگذار گردیده است که در این رابطه ( سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی)ها به شرکت شهرکهای صنعتی استان �رزی استانکشاو

فضای مشخصی در نواحی صنعتی برای استقرار صنایع تبدیلی در راستای سیاست فوق و قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی 

 .اختصاص داده شد

 .گردد�دهد در بخش زیر تشریح می�ها و نواحی صنعتی انجام می ت مهمی که این حوزه در جهت توسعه شهرکبرخی از اقداما

گذاری در شهرکها و نواحی �گذاران جهت سرمایه�اعطای تسهیالت ویژه شامل تخفیفات و تشویقات نظام مند به متقاضیان و سرمایه -4

های هدف شامل کلیه واحدهای �این تسهیالت برای گروه. پذیرد�ت صورت میهای حمایتی دول صنعتی، که در راستای اجرای سیاست

رسند، �بردای می�هایی که زودتر ازموعد به بهره�صنعتی مستقر درشهرکها، صنعتگران مستقر درمناطق محروم، طرحهای زودبازده، طرح

 .گردد�های جدید و مؤسسات عام المنفعه را شامل می�طرحهای حوزه فناوری

 .گردد تا مورد پایش قرار گیرد�های شهرکها و نواحی صنعتی تحت پوشش تدوین می�مه عملیاتی تکمیل و ایجاد زیرساختبرنا  -2

 .طرح ساماندهی نواحی صنعتی روستایی با رویکرد محرومیت زدایی توسط مشاورین تهیه گردیده است -8

شرکت )های نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطالعات �ارتخانههای سوم، چهارم و پنجم توسعه وز بر اساس مواد قوانین برنامه  -1

با توجه به اینکه هزینه احداث تاسیسات . باشند و شرکت ملی گاز موظف به ارائه خدمات تا ورودی شهرکها و نواحی صنعتی می( مخابرات

درصد  14تا  81طور میانگین �کها و نواحی صنعتی که بهموردنیاز در داخل شهر... های آب، برق، گاز، مخابرات، راه دسترسی و�و شبکه

 .های صورت گرفته، اجرای این ماده از روند مناسبی برخوردار نبوده است�گیرد، علیرغم پیگیری شده را در برمی�تمام�قیمت
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استانی از طریق صورت �های شهرکهای صنعتی به�پیگیری تصویب و تخصیص اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل و ایجاد زیرساخت -1

خانه تشویقات و �های وزارت عالوه بر این در این راستای سیاست. پذیرد�ریزی ریاست جمهوری صورت می�معاونت نظارت راهبردی و برنامه

لذا . اعمال شده است 4834تا  4881های �گذاری بر پایه آمایش صنعتی طی سال�تخفیفات خاصی برای طرحهای جدید سرمایه

های �ارتباط با اعطای تخفیفات و تشویقات خاص طرحهای آمایش صنعتی تدوین و پس از تایید مجمع عمومی شرکت دستورالعملی در

بر اساس این دستورالعمل متقاضیان طرحهای مذکور با توجه . های مذکور ابالغ گردید�جهت اجرا به شرکت  4881استانی، در اسفند ماه 

در مناطق % )84تا ( یافته�در مناطق توسعه% ) 24از تخفیف ( هکتار 44تا  2بین حداقل ) به نوع طرح، برای زمین مورد درخواست خود

 .اند�بردای زمین برخوردار گردیده�در مبلغ حق بهره (یافته�کمتر توسعه

ترم مجلس مح 4881های خدماتی مصوب �با توجه به تصویب قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی به شرکت -1

های  بر اساس سیاست. تصویب گردید، شرایط تعیین مالکیت تغییراتی داشته است 4834نامه اجرایی آن که درسال �شورای اسالمی و آیین

سازی طی سه مرحله به متقاضیان ایجاد �ها پس از آماده ها و نواحی صنعتی بدین صورت بوده که شهرک قبل واگذاری اداره امور شهرک

 واگذار میگردید؛( بخش خصوصی)واحدهای صنعتی 

بردای �ها پس از به بهره�بردای از زمین به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی و انتقال مالکیت زمین به آن�واگذاری حق بهره: مرحله اول

 رسیدن واحدها

 ها، عمران شهرک های خدمات و�واگذاری مدیریت شهرک به هیأت امنای منتخب صاحبان واحدهای صنعتی و یا شرکت: مرحله دوم

 های خدمات�واگذاری مشاعات شهرک به شرکت: مرحله سوم

راستا بودن �کرد که با توجه به هم�های صنعتی ایجاد می این موضوع مشکالت و موانع اجرایی برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک

های کلی واگذاری، اختصاص  بخش سیاست 2-8ند قانون اساسی و با توجه به ب 11های کلی حاکم بر اصل  های فوق با سیاست�فعالیت

ویژه در مناطق �ها، به�های اقتصادی به سازمان فوق، منجر به تسریع در تکمیل زیرساخت�بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه

لت در زمینه تکمیل تواند با سرعت بیشتری صورت گیرد و به اهداف دو اقدامی که با تأمین مالی مورد نیاز می. محروم خواهد شد

 .یافته جامه عمل بپوشاند�ها در مناطق کمتر توسعه�زیرساخت

در راستای فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده مردم درتوسعه، افزایش توان رقابتی و فراهم نمودن زمینه رشد و ساماندهی صنایع  -1

، واگذاری زمین جهت احداث 4888وزارت در سال های  یافته، بر اساس سیاست�کوچک درسراسرکشور منجمله مناطق کمترتوسعه

 .نیروگاههای مقیاس کوچک برق در دستور کار قرار گرفت

ها از قبیل اصالح دستورالعمل نحوه رسیدگی به  انجام برخی از اقدامات در جهت تسهیل دسترسی متقاضیان به زمین شهرک -8

ای حل اختالف و داوری، اصالح دفترچه قرارداد تخصیص زمین و واگذاری ه�بردای درهیات�قراردادهای تخصیص زمین و واگذاری حق بهره

 ، (4834در آذر ماه )بردای �حق بهره

 (4834تیرماه )ها تبدیل به معضل و مشکل گردیده بود �های فاقد قرارداد در چندین شرکت استانی که با گذشت سال�رفع مشکل واگذاری

ها �ها انجام شده است که در جدول زیر به آن مات زیر بنایی و زیرساختی متعددی درحوزه شهرکهای سازمان، اقدا�با توجه به نوع مأموریت

 گردد�اشاره می

 های اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران�برخی از شاخص: 413جدول 

 عنوان شاخص موضوع
واحد 

 سنجش
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

تا پایان 

4834 

هر
ش

 ک
ی

عت
صن

ی 
اح

 نو
ا و

ه
 

ها و  شهرک

نواحی صنعتی 

در دست 

بردای �بهره

 (واگذاری زمین)

شهرک و 

 ناحیه
43 *241 44 48 81 81 84 21 148 

ها و  شهرک

نواحی صنعتی 

 تخصصی

شهرک و 

 ناحیه
8 1 4 4 2 8 4 2 14 
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ک
هر

ش
 

ی
ور

فنا
ی 

ها
 

شهرکهای فناوری 

 مصوب
 1 4 4 4 4 4 4 4 4 شهرک

ی شهرکهای فناور

 در دست ساخت
 1 1 1 1 1 4 4 2 8 شهرک

های فناوری  شهرک

بردای �به بهره

 رسیده

 2 4 4 4 4 4 4 4 4 شهرک

ت
اح

مس
 

 422313 1141 2448 1288 44841 1212 42121 1111 42114 هکتار اراضی در اختیار

 14241 4811 4148 8811 8318 1218 1342 8141 1184 هکتار فاز عملیاتی

 18813 382 4811 8224 181 1118 8113 2128 8114 هکتار زمین صنعتی

شهرکها و نواحی 

صنعتی دارای سند 

 ثبتی

شهرک و 

 ناحیه
24 21 28 441 11 18 18 81 181 

های �مساحت زمین

 دارای سند ثبتی
 442114 1412 1184 44232 1213 1281 8818 1148 1881 هکتار

های �مساحت زمین

 دارای سند تفکیکی
 11111 44234 1411 4111 2343 241 4484 281 1111 هکتار

ی
نای

ر ب
 زی

ت
انا

مک
ا

 

شهرکها و نواحی 

 صنعتی دارای آب

شهرک و 

 ناحیه
48 81 23 411 14 81 14 81 183 

میزان آب تأمین 

برای فاز )شده 

 (عملیاتی

لیتر بر 

 ثانیه
114 114 131 381 1888 111 131 248 42111 

ها و نواحی  شهرک

 ای برقصنعتی دار

شهرک و 

 ناحیه
28 22 21 433 12 81 14 28 141 

میزان برق تأمین 

برای فاز )شده 

 (عملیاتی

 1448 881 838 134 881 383 818 831 811 مگاوات

ها و نواحی  شهرک

 صنعتی دارای گاز

شهرک و 

 ناحیه
22 84 41 88 14 11 14 18 144 

شهرکها و نواحی 

صنعتی دارای تلفن 

 ثابت

شهرک و 

 احیهن
21 28 3 42 481 21 88 11 184 

ها و نواحی  شهرک

صنعتی دارای فیبر 

 نوری

شهرک و 

 ناحیه
22 84 28 1 21 3 44 82 411 
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ت
یس

ط ز
حی

م
 

های در �تصفیه خانه

 حال طراحی

شهرک و 

 ناحیه
21 81 18 14 14 88 11 12 12 

های در �تصفیه خانه

 دست ساخت

شهرک و 

 ناحیه
41 21 81 11 13 11 11 12 12 

ها و نواحی  شهرک

صنعتی دارای 

تصفیه خانه در 

 بردای�حال بهره

شهرک و 

 ناحیه
3 41 41 3 21 43 41 41 411 

مساحت فضای 

 سبز
 1124 181 128 114 114- 1421 448 441 414 هکتار

های �تعداد ایستگاه

 آتش نشانی

شهرک و 

 ناحیه
- - - - - - - 81 441 

های �تعداد ماشین

 یآتش نشان
 88 22 - - - - - - - ماشین

ی
عت

صن
ی 

ها
حد

وا
 

تعداد قراردادهای 

 واگذاری زمین
 14132 8841 4882 2181 881 1428 1211 1111 1814 قرارداد

مساحت زمین 

 واگذار شده
 28111 4113 4141 4843 181 2411 2418 2118 4313 هکتار

تعداد واحدهای به 

 بردای رسیده�بهره

واحد 

 صنعتی
4118 4134 2831 8311 2184 2242 2413 2414 23323 

اشتغال واحدهای 

بردای �به بهره

 رسیده

 184883 13143 18141 83381 14824 13133 11811 84212 14441 نفر

گذاری در �سرمایه

واحدهای به 

 بردای رسیده�بهره

میلیارد 

 ریال
43344 11444 24484 21881 18213 84411 13218 11128 231111 

ی
ها

حد
وا

 
ی

اه
رگ

کا
 

واحدهای کارگاهی 

 در دست احداث
 111 111 114 111 818 4488 181 821 813 کارگاه

واحدهای کارگاهی 

 تکمیل شده
 8423 241 213 211 888 818 441 221 212 کارگاه

واحدهای کارگاهی 

 واگذار شده
 2114 831 488 218 284 234 488 431 413 کارگاه

واحدهای کارگاهی 

ای برد�به بهره

 رسیده

 4382 283 288 413 481 223 411 81 411 کارگاه

 .ها واگذار شده است ناحیه صنعتی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان صنایع کوچک و شهرک 248تعداد  *

و نواحی های فاضالب در شهرکها �ها و نواحی صنعتی، اقدامات گوناگونی از جمله ساخت تصفیه خانه جهت جلوگیری از آلودگی در شهرک

های مختلف کشور با ظرفیت بیش از �تصفیه خانه فاضالب در شهرکهای صنعتی استان 211در حال حاضر . صنعتی در دستور کار قرار دارد

تصفیه خانه فاضالب در شهرکهای  414از این تعداد . باشد�بردای می�مترمکعب در روز در مراحل مختلف طراحی، اجرا و بهره  242444
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مترمکعب در روز  482444ها، بیش از �بردای رسیده است و در مجموع ظرفیت متوسط مدول این طرح�له راه اندازی و بهرهصنعتی به مرح

 .باشد�می

. اند�واحد صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی تحت پوشش تصفیه خانه فاضالب قرار گرفته 24844ها، بیش از �بردای از این طرح�با بهره

های فوق به آزمایشگاه آب و �همچنین کلیه طرح. میلیارد ریال هزینه صرف شده است 2444ها، بیش از �نهبرای احداث این تصفیه خا

. پذیرد�صئرت می( با به کارگیری نیروهای متخصص )های خصوصی �ها توسط شرکت�بردای از آن�فاضالب مجهز شده و نگهداری و بهره

های صنعتی در حال انجام است که مجموع ظرفیت مدول درحال اجرای این  تصفیه خانه فاضالب در شهرک 18همچنین عملیات اجرایی 

. باشد�میلیارد ریال می 4484ها، بیش از �های اجرایی این تصفیه خانه برآورد هزینه. باشد�مترمکعب در روز می 18444ها، بیش از �طرح

ای صنعتی نیز توسط مشاورین ذیصالح در دست اقدام تصفیه خانه فاضالب دیگر در شهرکه 18ضمناً مطالعات مرحله اول و دوم طراحی 

مترمکعب در  21444ها بیش از �بردای از این طرح�با بهره. باشد�بوده و طبق برنامه زمانبندی، در حال انجام مراحل مختلف مطالعاتی می

 .بردای شهرکهای صنعتی اضافه خواهد شد�های فاضالب در حال بهره�روز به ظرفیت تصفیه خانه

های مختلف و افزایش �وجه به اثرات انکار ناپذیر پوشش گیاهی در بهبود وضعیت زیست محیطی، تعدیل شرایط اقلیمی، کاهش آلودگیبا ت

به همین منظور، این . گردد�ریزی شده فضای سبز در شهرکهای صنعتی، آشکار می�کارایی کارگران، اهمیت توسعه هدف دار و برنامه

ریزی انجام شده �خود را در جهت توسعه فضای سبز شهرکهای صنعتی تحت پوشش جزم نموده و با برنامه سازمان در چند سال اخیر عزم

در کشور  "صنعت سبز"یابد تا این سازمان بانی �درصد سطح شهرکهای صنعتی به ایجاد فضای سبز اختصاص می 21در هنگام طراحی، 

های تشویقی  درصد مابقی با سیاست 41جاد آن در تعهد سازمان بوده و درصد در خارج از اراضی صنعتی واگذار شده که ای 44)باشد 

 .(گردد�سازمان توسط صاحبان صنایع در داخل واحدهای صنعتی ایجاد می

های گیاهی مناسب، �منظور دستیابی به هدف فوق، سازمان سعی نموده است با طراحی اصولی فضای سبز، اصالح خاک، استفاده از گونه �به

های آبیاری تحت فشار، استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب و همکاری تنگاتنگ با �رای نیاز آبی کم، استفاده از سیستممقاوم و دا

ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام به ایجاد فضای سبز پویا در سطح شهرکهای صنعتی تابعه �های ذیربط، مانند سازمان جنگل سازمان

که اغلب شهرکهای صنعتی کشور در اراضی نامناسب جهت کشاورزی قرار گرفته و اصوالً به همین دلیل به  این امر با توجه به این. نماید

همچنین کمبود منابع آبی از لحاظ کمی و  .نماید اند،حساسیت و سختی شرایط کار را مشهود می�ایجاد شهرک صنعتی اختصاص یافته

در چنین شرایط دشواری و با . های صنعتی ایجاد نموده است از فضای سبز شهرک های فراوانی را برای توسعه و نگهداری کیفی، محدودیت

هکتــار فضای سبز  1124میلیون اصله نهـــال در شهرکهای صنعتی کشور، این سازمان موفق به ایجاد  41.8غرس و نگهداری بیش از 

 .در شهرکهای صنعتی کشور گردیده است

 حفظ محیط زیست ارائه گردیده استدر جدول زیر عملکرد این حوزه در جهت 
 

 عملکرد حوزه محیط زیست: 414جدول 

 4834پایان سال  4888شهریور  4881شهریور  واحد شاخص

 414 88 84 تعداد بردای رسیده�های به بهره�تصفیه خانه

 2444 4444 411 میلیارد ریال ها�گذاری انجام شده برای تصفیه خانه�سرمایه

 1124 1444 2844 هکتار وسعت فضای سبز

 41.8 48.1 8 میلیون اصله نهال نهال کاری

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران: مأخذ
 

 های عمرانی بخش صنعت و معدن�زیرساخت  2-1-5-1

ایع معدنی های معادن و صن�های پیشرو در موضوع توسعه زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یکی از سازمان

هزار میلیارد تومان طرح زیربنایی از قبیل منطقه ویژه صنایع انرژی بر، توسعه منطقه  1سازمان ایمیدرو طی برنامه پنجم بیش از . باشد�می

درو عالوه بر آن ایمی. تعریف نموده است... ویژه صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس، اسکله تخصصی معدنی و صنایع معدنی بندر پارسیان و 

سازی و برق رسانی به معادن بزرگ کشور نموده است که این معادن ��با اجرای طرح ملی ایجاد زیربناهای معادن بزرگ کشور اقدام به راه

تا کنون . پردازد�سازی بخش خصوصی به آن می��عموما در اختیار بخش خصوصی بوده و این سازمان بعنوان یک فعالیت در راستای توانمند
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طرح راهسازی و برق رسانی در سراسر کشور  444ضمنا . برداری رسیده است�طرح به بهره 81ها هزینه و �تومان در این طرح میلیارد 11

 . باشد�در دست اجرا و مطالعه می

 :توان اشاره نمود�ها انجام داده است به موارد زیر می�اهم اقداماتی که سازمان ایمیدرو برای توسعه این زیرساخت

 های کشور�های معدنی در تمام استان سازی و برق رسانی به معادن و مجتمع��های زیربنایی راه�اجرای پروژه

 ریزی برای تأمین برق مورد نیاز بخش از طریق اجرای طرح نیروگاهی در صنایع معدنی�برنامه

 ونقل�حمل های توسعه بخش معادن و صنایع معدنی و راه آهن در خصوص تطابق نیازهای بررسی و مطالعه برنامه

ها، کاهش حق دسترسی �ونقل ریلی از طریق پیشنهاد منطقی نمودن تعرفه�های معادن و صنایع معدنی در بخش حمل�رفع موانع و گلوگاه

 به ریل، گلوگاه ها

 4881میلیون دالر در سال  48گذاری �میلیون تنی در استان خوزستان با سرمایه 4راه اندازی یک پایانه صادراتی 

 .اند در جدول زیر ارائه شده اند�ی که در این طرح در حال اجرا و یا به اتمام رسیدههای�پروژه
 

 های زیرساختی اجرا شده و در دست اجرا توسط سازمان ایمیدرو�وضعیت پروژه: 414جدول 

 تعداد استان تعاد پروزه نوع پروژه وضعیت پروژه ها
حجم عملیات 

 (کیلومتر)

 های خاتمه یافته�پروژه
 213 48 21 زیراه سا

 244 1 8 برق رسانی

 های در دست اجرا�پروژه
 411.1 44 42 راه سازی

 14 2 2 برق رسانی

 111.1 82 11 -- جمع کل

 .های اجرا شده در این زمینه ارائه شده است�در جدول زیر فهرست پروژه

 

 های زیرساختی اجرا شده توسط سازمان ایمیدرو�فهرست پروژه: 412جدول 

 استان حوزه وژه و منطقه معدنینام پر
طول مسیر 

 (کیلومتر)

 8.48 آذربایجان غربی راهسازی احداث راه دسترسی به معادن تکاب

 41 خراسان رضوی راهسازی فخرآباد -زیرسازی و آسفالت راه معادن مرمریت بجستان 

 48 خراسان جنوبی راهسازی سازی و آسفالت راه معادن گرانتی شاهکوه نهبندان��زیر

 1 خراسان جنوبی راهسازی نهبندان -احداث راه دسترسی به معادن شاهکوه  2عملیات تکمیلی قطعه 

 42 گلستان راهسازی آسفالت سطحی محور آق بند -آسفالت راه معادن گلستان

 1 لرستان راهسازی سازی و آسفالت راه معادن سنگ چینی الیگودرز��زیر

 2.441 مرکزی راهسازی آباداحداث راه دسترسی به معادن عباس 

 21 فارس-یزد راهسازی (قطعه اول)احداث راه دسترسی به معادن ابر کوه 

 1.1 تهران راهسازی احداث راه دسترسی به معادن سنگ الشه بوالن و کوه هاشم دماوند

 1.23 خراسان رضوی راهسازی احداث راه دسترسی به معادن سنگان
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 راهسازی گ ملکاحداث راه دسترسی به معادن ری
سیستان و 

 بلوچستان
84.441 

 8.1 کردستان راهسازی 4احداث راه دسترسی به معادن قروه 

 2.821 گلستان راهسازی احداث راه دسترسی به معادن ید آینچه برون

 2.388 لرستان راهسازی احداث راه دسترسی به معادن هاشمی درود

 1.148 مرکزی راهسازی احداث راه دسترسی به معادن روستای توان دشت

 1.148 یزد راهسازی احداث راه دسترسی به معادن سولفات سدیم طبس

 8.2 لرستان راهسازی (2فاز )احداث راه دسترسی به معادن الیگودرز 

 8.8 مرکزی راهسازی احداث راه دسترسی به معادن باقر اباد

 83 اصفهان اهسازیر (قطعه دوم)سازی و آسفالت راه معادن مرمریت ابر کوه��زیر

 43 کردستان راهسازی سازی و آسفالت راه معادن شانوره و اوریه شهرستان قروه��زیر

 41 فارس راهسازی (2استقالل )احداث راه دسترسی به معادن شورجستان 

 1.1 خراسان رضوی راهسازی احداث راه دسترسی به معادن بهاریه کاشمر

 2 زنجان راهسازی واحداث راه دسترسی به معادن خراسانل

 48.43 خراسان جنوبی راهسازی سربیشه( درح)احداث راه دسترسی به معادن گرانیت 

 1 کردستان راهسازی احداث راه دسترسی به معادن بیجار

 1.1 تهران برق رسانی جنوب رودهن -برق رسانی معادن مصالح ساختمانی کاجان

 11 خراسان رضوی برق رسانی رآبادفخ -برق رسانی به معادن مرمریت منطقه بجستان

 28 خراسان شمالی برق رسانی گرمه -برق رسانی به معادن منطقه جاجرم 

 42 فارس برق رسانی برق رسانی به معادن منطقه فراشبند

 28 فارس برق رسانی برق رسانی به معادن منطقه بوانات

 41 گلستان برق رسانی برق رسانی به معادن اولنگ رامیان

 41.4 مرکزی برق رسانی رسانی به معادن دره بخاری محالت برق

 12 یزد برق رسانی برق رسانی به معادن ابرکوه

ها �در جدول زیر وضعیت این پروژه. ریزی هستند تا اجرایی گردند�های دیگری توسط این سازمان در حال برنامه�ذکر است پروژه �الزم به

 ارائه شده است
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 های زیرساختی در حال مطالعه برای اجرا توسط سازمان ایمیدرو�پروژهوضعیت : 418جدول 

 حجم عملیات تعداد پروؤه نوع پروژه وضعیت پروژه ها
تعداد معادن 

 تحت پوشش

 -- 411 42 راه سازی های در دست مطالعه تفصیلی�پروژه

 ها به اتمام رسیده است�هایی که مطالعه تفصیلی آن�پروژه
 113 111 14 راه سازی

 411 213 2 برق رسانی

 ها به اتمام رسیده است�هایی که مطالعه امکان سنجی آن�پروژه
 114 4114 481 راه سازی

 818 4488 11 برق رسانی

 --- 8833 211 -- جمع کل

 

 های فناوری شهرک  3-1-5-1

باشد که با این اقدام �های فناوری می ز و مجتمعهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ایجاد شهرکها، مراک�از دیگر مأموریت

این سازمان در دوره زمانی این گزارش . های فناورانه در حوزه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط کشور بوده است�آغاز گر ایجاد زیرساخت

ایجاد دو شهرک . اند�سیدهبرداری ر�شهرک فناوری در دست احداث داشته که سه شهرک فناوری در مشهد، تبریز و ارومیه به بهره 1

 .باشد�فناوری جدید در قزوین و کرمانشاه نیز در دست مطالعه می

های صنعتی نیز به عنوان پل ارتباطی بین صاحبان دانش و صاحبان صنایع جهت  ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار در شهرک

دگان خدمات صنعتی، بازرگانی و مدیریتی اجرائی شده که در حال کنن�های صنعتی دانشگاهی، مهندسین مشاور، تأمین�استقرار کلینیک

های فناوری  ایجاد مجتمع. باشد�مرکز نیز در دست مطالعه می 8مرکز در دست احداث و  48برداری رسیده و �مرکز به بهره 24حاضر 

أموریتی شبیه مراکز خدمات فناوری و کسب و افزاری نیز با تکیه بر فناوری اطالعات در داخل شهرهای مهم و با م�اطالعات و خدمات نرم

مجتمع در دست  1مجتمع در حال ساخت و  1برداری رسیده، �مجتمع به بهره 2کار در برنامه اجرائی سازمان قرار داشته و در حال حاضر 

 .مطالعه قرار دارد

 .اند�قر و به ارائه خدمات فناورانه اشتغال داشتههای فناوری مست واحد مشاور در شهرکها، مراکز و مجتمع 881تعداد  4834در پایان سال 

 های فناوری خالصه وضعیت شهرک: 411جدول 

 محل استقرار تعداد موضوع
 

 مشهد، تبریز، ارومیه، فارس، تهران، اصفهان، همدان 1 شهرکهای فناوری مصوب

 مشهد و تبریز و اورمیه 8 بردای رسیده�های فناوری به بهره شهرک

 فارس 4 بردای�ری آماده بهرههای فناو شهرک

 (مصوبه سفر مقام معظم رهبری)، کرمانشاه(غیر مصوب)قزوین 2 های فناوری در حال مطالعه شهرک

 های فناوری در جدول زیر نمایش داده شده است های مرتبط با حوزه شهرک�برخی از شاخص
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 خالصه وضعیت مراکز خدمات فناوری: 411جدول 

 عنوان شاخص
واحد 

 سنجش

سال 

4881 

سال 

4881 

سال 

4881 

سال 

4881 

سال 

4888 

سال 

4883 

سال 

4834 

سال 

4834 

تا پایان 

سال 

4834 

مراکز خدمات فناوری در دست 

 ساخت
 48 48 21 24 28 22 1 2 8 مرکز

بردای �مراکز خدمات فناوری به بهره

 رسیده
 24 1 1 4 4 4 1 2 - مرکز

افزاری �و خدمات نرم ITهای  مجتمع

 دست ساختدر 
 1 1 1 1 1 1 2 2 4 مجتمع

افزاری �و خدمات نرم ITهای  مجتمع

 بردای رسیده�به بهره
 2 4 4 4 4 4 2 4 - مجتمع

 

 های صنفی شهرک  4-1-5-1

باشد �ها و صنایع مشابه می�مجتمع صنفی در حقیقت مکانی برای استقرار واحدهای صنفی از جمله واحدهای صنفی آالینده، عمده فروش

بر . شود�ای از واحدهای صنفی ایجاد می ر محدوده و مساحت معین و با امکانات زیربنایی و خدمات ضروری برای استقرار مجموعهکه د

خصوص برای واحدهای آالینده و نیز عمده فروشان دارد �ها به های صنفی، تاکید بر تشکیل این مجتمع نامه نحوه ایجاد مجتمع�اساس آیین

های صنفی که نیاز به داشتن مکانی برای عرضه به صورت بورس را دارند و نیز صنوفی که استقرار �برای سایر فعالیتاما توسعه این مراکز 

های �های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه�ها و زنجیره�ها، خوشه�های جانبی و تشکیل شبکه ها در یک محل منجر به کاهش هزینه�آن

 .از اولویت برخوردار استکوچک، متوسط، بزرگ است به نظر 

خصوص صنوف االینده است که شهرهای مختلف در این خصوص �های مهم در حوزه شهری ساماندهی فعالیت صنوف به�یکی از دغدغه

های مناسب تأثیر قابل �طور کلی باید توجه داشت که موضوع انتقال صنوف و مشاغل آالینده شهری به مکان�به. هایی در دست دارند برنامه

ها و �گذارد هر واحد صنفی آالینده در حال حاضر در سطح شهر با توجه به استقرار نامناسب در بافت�وجهی بر تولید و اشتغال به جا میت

توانند روند  های صنفی خدماتی، می ها، در صورت انتقال به مکان مناسب همانند مجتمع�ضوابط موجود مبنی بر محدودیت فعالیت آن

توانند تغییر  ها از یک شیفت به سه شیفت افزایش یابد و صاحبان این گونه مشاغل و صنوف می�داده و فعالیت آنکاری خود را توسعه 

 .مثبت و قابل توجهی را از لحاظ اقتصادی و کاری تجربه کنند

در این راستا . ه استهایی باید دنبال شود که نظام شهری در مورد آن ترسیم کرد�بنابراین ساماندهی فعالیت صنوف بر اساس مکانیزم

سازی و آبکاری دنبال شده و اولویت انتقال صنوفی همچون آهنکاران، ��انتقال صنایع آالینده در صنایع تولید چرم، ساالمبور سازی، صابون

 .باشد�زمطرح میفلزی نی مصنوعات فروشان و سازندگان فروشان، آهن سازان و تراشکاران، چوب سازان، ماشین کاران، درودگران ومبل آلومینیم

البته در راستای ساماندهی صنایع . شود�هایی، کل اعتبار پروژه از سوی صنوف مشمول طرح تأمین می در خصوص احداث چنین مجتمع

ها نسبت به اعمال قانون در راستای انتقال این گونه صنایع به �قانون شهرداری 11ماده  24ها برابر ضوابط بند �آالینده شهری نیز شهرداری

 .نماید اقدام می محیط زیست حفاظت وسازمان ومعادن صنایع استانداری،سازمان های صنعتی با تعامل و همکاری مبادی مرتبط همچون شهرک

های صنفی نسبت به  منظور انجام اقدامات اجرایی الزم جهت ایجاد مجتمع�های مربوط موظفند به�مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه

های صنفی جهت صنوف و در صورت لزوم با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بر  های احداث مجتمع�کتتشکیل شرکت یا شر

 .طبق مقررات اقدام نمایند

مجوز احداث . های یاد شده از اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند توانند برای احداث مجتمع های صنفی می های احداث مجتمع�شرکت

در محدوده )ها �و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری و در خارج از محدوده شهر های صنفی در محدوده مجتمع

های  ضوابط واگذاری و نقل و انتقال واحدهایی که باید در مجتمع. شود�توسط دهیاریها و بخشداریها صادر می( دهیاریها و بخشداریها

های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط تهیه و پس از تصویب کمیسیون نظارت  عهای احداث مجتم�صنفی مستقر شوند با همکاری شرکت

 .شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید
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ای �نامه�جهت تعیین تکلیف اینکه چه واحدهای صنفی باید در شهر حضور داشته باشند و چه واحدهایی باید منتقل گردند،دولت طی آیین

های  هت رعایت حال ساکنین شهروندان و کاهش مشکالت اشاره شده کارگروهی متشکل از سازمانمصوب نمود، ج 4881که در تیر ماه 

، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، شهرداری مربوطه، نیروی انتظامی، رئیس شورای اسالمی شهر مربوطه و (وقت)بازرگانی

ظت محیط زیست با مسئولیت استانداری در مرکز استان و مجمع امور صنفی تشکیل شد تا با تشخیص صنوف آالینده توسط سازمان حفا

اند با �نامه استانداران موظفند شده�بر اساس این آیین. فرمانداری در مرکز شهرستان نسبت به ساماندهی صنوف آالینده اقدام نمایند

های الزم از قبیل �ین ایجاد زیرساختهای صنفی، نسبت به تأمین زمین همچن منظور ایجاد شهرک �های اجرایی مرتبط به همکاری دستگاه

های اقتصادی زود �های استانی، بنگاه�آب، برق، گاز، تلفن، راه دسترسی و از همه مهمتر تخصیص تسهیالت بانکی از محل اعتبارات و طرح

 .بازده و کارآفرین یا سایر منابع دیگر اقدام نمایند

تنها نقش هماهنگ کننده داشته و استانداران موظف به انجام وظایف محوله ( وقت)نامه مذکور وزارت بازرگانی�با توجه به اینکه در آیین

در دستور کار  4834های صنفی از خرداد ماه  باشند، به تبع تشکیل وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت، موضوع ساماندهی شهرک می

ها که ذیالً اشاره خواهد �علت مشکالت فرا روی استانرغم اهمیت موضوع و پیگیری مکرر به �ها قرار گرفت که البته علی شرکت شهرک

 .شد،تاکنون محقق نشده است

 :توان اشاره نمود ها و مشکالت احتمالی طرح انتقال به موارد زیر می از مهمترن محدودیت

 عدم تمایل برخی از واحدهای صنفی برای انتقال

 یعدم تأمین منابع مالی جهت خرید زمین و ساخت تاسیسات زیربنای

 عدم همکاری و تعامل بین بخشی در اجرای طرح

 های اجرایی مرتبط ها و دستگاه همسو نبودن قوانین و مقررات سازمان

 نامه و دستور العمل شهرکهای صنفی�عنوان متولی امر با توجه به آیین�عدم پیگیری الزم از سوی استانداران و فرمانداران به

 ...یافته از سوی شهرداریها وهای اختصاص �مشکالت تغییر کاربری زمین

 عدم تخصیص اعتبارات استانی و تسهیالت الزم جهت تاسیس شهرکها

 های شمالی�های فضا، مثل زمین در برخی از استان محدودیت

 های صنفی در جدول زیر ارائه شده است ها در جهت ایجاد شهرک�علیرغم مسائل مطرح شده، عملکرد استان

 

 ها درخصوص طرح ساماندهی�ستانوضعیت عملکرد ا: 411جدول 

های صنفی  هایی که موفق به ایجاد مجتمع�استان

 گردیده

لرستان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، کردستان، خوزستان، 

خراسان رضوی، زنجان، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه 

 و بویراحمد، سمنان، خراسان شمالی، همدان

هایی که نسبت به تهیه زمین اقدام نموده یا در �استان

شرف اقدام است و بعلت عدم تخصیص اعتبارات فعالً 

 مسکوت مانده

لرستان، مرکزی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بوشهر، تهران، فارس، قم، 

کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، خوزستان، خراسان 

 و جنوبی و رضوی، چهار محال و بختیاری، زنجان شمالی

 .شهرک و مجتمع صنفی در حال فعالیت هستند 82در کل کشور تعداد 

 

 ، انبار و سیلوها�سرد خانه  5-1-5-1

ود محصوالت کشاورزی، دامی و دریایی از درجه فسادپذیری باالیی برخوردارند و اگر در زمان مشخصی از تولید به دالیلی اعم از کمب

کننده منتقل نشود در محل تولید باقی مانده �ونقل، فاصله از مراکز مصرف، عدم راههای مناسب، افزایش حجم تولید به مصرف�وسایل حمل

یکی از مسائل مهم در خصوص . باشد�های مهم نگهداری محصوالت در سردخانه می�برای رفع این معضل یکی از گزینه. شوند�و فاسد می

 .های دولتی از سطح مناسبی برخوردار نیست�خصوص در مورد سردخانه �هاست که به�مان استفاده از ظرفیت آنها، راند�سردخانه

ای �بیشترین ظرفیت سردخانه. شوند�بندی می های کشور بر اساس یک مداره باالی صفر، یک مداره زیر صفر و دو مدار تقسیم�سردخانه

 .باشد�ن و خراسان رضوی میمربوط به استان تهران، آذربایجان غربی، اصفها

. کند�باشد که در ارتباط با مسائل توزیع، مدیریت، زنجیره تأمین و کنترل موجودی نقش اساسی ایفاء می�انبار محلی برای ذخیره کاال می

ارها دارای تنوع انب .یابی انبارها نیز نقش اساسی در کاهش هزینه، افزایش کارایی، سرعت و سهولت و کنترل و نظارت دارد�بعالوه مکان
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زیادی هستند که بر اساس موقعیت مکانی، ساختمان و مصالح، نوع کاالی مورد ذخیره، درجه مکانیزاسیون، وسعت، مالکیت، تجهیزات، 

 .شوند�بندی می�دسته...ایمنی و 

باشد �ن و تولیدکنندگان میکنندگا�های موجود کشور که در حوزه مدیریت سازمان حمایت مصرف�در جدول زیر تعداد انبارها و سردخانه

 .باشد�ذکر است اطالعات ظرفیت بخش خصوصی در دسترس نمی �الزم به. ارائه شده است

 

 کنندگان و تولیدکنندگان�های تحت پوشش سازمان حمایت مصرف�اطالعات انبارها و سردخانه: 411جدول 

 تعداد سردخانه (تن)ظرفیت کل انبارها  تعداد انبار نام استان
ل ظرفیت ک

 (تن)ها �سردخانه

 412413 84 44311221 181 آذربایجان شرقی

 24111118 241 4311881 181 آذربایجان غربی

 11341 41 331141 484 اردبیل

 231144 14 42341424 143 اصفهان

 421121 21 34122 242 البرز

 1414314 44 842181 11 ایالم

 448141 83 411211 841 بوشهر

 3134118 12 481181811 4314 تهران

 18481 8 883381 241 چهارمحال و بختیاری

 8814 48 12442 412 خراسان جنوبی

 431311 441 1821112 4418 خراسان رضوی

 48844 1 241114 142 خراسان شمالی

 8348 83 3124112 4148 خوزستان

 1441 1 81314 34 زنجان

 1844 1 2114441 441 سمنان

 1112 24 411881 811 سیستان وبلوچستان

 1411312 84 42811834 818 فارس

 84812 41 828111 111 قزوین

 11844 28 888418 228 قم

 1138 1 444131 821 کردستان

 11141141 33 8288144 14 کرمان

 8144 8 884181 111 کرمانشاه
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 1414 1 84421 31 کهگیلویه و بویراحمد

 18144 1 2414141 212 گلستان

 14282 28 1182111 818 نگیال

 42411 48 24814811 281 لرستان

 483413 442 48111331 181 مازندران

 22181 44 241184 224 مرکزی

 43842 22 8343881 111 هرمزگان

 181824 48 183888 144 همدان

 1144844 8 841411 434 یزد

 441121411 4481 214831412 41244 جمع

 

بایست برای این موضوع �سازی کاالهای اساسی، این شرکت می�رکت بازرگانی دولتی ایران مبنی بر ذخیرهبا توجه به مأموریت ش

ها، مخازن روغن خام و انبار ذخیره سایر �در جدول زیر اطالعات تکمیلی مربوط به تعداد و ظرفیت سردخانه. ریزی و اقدام نماید�برنامه

سازی شده است ارائه ��در بخش دولتی، که در دوره مورد نظر ظرفیت( جز گندم�به)ی کاالهای اساسی مورد عمل شرکت بازرگانی دولت

 :شود�می

 ها، مخازن روغن خام و انبار ذخیره سایر کاالهای اساسی مورد عمل شرکت بازرگانی دولتی ایران�اطالعات سردخانه: 418جدول 

 سال

پایان 

اسفند 

4881 

پایان 

اسفند 

4881 

پایان 

اسفند 

4881 

 پایان

اسفند 

4881 

پایان 

اسفند 

4888 

پایان 

اسفند 

4883 

پایان 

اسفند 

4834 

پایان 

اسفند 

4834 

 سردخانه

 44 44 41 28 28 28 28 28 تعداد

 ظرفیت

 (هزارتن)
411 411 411 411 411 448 443 443 

مخزن روغن 

 خام

 82 82 82 82 82 82 82 82 تعداد

 ظرفیت

 (هزارتن)
214 214 214 214 214 214 214 214 

انبار ذخیره 

ها �سایر کاال

 قند و شکر،)

 ...(برنج و

 441 441 441 441 441 441 441 441 تعداد

 ظرفیت

 (هزارتن)
181.2 181.2 181.2 181.2 181.2 181.2 181.2 181.2 

 
به بخش خصوصی در  دلیل واگذاری�عدد بوده است که این میزان به 28تعداد  4881های تحت مالکیت دولت در پایان سال �سردخانه

ها از توان و ظرفیت بخش خصوصی �سازی�ذکر است برای ذخیره �البته الزم به. عدد کاهش یافته است 44به تعداد  4834پایان سال 

 .شود�استفاده می

ران دولت نهم و ویژه در دو�های مهم دولت و وزارت بازرگانی وقت در دو دهه اخیر به�سازی گندم، یکی از دغدغه�موضوع نگهداری و ذخیره

سازی و سیلوهای دولتی �های حفظ، بازسازی و نوسازی مراکز ذخیره دولت دهم بوده است که با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع، برنامه



199 
 

های کلیدی شرکت بازرگانی  و نیز ساخت انواع سیلو و افزایش ظرفیت تاسیسات نگهداری غالت توسط بخش خصوصی، در زمره برنامه

ای گندم، سیلوهای بتنی و فلزی و انبارهای �ذکر است منظور از تاسیسات ذخیره �الزم به. ان در دوران مزبور قرار داشته استدولتی ایر

 .است (انبارهای مکانیزه، نیمه مکانیزه و سرپوشیده، ساده و چادری)ذخیره گندم 

، جمعاً 4834، در پایان اسفند (و بخش دولتی و خصوصیدر هر د)ای گندم در کشور �این در حالی است که کل ظرفیت نگهداری و ذخیره

درصد  81.1به ترتیب ( 4834اسفند )های دولتی و خصوصی در مقطع مزبور �میلیون تن بوده است و رشد هر یک از بخش 41.4

 .بوده است( میلیون تن 44.4) 12.1و ( میلیون تن1)

 1.8)درصد  21.3، بالغ بر 4881در مقایسه با پایان اسفند  4834ماه  های مزبور حاکی از آن است که در پایان اسفند�بررسی شاخص

در حالی که رشد افزایش ظرفیت بخش . ای گندم در کشور افزوده شده است�به کل ظرفیت تاسیسات نگهداری و ذخیره( میلیون تن

محاسبه شده است که نشان ( ون تنمیلی 1.1)درصد  84.8بوده است، رشد افزایش بخش خصوصی ( میلیون تن 4.8)درصد  1.8دولتی 

 .دهنده حضور فعال بخش خصوصی در این مهم است

 (میلیون تن)ای گندم کشور �ظرفیت تاسیسات ذخیره: 413جدول 

 

پایان 

4881 

پایان 

4881 

پایان 

4881 

پایان 

4881 

پایان 

4888 

پایان 

4883 

پایان 

4834 

پایان 

4834 

بخش 

 دولتی

 2.3 2.3 2.3 2.8 2.8 2.1 2.8 2.8 (بتنی و فلزی)سیلوی گندم 

 8.4 8.4 8.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 انبار ذخیره گندم

بخش 

 خصوصی

 1.4 1.1 1.2 2.1 4.8 4.8 4.3 4.1 (بتنی و فلزی)سیلوی گندم

 8.3 8.3 8.3 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 انبار ذخیره گندم

خصوصی 

 و دولتی

 3 1.1 1.4 1.1 1.1 1 8.2 8 (بتنی و فلزی)سیلوی گندم 

 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.8 انبار ذخیره گندم

 41 41.1 41.4 42 44.2 44.1 3.1 3.8 کل ظرفیت

  .گردد در طی این دوران ظرفیت سیلوی گندم کشور از رشد مناسبی برخوردار بوده است�همانگونه که مالحظه می
 

 های صادراتی�ها و پایانه�احداث نمایشگاه  1-1-5-1

ایجاد و راه )های صادراتی کشور �ستیابی به اهداف در نظر گرفته شده برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور، تقویت زیرساختدر راستای د

های نهم و دهم بر موضوع �با تمرکز دولت. مورد تاکید بوده است...( های صادراتی کاال و خدمات و�های نمایشگاهی، پایانه�اندازی سایت

های مرتبط با صادرات از �سعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور توانست بسیاری از زیرساختسفرهای استانی، سازمان تو

پروژه  34طرح و  482نتیجه این سفرها تصویب . را در قالب مصوبات استانی به تصویب برساند... های صادراتی و �ها، پایانه�جمله نمایشگاه

های زیرساختی و ارزیابی از پیشرفت فیزیکی طرح و نیز نحوه هزینه کرد اعتبارات �دانی از پروژهزیرساختی بوده و پس از بازدیدهای می

های •میلیارد ریال به پروژه 224های صادراتی، این سازمان حسب تعهدات ایجاد شده حدود �پرداختی در عملیاتی شدن زیرساخت

 .دت نموده استمساع( های صادراتی �های نمایشگاهی و پایانه�سایت)زیرساختی 

هایی است که  های صادراتی، مجتمع�منظور از پایانه. باشند های تخصصی صادرات می�های صادراتی یکی از مهمترین زیرساخت�پایانه

طور متمرکز و یکپارچه فراهم نموده و نسبت به ارایۀ �امکانات، تأسیسات و تجهیزات الزم برای تسهیل و تسریع در امر صادرات را به

ها با متمرکز نمودن خدمات �در این پایانه. به مشتریان اقدام مینمایند... رفاهی همچون هتل، رستوران، پمپ بنزین، تعمیرگاه وخدمات 

در واقع هدف  .گردند�های پنهان، فرایند صادرات با هدف ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات داخلی ایجاد می صادراتی و نیز کاهش هزینه

های تولید، توزیع و صادرات و همچنین سرعت بخشیدن و  های صادراتی، ایجاد هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ بین نظام�اصلی ایجاد پایانه

 .کاهش هزینه در امر صادرات است

از در راستای حمایت . آغاز گردیده است 4888های صادراتی گل و گیاه در سال�های صادراتی در کشور با حمایت دولت از پایانه�ایجاد پایانه

های �دستورالعمل حمایت از ایجاد و توسعه پایانه"های صادراتی برای متقاضیان، ایجاد پایانه صادراتی در قالب �ایجاد و توسعه پایانه

 .گیرند مورد حمایت قرار می "صادراتی کشور
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های خاص �ایانه عام دوغارون و پایانهتوان به پ�های صادراتی که دارای مجوز از سوی سازمان توسعه تجارت میباشند می�از مهمترین پایانه

های نفتی هرمزگان، محصوالت کشاورزی فارس و مصالح ساختمانی خوزستان �گل و گیاه تهران، محالت، دزفول، تنکابن و اصفهان، فراورده

 .اشاره کرد

میلیارد  11شده و تا کنون مبلغ  ها مورد تصویب واقع�استان کشور احداث این پایانه 23در طی سفرهای استانی هیئت محترم وزیران در 

 .های صادراتی به عنوان کمک بالعوض پرداخت شده است�منظور کمک به ایجاد پایانه �ریال نیز به

اعم از نمایشگاه و پایانه )پروژه  14در مرحله فاز مطالعاتی و تعداد ( اعم از نمایشگاه و پایانه صادراتی)پروژه  13درحال حاضر تعداد 

 .برداری قراردارند�دست احداث و در مرحله بهرهدر ( صادراتی

های نمایشگاهی که از سنوات گذشته �های نهم و دهم با عنایت به مصوبات سفرهای استانی عالوه بر تکمیل و تجهیز سایت�در طول دولت

ان شمالی،قزوین،سمنان، لرستان، های چهارمحال و بختیاری، خراس�المللی در استان�های بین�اند،محل دائمی نمایشگاه�در حال فعایت بوده

های اصفهان، ایالم، خراسان �همچنین سایت نمایشگاهی در استان. باشد�برداری می�بوشهر و گلستان ایجاد و هم اکنون در حال بهره

رمزگان در فاز جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، البرز، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد،کرمانشاه، کردستان، گیالن، همدان، یزد و ه

مجوز ایجاد پایانه صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صادر  24همچنین در طول مدت یاد شده . باشند مطالعاتی و یا احداث می

 .باشد�برداری می�در حال بهره( 8)و خراسان رضوی ( محالت)های تهران، مرکزی �شده، که از این تعداد پنج پایانه صادراتی در استان

باشد، یا �ای محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات است که مجاز به انجام تشریفات ترخیص کاال می�بازارچه مرزی محوطه

اهالی دو طرف مرز . شود�های منعقد شده بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای همجوار تعیین می�مکانهایی که طبق تفاهمنامه

ها عرضه �این بازارچه در شده برای دادوستد  نیاز را بارعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط تعیین ت موردمحصوال کاالها و توانند�می

 .نمایند

تمرچین، قاسم رش، صنم بالغی، ساری : ها عبارتند از�بازارچه مرزی در مرزهای ایران وجود دارد که برخی از آن 14هم اکنون بیش از 

 شماقسو، بازارچه جلفا، خسروی، با

های صادراتی طرح دیگری به نام طرح هدایت در دستور کار وزارت بازرگانی سابق و �عالوه بر اقدامات فوق در جهت توسعه زیرساخت

 �های کشور و به�ها در استان�های دولت برای تفویض اختیارات و تصمیم سازی این طرح در چارچوب سیاست. وزارت جدید قرار گرفت

های بازرگانی  ها در امر توسعه صادرات، ایجاد هماهنگی بین سازمان�ها بعنوان متولی اصلی امور اجرایی استان�انداریسازی است��منظور فعال

در این رابطه تفاهم نامه . ها تهیه گردید�های مورد نیاز در استان�ها و نیز توسعه زیرساخت�های متولی و خصوصی استان سابق و دستگاه

از نهاد استانداریها فی مابین وزارت بازرگانی وقت و وزارت کشور به نمایندگی از استانداریهای سراسر  موسوم به طرح هدایت صادرات

 .تنظیم و منعقد گردید 4881کشور در بهمن 

 های مرتبط با این طرح از جمله�بر اساس تفاهم نامه یاد شده سازمان توسعه تجارت ایران موظف شد بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه

هایی که در تولید و صادرات اینگونه �در استان.. های تخصصی کاال نظیر فرش، پسته، زعفران و�بندی، ایجاد پایانه�ایجاد صنایع بسته

های صادراتی و �باشند، ایجاد و گسترش مراکزتحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی صادراتی، ایجاد کنسرسیوم محصوالت دارای مزیت می

های صادراتی زیر صفر و باالی صفر محصوالت کشاورزی و دامی و شیالتی، ایجاد �صادرات، ایجاد سردخانههای خدمات مدیریت �شرکت

که منجر به ... بار؛ حمایت از ایجاد و تجهیز آزمایشگاههای کنترل کیفیت محصوالت صادراتی و �بندی میوه و تره�بندی و بسته�مراکز درجه

سازمان توسعه تجارت ایران پس از بررسی . ز اقالم صادرات استان گردد، پرداخت نمایدرشد وتوسعه قابل توجهی در صادرات برخی ا

میلیارد ریال پرداخت  11پروژه حدود  84اند به تعداد �هایی که از توجیه اقتصادی باالیی برخوردار بوده�ها به پروژه�های واصله از استان�طرح

 .نموده است
 

 نقل و �های حمل�ناوگان و زیرساخت  3-1-5-1

افزوده بخش �براساس آمار و اطالعات موجود سهم ارزش. ونقل در رشد تجارت و شکوفایی اقتصاد کشور انکارناپذیر است�نقش صنعت حمل

 .سال گذشته نیز روند رو به رشدی داشته است 44ونقل از کل اقتصاد کشور رقم قابل توجهی بوده و طی�حمل

 .برداری تقسیم نمود�ان به سه بخش زیرساخت، وسایل نقلیه و بهرهتو بندی کلی می�ونقل را در یک طبقه�حمل

مانند )ها �ها یا پایانه�های آبی و همچنین گره�های هوایی، راه�ای، خطوط راه آهن، راه�نقل جاده و�های حمل�زیر ساخت شامل شبکه

نقل  و�های حمل�بوده و وسایل نقلیه نیز عموماً در شبکه( ها و بنادر�های راه آهن، ایستگاههای اتوبوس و کامیون، اسکله�ایستگاه ها،�فرودگاه

 .کنند حرکت می
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مانند )گردد �این کاالها متعلق به بخش صنعت، معدن و تجارت می�جایی کاال گردیده که عمده�و نقل باعث جابه�برداری از شبکه حمل�بهره

 (حمل کاالهای اساسی،حمل مواد اولیه، حمل محصوالت صادراتی و وارداتی

شرکت بازرگانی دولتی به عنوان یکی از بهره برداران بزرگ این شبکه و شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از مالکان 

ها �باشند که عملکرد آن ونقل دریایی کشور جزء توابع وزارت بازرگانی وقت و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت می�بزرگ ناوگان حمل

 .گردد�شریح میدر این بخش به ت

سازی کاالهای اساسی همواره نیاز به تأمین ناوگان برای حمل این کاالها که بسیار پر حجم �شرکت بازرگانی دولتی به عنوان متولی ذخیره

ها در سطح وسیعی از �یکی از وظایف مهم شرکت بازرگانی دولتی ایران، لجستیک کاالهای مورد عمل شرکت و حمل آن. نیز هستند دارد

ها، مقدار تناژ قابل توجهی گندم بین �دلیل تنوع گندم تولید داخلی برای اختالط گندم�برای مثال، در بحث حمل گندم، به. شور استک

شود تا با انجام اختالط موردنظر، موجبات ارتقای کیفیت گندم برای تولید آرد مناسب در سطح کشور فراهم �های کشور مبادله می�استان

 .یب، آرد کیفی برای پخت نان مصرفی مردم، تحویل مراکز مصرف شودآید و به این ترت

 .در جدول زیر عملکرد حمل بار ناوگان تحت پوشش این شرکت ارائه گردیده است

 

 (میلیون تن)ونقل تابعه شرکت بازرگانی دولتی ایران �های حمل�مقدار کاالهای حمل شده توسط شرکت: 484جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

گندم،برنج،قند و )کاالهای حمل شده مورد عمل شرکت

 (شکر، روغن و آرد شهری
41.3 41.4 41.1 43.2 41.1 48.8 1.8 1.1 

های �مقدار کل کاالهای حمل شده توسط شرکت

 (ونقل خلیج فارس و آبادان�حمل)تابعه
43.2 22.1 28.4 21.1 24.1 21 48.1 24.8 

 .های عملکردی این سازمان در جدول زیر ارائه گردیده است�انی جمهوری اسالمی ایران نیز شاخصدر حوزه سازمان کشتیر

 

 های عملکردی سازمان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران�شاخص: 484جدول 

عنوان 

 شاخص

 سال
 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881

 نوع حمل

میزان 

 حمل کاال

 (هزار تن)

 13141 1338 8113 8111 44444 48814 44148 42121 8148 رداتوا

 14111 1184 8881 8148 1131 1841 1412 1188 1118 صادرات

حمل 

 الملل�بین
42381 3132 42418 44382 48818 41248 41184 8211 441484 

 281424 24131 82421 81181 81818 84481 28188 21341 21412 جمع

میزان رشد 

 ظرفیت

 حمل بار

DWT 
 هزارتن

8844 8188 1423 1423 1111 1181 1118 1848 - 

TEU 
 کانتینر

11118 11111 11121 88338 444821 443812 443812 444181 - 

سهم شرکت 

از حمل 

کاالهای 

به /دریایی از

بنادر کشور 

 (درصد)

 - %48.1 %21.1 %21.1 %28.8 %84.2 %28.1 %81 %23 واردات

 - %41 %22.1 %21.2 %21 %21 %21.8 %21.1 %28 صادرات
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 .باشد�می 21ی کشتیرانی در دنیا رتبه �قابل توجه اینکه رتبه شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بین سایر شرکت ها

 .گردد�ونقل دریایی انجام داده است که اهم آن در زیر تشریح می�عالوه بر موارد فوق این سازمان اقدامات مهمی در حوزه حمل

فروند کشتی مخصوص حمل  44ریزی جهت ورود به بازار محل محصوالت شیمیایی فله، برای اولین بار در کشور و سفارش ساخت �برنامه

 محموالت شیمیایی فله

 راه اندازی حمل کانتینری از حوزه خلیج فارس به بنادر کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای التین

 دید در دریای خزر و تقویت حضور ناوگان کشور در این دریافروند کشتی ج 1خرید و به کارگیری 

 IICS طراحی و استقرار کامل سامانه مدیریت بازرگانی موسوم به

 و عسلویه( ره)های بنادر خرمشهر، امام �راه اندازی و مدیریت ترمینال

 توسعه سوخت رسانی به شناورهای عبوری در بنادر ایران و منطقه خلیج فارس

 کشتیرانی مشترک با ونزوئال آمریکای التین و بررسی ایجادشرکت کاالهای صادراتی به مقاصدقاره آفریقا وکشورهای نقل و�حمل هتدوین برنام

 .راه اندازی خط منظم کانتینری از خلیج فارس به بنادر مهم کشورهای واقع در شرق قاره آفریقا

 .سریالنکا راه اندازی خط منظم کانتینری از خلیج فارس به بنادر کشور

 راه اندازی خط مستقیم کانتینری به بنادر چین نظیر ژیامین

 .راه اندازی مجدد خط منظم کانتینری به بنادر کشورهای لیبی و ترکیه

 .ایجاد و توسعه خطوط فیدری در منطقه خلیج فارس و دریای عمان

 .دور حمل محصوالت صادراتی تولیدی مجتمع پتروشیمی از خلیج فارس به بنادر خاور

 .ورود به بازار خرید کاالهای اساسی مورد نیاز کشور و حمل محموالت به داخل کشور

 .ورود به بازار حمل محموالت نفت خام و پتروشیمی

 .های تعمیرات ادواری و تثبیت این صنعت در داخل کشور از طریق راه اندازی کامل یارد تعمیراتی پرشیا هرمز�مشارکت در فعالیت

 .بردای مجتمع بندری پارس به کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران�و واگذاری عملیات بهره گذاری�سرمایه

 (های مشابه خارجی�منظور جایگزینی کشتی �به)و خرید کشتی تدارکاتی سکوهای نفتی (OFFSHORE) ورودبه خدمات فراساحل بندری

از پایانه مراغه به کشورهای آسیای میانه از طریق دریای خزر و نیر حمل کاالهای صادراتی ) .راه اندازی پایانه صادراتی و ترانزیتی مراغه

 .(ترانزیت سوخت عراق به افغانستان

 .تدوین و اجرای برنامه راهبردی ایرانیزه کردن کارکنان دریایی شرکت

 .گذاری در سطح گروه�تدوین و اجرای نظام مدیریت سرمایه

 .ح گروهتدوین نظام مدیریت راهبردی و استقرار آن در سط

 :افزارهای تخصصی کشتیرانی شامل�تهیه و راه اندازی نرم

 .های ناوگان�تدوین واجرای سامانه مدیریت ریسک بر روی کشتی

 .ها در مقابله با پدیده دزدی دریایی�نصب و استقرار سیستم امنیتی کشتی

کشور چه در جهت صادرات و چه در جهت واردات  های حمل بار�ونقل دریایی یکی از مهمترین شبکه�باشد حوزه حمل�ذکر می �الزم به

های خصمانه دشمنان در این حوزه، عملکرد سازمان کشتیرانی در جهت تأمین نیازهای کشور بسیار �باشد که با توجه به تشدید تحریم�می

 .گردد�موثر و حیاتی تلقی می
 

 زیر ساخت نرم  2-5-1

 پژوهش توسعه, تحقیق،آموزش  1-2-5-1

ش گسترف آن ست که هدای ا�هشدی یزربرنامهو منظم ی مجموعه فعالیتهااستاندارد مرکز آمار ایران تحقیق و توسعه  مطابق تعاریف

کلی ر توسعه بهطوو فعالیت تحقیق . ستامختلف ی مینههاآوری در زیا نوو حل مسائل ، جدیدن نش یا فنوداستیابی به د، دنش موجودا

رت صو( هنرو نسانی م اعلو، پزشکیم علوورزی، کشام علو، مهندسیو ی ـفنم علو، پایهم علو)ف مختلم عملی علوی و نظری تقان ارمواپیر

پیشرفت نهایت منجر به در جدید که ی هات و روشخدما، هامنظاه وری، بهرو یی راکاد جهت بهبوان در نتایج حاصل میتود و از میگیر

 .دنموده ستفاد امیشو
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در د ـحوا 2811اد دـتع، 4883ل اـسدر ه ـد کـهدمین نشار توسعه کشوو فعالیت تحقیق ای ی دارهاهگارکای از گیررماح آنتایج طر

کز امررا ( صددر 21)حد وا 112، صنعتیی هاهگارکارا ( دصدر 18.8)حد وا 4211اد، ین تعد؛ از اندده ابول توسعه فعاو ه تحقیق ـمینز

 .ندص داده اختصاد اعالی به خوزش موت آمؤسساو ها هنشگارا دا( صددر 43.1)حد وا 111و اتی ـتحقیق

و بیشترین ( صددر 28.1)ه گارکا 118با ان تهرن ستااهد که دمین نشان ستااتوسعه بر حسب و فعالیت تحقیق ی دارای هاهگاریع کازتو

 .ندرا دارتوسعه و فعالیت تحقیق ی دارای هاهگارکااد کمترین تعد( درصد 8)ه گارکا 1با م یالن استاا

نایع و معادن، وزارت سابق بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت در این حوزه بعنوان متولی بخش تولید و وزارت سابق ص

رسانی و مشاوره از طریق پژوهشگران و کارشناسان �های آموزش، پژوهش، اطالع تجارت جهت ایجاد تحول و توسعه نظام نوین در حوزه

های اطالعاتی، چاپ و �رسانی، بانک�های اطالع�علمی، پژوهشی و دانشگاهی، ایجاد و توسعه شبکه های مراکز�گیری از ظرفیت�خود و با بهره

 .نشر کتب و مجالت تخصصی اقدامات مستمر و اثربخشی را انجام داده است
 

 آموزش و پژوهش در ستاد وزارت و بخش صنعت، معدن و تجارت  1-1-2-5-1

. باشد�دستیابی به اقتصاد مولد غیروابسته، حمایت و گسترش فضای ابتکار و خالقیت میهای دولت جهت  ترین سیاست�یکی از راهبردی

های  طور خاص است و بر همین اساس سیاست �طور عام و توسعه صنعتی به �های توسعه اقتصادی به سیاست فناوری، جزیی از سیاست

های نوین و در نهایت دستیابی به اهداف توسعه �ویژه فناوری �هوزارت بر مبنای هدایت، ایجاد، کسب، توسعه و انتشار پژوهش و فناوری ب

در حقیقت این مرکز به عنوان متولی . شود�اقتصادی تنظیم شده است که از طریق مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین پیگیری می

 .نماید ها در حوزه پژوهش و توسعه فناوری عمل می�سازی فعالیت��گذاری و یکپارچه�سیاست

های سابق بازرگانی و صنایع و معادن و وزارت صنعت، معدن و �خانه�از اقدامات مهمی که برای اموزش، توسعه فناوری و پژوهش در وزارت

 :توان اشاره نمود تجارت صورت گرفته است به موارد زیر می

پروانه فنی  4114فنی مهندسی و جواز تاسیس  8144از آنجائیکه در حال حاضر حدود : تدوین الیحه نظام مهمندسی صنعت -4

مرکز فناوری و کسب و کار در شهرکهای صنعتی  22استان کشور بیش از  41مهندسی در سطح کشور صادر و واحدها فعال بوده و نیزدر 

حوزه نظام های فعال دراین �تر فعالیت همه بخش منظورتقویت، نظارت و سنجش دقیق �باشند، به و شهرکهای فناوری آماده ارائه خدمت می

مهندسی صنعت تدوین و به همراه اساسنامه آن جهت طی مراحل قانونی در اختیار هیئت محترم دولت قرار گرفت و در حال پیگیری 

 .باشد�جهت تصویب می

صنعت،  وری در بخش�های مرتبط با بهبود بهره�منظور ساماندهی فعالیت �به:وری در بخش صنعت، معدن و تجارت�تدوین سند ارتقا بهره -2

وری تدوین گردید و متعاقب آن �معدن و نیل به اهداف تعریف شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه، سند ملی توسعه فرابخشی ارتقا بهره

از سوی وزیر محترم وقت تصویب و ابالغ شد و براساس آن مسئولیت هدایت و  4881وری صنعت، معدن در سال �دستورالعمل شورای بهره

همچنین در راستای . وری سپرده شد�ها به کمیته بهره وری در ستاد و در سازمان�وری بخش صنعت و معدن به شورای بهره�بهرهریزی �برنامه

وری بخش در برنامه پنجم تنظیم �نویس سند بهبود بهره�وری کشور پیش�قانون برنامه پنجم توسعه در قالب نظام جامع بهبود بهره 13ماده 

 .وری ایران این سند نهایی خواهد شد�وری کشور از سوی سازمان ملی بهره�الغ طرح جامع بهرهو تدوین شد که پس از اب

های بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف �نظام جامع ارتقا توانمندی:های بخش صنعت، معدن و تجارت�نظام جامع ارتقا توانمندی -8

های پنج گانه پژوهش و نوآوری، توسعه صنایع پیشرفته و  نقش آفرینان حوزهبهبود فرایندها، ایجاد رابطه تعاملی، هم افزا و سازنده میان 

وری در کلیه سطوح از سیاستگذاری تا اجرا تدوین �فناوری، توسعه خدمات کسب و کار، منابع انسانی و فرهنگ تولید و تجارت و ارتقا بهره

های بخش و �پذیری فعالیت�افزوده،و قدرت رقابت�فزایش رشد ارزشها و فرایندها، ا�ای از کارکردها، فعالیت شده است تا براساس مجموعه

 :توان اشاره نمود از الزامات ایجاد نظام جامع به موارد زیر می. دستیابی به اهداف اسنادباال دستی با سرعت کیفیت مناسبتر را تحقق بخشد

 های مرتبط ها و اهداف حوزه هماهنگی و هم افزایی سیاست

 ها های اجرایی در هر یک از حوزه�ها و فعالیت ها، برنامه تیکپارچه نمودن سیاس

های مرتبط و استخراج اهداف، راهبردها و  ایجاد سیستم منسجم و سونگر با توانایی تحلیل مناسب مسائل صنعت، معدن و تجارت در حوزه

 های عملیاتی هدفمند و منسجم برنامه

 های علمی و فناورانه صنعتی معدنی و تجاری�ندیرسانی پویا و چابک از توانم�ایجاد یک نظام اطالع

 های بخشی، بین بخشی و فرابخشی�عملکرد هماهنگ در فعالیت

 :برخی از ویژگیهای نظام جامع طراحی شده عبارتند از

 ها�ریزی، راهبری، ساماندهی، کنترل و نظارت بر فعالیت�سیاستگذاری، برنامه
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 د در جهت پاسخگویی به نیازهای بخشاستفاده حداکثری از منابع و ظرفیتهای موجو

 های توانمند ساز های حوزه سازی اولویت��سازی و همسو��یکپارچه

 های توانمندساز سازی، توانمندسازی، اثربخش نمودن و سازماندهی نقش آفرینان در حوزه��چابک

کارگیری پژوهش، فناوری، �المللی از طریق به�نهای تولیدی تجاری در سطح ملی و بی�پذیری بنگاه�کمک به افزایش اثربخشی و قدرت رقابت

 منابع انسانی متخصص و روشهای نوین مدیریتی

های  ها ستادها و شوراها در حوزه های اجرایی، سازمان های فرابخشی با سایر نهادها، دستگاه�گسترش ارتباطات، تعامالت و هماهنگی

 توانمندساز

 : ارکان نظام جامع عبارتند از. باشد�ایی تعریف شده است که دارای ارکانی میبرای اجرایی شدن اهداف این نظام، ساختار اجر

 شورای عالی

 کمیسیون هماهنگی و تلفیق

 دبیرخانه نظام

 کمیسیون تخصصی پژوهش و نوآوری

 کمیسیون تخصصی توسعه فناوری و صنایع پیشرفته

 کمیسیون تخصصی خدمات کسب و کار

 و فرهنگ تولید و تجارتکمیسیون تخصصی توسعه منابع انسانی 

 وری�کمیسیون تخصصی ارتقا بهره

 کمیسیون تلفیق

 :عملکرد اجرای نظام جامع که از طریق ارکان تعریف شده در جدول زیر ارائه گردیده است
 

 عملکرد اجرای نظام جامع توسط ارکان تعریف شده: 482جدول 

 تعداد جلسات مسئولیت و محل نام کمیسیون

 1 نشگاه صنایع ومعادندا پژوهش و نوآوری

 2 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسعه فناوری و صنایع پیشرفته

 8 های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک خدمات کسب و کار

 2 موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وری�ارتقاء بهره

 8 ه فناوری و صنایع نوینمرکز پژوهش توسع توسعه منابع انسانی و فرهنگ تولید و تجارت

 4 مرکز پژوهش توسعه فناوری و صنایع نوین تلفیق

 در جدول زیر عملکرد این حوزه در ارتباط با صدور مجوزهای پژوهشی و تحقیقی ارائه شده است  -1
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 ها و سمینارها�عملکرد صدور مجوزهای پژوهشی و حمایت از همایش: 488جدول 

 اماتاقد موضوع فعالیت ردیف
 عملکرد آماری

4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

4 

ایجاد و 

گسترش 

ساختارهای 

 پژوهشی

صدور جواز تأسیس مرکز 

 پژوهشهای صنعتی و معدنی
14 88 81 43 22 48 41 

1 (8 

 (ماهه

 44 42 41 41 42 41 24 صدور پروانه پژوهش
1 (8 

 (ماهه

صدور گواهی تحقیق و 

 های تولیدی�اهتوسعه بنگ
18 11 18 11 81 442 11 

81 (8 

 (ماهه

صدور پروانه تحقیق و توسعه 

 های تولیدی�بنگاه
24 28 82 48 12 21 441 

14 (8 

 (ماهه

2 
ها و �همایش

 سمینارها

ها �حمایت از برگزاری همایش

 و سمینارها
-- -- -- 23 23 28 12 18 

 :یقاتی و پژوهشی در حوزه صنعت، معدن و تجارت ارائه شده استهای حمایتی تحق در جدول زیر عملکرد برنامه -1

 

 های حمایتی تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه صنعت، معدن و تجارت عملکرد برنامه: 481جدول 

 عنوان برنامه حمایتی
تعداد مراکز و دانشگاههای 

 طرف قرارداد

تعداد کل 

 ها�پروژه

میلیون )ها �مبلغ کل پروژه

 (ریال

 18،888 424 21 ت محورتحقیقات صنع

 82،141 14 41 های پژوهشی�سازی یافته��تجاری

 1،818 1 2 ها�بنگاه R&Dحمایت از واحدهای تحقیق و توسعه 

 411،434 218 14 توسعه مراکز کسب و کار کوچک SBDCبرنامه 

 81،411 28 28 طرحهای حمایتی گسترش کارآفرینی

 4،214،444 814 11 های صنایع نوین�حمایت از پروژه

 344 48 4 حمایت از مخترعین و مبتکرین

 42،444 8 1 های ملی�حمایت از کنسرسیوم

 4،244 84 24 های مطالعاتی�حمایت از پروژه

 144 1 4 های مطالعاتی اساتید در بخش معدن�برنامه فرصت

 4،441،444 812 241 حمایت از گسترش صنایع الکترونیک

 2،132،481 4824 141 جمع کل

ها و مؤسسات پژوهشی منعقد  های پژوهشی با دانشگاه�گیرد که در قالب پروژه عالوه بر اقدامات فوق، منابعی در اختیار وزارت قرار می

در جدول زیر عملکرد این بخش ارائه شده . های تعیین شده از سوی وزارت را بر مبنای تحقیق و پژوهش اجرا نمایند گردد تا اولویت�می

 .است
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 ها و مؤسسات پژوهشی عملکرد قراردادهای پژوهشی منعقد شده با دانشگاه: 481جدول 

 
 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

قراردادهای 

 منعقد شده

 88 11 414 88 414 428 411 تعداد قراردادها

حجم ریالی قراردادها 

 به میلیون ریال
14118.3 11114.1 411241.1 444182.1 481431 11181.1 84181 

قراردادهای 

 خاتمه یافته

 81 21 81 1 21 14 424 تعداد قراردادها

حجم ریالی قراردادها 

 به میلیون ریال
28123.2 44283.1 1481.1 341 3134.8 48111.1 8118 

قراردادهای 

 فعال

 84 24 441 81 411 12 18 تعداد قراردادها

حجم ریالی قراردادها 

 به میلیون ریال
12881.1 11412 483428.4 33111.1 411141.4 88818.1 224182 

 :ها و مؤسسات پژوهشی طی هشت سال اخیر ارائه شده است در جدول زیر فهرست برخی از قراردادهای پژوهشی منعقد شده با دانشگاه

 

 ها و مؤسسات پژوهشی فهرست برخی از قراردادهای پژوهشی منعقد شده با دانشگاه: 481جدول 

 امه یا قراردادموضوع تفاهم ن

نام دستگاه ذیربط 

منعقد کننده تفاهم 

 نامه یا قرارداد

سال 

 انعقاد

در زمینه صنایع  flagshipاجرای تحقیقات فنی وکاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 آرایشی بهداشتی و دارویی

پردیس دانشکده فنی 

 دانشگاه تهران
4881 

 در زمینه صنایع غذایی flagshipبردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه اجرای تحقیقات فنی وکار
پردیس دانشکده فنی 

 دانشگاه تهران
4881 

در زمینه صنایع غالب  flagshipاجرای تحقیقات فنی وکاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 گیری شده در استان یا منطقه�و جهت

ژوهشی معاونت پ

دانشگاه بوعلی سینای 

 همدان

4881 

در زمینه صنایع غالب و  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 گیری شده در استان یا منطقه�جهت
 4881 دانشگاه فردوسی مشهد

در زمینه صنایع غالب و  flagshipبرنامه  اجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع

 گیری شده در استان یا منطقه�جهت

معاونت پژوهشی 

دانشگاه شهید باهنر 

 کرمان

4881 

در زمینه صنایع  flagshipاجرای تحقیقات فنی وکاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 نساجی و پوشاک

معاونت پژوهشی 

دانشگاه صنعتی امیر 

 کبیر

4881 

 در زمینه صنایع پلیمر flagshipاجرای تحقیقات فنی وکاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

معاونت پژوهشی 

دانشگاه صنعتی امیر 

 کبیر

4881 

در زمینه صنایع غالب و  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 گیری شده در استان یا منطقه�هتج

معاونت پژوهشی 

 دانشگاه مازندران
4881 
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در زمینه صنایع غالب و  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 گیری شده در استان�جهت

معاونت پژوهشی 

 دانشگاه ارومیه
4881 

در زمینه صنایع غالب و  flagshipتقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه  اجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت

 گیری شده در استان یا منطقه�جهت

مرکز تحقیقات 

 مهندسی دانشگاه یزد
4881 

در زمینه صنایع غالب و  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 ان یا منطقهگیری شده در است�جهت

معاونت پژوهشی 

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان

4881 

در زمینه صنایع غالب و  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 گیری شده در استان یا منطقه�جهت

معاونت پژوهشی 

 دانشگاه رازی کرمانشاه
4881 

 در زمینه صنایع غذایی flagshipجهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه اجرای تحقیقات فنی وکاربردی در 
معاونت پژوهشی جهاد 

 دانشگاهی
4881 

در حوزه صنایع  flagshipاجرای تحقیقات فنی وکاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 شیمیایی معدنی

معاونت پژوهشی جهاد 

 دانشگاهی
4881 

در زمینه صنایع غالب و  flagshipات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه اجرای تحقیق

 گیری شده در استان یا منطقه�جهت

معاونت پژوهشی 

 دانشگاه گیالن
4881 

در زمینه صنایع غالب و  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 گیری شده در استان یا منطقه�تجه

معاونت پژوهشی 

 دانشگاه تبریز
4881 

 اجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع در زمینه صنایع قطعه سازی
معاونت پژوهشی 

 دانشگاه تربیت مدرس
4881 

در زمینه صنایع  flagshipمه اجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنا

 سازی ومکانیک��ماشین

معاونت پژوهشی 

 دانشگاه تربیت مدرس
4881 

در زمینه صنایع تولید  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 تجهیزات و لوازم پزشکی

معاونت پژوهشی 

 دانشگاه تربیت مدرس
4881 

در زمینه صنایع غالب و  flagshipقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه اجرای تحقی

 گیری شده در استان یا منطقه�جهت

معاونت پژوهشی 

دانشگاه شهید چمران 

 اهواز

4881 

یع در زمینه صنا flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 شیمیایی

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علم و صنعت 

 ایران

4881 

در زمینه صنایع مواد  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 کامپوزیت

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علم و صنعت 

 ایران

4881 

در زمینه صنایع ریخته  flagshipوسعه در صنایع برنامه اجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و ت

 گری و سرامیک

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علم و صنعت 

 ایران

4881 

در زمینه صنایع بازیافت  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 و مدیریت ضایعات در واحدهای صنعتی ومعدنی

پژوهشی جهاد  معاونت

 دانشگاهی
4881 
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های تحقیقات کاربردی موردنیاز واحدهای صنعتی ومعدنی در �ریزی ومدیریت بر اجرای فعالیت�شناسایی برنامه

 استانی flagshipهای تحقیقاتی بومی استان در غالب برنامه �ها از طریق بهر گیری از پتانسیل�استان

معاونت پژوهشی جهاد 

 دانشگاهی
4881 

در زمینه صنایع لوازم  flagshipای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه اجر

 خانگی

معاونت پژوهشی 

 دانشکده فنی تهران
4881 

در زمینه صنایع  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 تبدیلی کشاورزی

مهندسی  پژوهشکده

 جهاد کشاورزی
4881 

در زمینه صنایع غالب  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 گیری شده در استان یا منطقه�و جهت

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 شیراز
4881 

موردنیاز واحدهای صنعتی ومعدنی در های تحقیقات کاربردی �ریزی ومدیریت بر اجرای فعالیت�شناسایی برنامه

 استانی flagshipهای تحقیقاتی بویم استان در غالب برنامه �گیری از پتانسیل�از طریق بهره( 4پیوست )ها �استان

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تربیت مدرس
4881 

 flagshipدن کشور انجام تحقیقات فنی کاربردی درزمینه فراوری مواد معدنی و رفع نیازهای تحقیقاتی بخش مع

 معدنی

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع و معادن
4881 

های تحقیقات کاربردی موردنیاز واحدهای صنعتی ومعدنی در �ریزی ومدیریت بر اجرای فعالیت�شناسایی برنامه

 های تحقیقاتی بومی استان در غالب برنامه�گیری از پتانسیل�از طریق بهره(  4پیوست شماره )های �استان

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع و معادن
4881 

سازی رشد و ارتقا کارآفرینی توسعه فرهنگی و ��استفاده از توانمندیهای وخدمات علمی و تخصصی جهت زمینه

وری بخش صنعت و معدن و ارائه �سازی تحقق ماده پنج برنامه چهارم در رشد بهره��منظور بستر �ترویجی به

 ها�حهای خاتمه یافته و پیگیری نتایج حاصل از آندستاوردهای مطالعاتی طر

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع و معادن
4881 

های �افزاری در نشر و ترویج اطالعات و دانش کاربردی در زمینه�بهره گیری از خدمات و توانمندیهای علمی و نرم

سازی توسعه مبتنی بر دانایی در ��ترمنظور بس �مختلف صنعتی ومعدنی در سطح ملی و واحدهای صنعتی و معدنی به

 بخش صنعت ومعدن کشور در برنامه چهارم

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع و معادن
4881 

 با استفاده از سیستم حالل PVCبازگردانی 
پژوهشگاه پلیمر و 

 پتروشیمی ایران
4881 

 روش تبخیری �تولید کنسانتره لیمو به
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 ر کبیرصنعتی امی
4881 

درحوزه صنایع غالب و  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 گیری شده در استان یا منطقه�جهت

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 المللی امام خمینی�بین
4881 

درحوزه صنایع غالب و  flagshipنامه اجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع بر

 گیری شده در استان یا منطقه�جهت

معاونت پزوهشی دانشگاه 

 زنجان
4881 

درحوزه صنایع  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 تجهیزات تأمین نیرو و الکترونیکی

معاونت پژوهشی جهاد 

 دانشگاهی
4881 

 درحوزه صنایع سلولزی flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 
پردیس دانشکده فنی 

 دانشگاله تهران
4881 

 درحوزه صنایع پلیمری flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 
 معاونت پژوهشی دانشگاه

 صنعتی سهند
4881 

درحوزه صنایع غالب و  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 گیری شده در استان یا منطقه�جهت

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 سمنان
4881 

درحوزه صنایع غالب و  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 گیری شده در استان یا منطقه�جهت

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 سیستان و بلوچستان
4881 
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درحوزه صنایع نساجی  flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 و پوشاک

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی اصفهان
4881 

 میایی پلی یورتان در مقیاس آزمایشگاهیبازیافت شی
پزوهشگاه پلیمر و 

 پتروشیمی ایران
4881 

با تاکید بر بهبود تولید  bFrunnerهای تاندیش و جوی مذاب �بررسی جرمهای نسوز پیشرفته موردنیاز در بخش

 در صنایع آهن و فوالد و ارتقا سطح صنایع نسوز کشور

پژوهشکده توسعه صنایع 

شیمیایی جهاد 

 انشگاهید

4881 

 کیلوگرم در روز 444پایلوت فرآوری خرما جهت تولید شربت غنی از فروکتوز به میزان 
پزوهشکده مهندسی 

 جهاد کشاورزی
4881 

 4881 پژوهشکده صنایع رنگ 28تولید نیمه صنعتی ماده رنگ زای زرد بازیک 

 معدن در وزارت صنایعخدمات پزوهشی در خصوص شناسایی و تجزیه و تحلیل مشاغل بخش صنعت و 
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تهران
4881 

 سازی ماء الشعیر��استفاده از فیلتراسیون غشایی جهت شفاف
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی سهند تبریز
4881 

 (مطالعه موردی شرکت زمزم)تولید نشاسته اصالح شده لیپوفیلیک و کاربرد آن در صنایع غذایی 
گاه معاونت پژوهشی دانش

 صنعتی امیر کبیر
4881 

 تدوین و تبیین پایگاه فناوری
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تربیت مدرس
4881 

 در حوزه صنایع Flagshipاجرای تحقیقات فنی و کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

معاونت پژوهشی دانشگاه 

خواجه نصیرالدین 

 طوسی

4881 

های  دیهای علمی و فنی دانشگاه جهت نیاز سنجی و انجام مطالعات دفاتر تخصصی و سازمانبهره گیری از توانمن

های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش صنعت  تحت پوشش وزارت صنایع ومعادن در سطوح راهبردها و برنامه

 ها�ومعدن و انتشار نتایج آن

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع و معادن
4881 

 با استفاده از کاتالیست تولید شده داخلی EPDMلوسن و الستیک تولید کاتالیست متا
پژوهشگاه پلیمر و 

 پتروشیمی ایران
4881 

های معدنی مربوط �برداری در بخش�های بهره�های اکتشافی پژوهشی طرح�تهیه بانک اصالعات مستندات کامل پروژه

 به وزارت صنایع ومعادن

معاونت پژوهشی جهاد 

 دانشگاهی
4881 

 درحوزه صنایع غذایی flagshipتحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه  اجرای
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی امیر کبیر
4881 

 ای�رفع نیازهای مطالعاتی و راهبردی سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی توسط کانون تفکر منطقه
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 وسی مشهدفرد
4881 

های �درحوزه شرکت flagshipاجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در صنایع برنامه 

 صنعتی مورد تایید کارفرما

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی شریف
4881 

های صنعتی ومعدنی �همنظور شناسایی نیازهای پزوهشی در بنگا �ارائه مشاوره و راه اندازی کلینیک تخصصی فنی به

 غیردولتیدر پارک علم و فناوری

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تهران
4881 

 4881معاونت پژوهشی جهاد های پزوهشی �سازی نتایج و یافته��حمایت از اجرای تحقیقات فنی وکاربردی واحدهای تحقیق و توسعه و پیاده
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 دانشگاهی های صنعتی�صنعتی در سطح بنگاه

های پژوهشی �سازی نتایج و یافته��تحقیقات فنی کاربردی واحدهای تحقیق و توسعه و پیاده حمایت از اجرای

 های صنعتی�صنعتی در سطح بنگاه
 4881 پارک فناوری پردیس

و تحلیل عوامل موثر برآن ( گروه صنایع شیمیایی )های مختلف صنایع کشور �سنجش برآورد کارایی فنی در گروه

 SFAتصادفی  -اده از روش تحلیل مرزیطی ده سال گذشته با استف

دانشگاه جامع علمی 

 کاربردی
4881 

اجرای تحقیقات فنی کاربردی در جهت تقویت تحقیق و توسعه در بخش صنعت و معدن در قالب تحقیقات صنعت 

 ( Flagship)محور 

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تهران
4881 

 اوریسازی و عملیاتی نمودن پژوهش و فن��طراحی و پیاده
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع و معادن
4881 

 4881 دانشگاه عالمه طباطبایی افزوده بخش صنعت و معدن�تدوین روش بهینه محاسبه ارزش

 کاربردی در خصوص وضعیت ومشکالت واحدهای صنعتی کشور–انجام پژوهشهای میدانی 
پارک علم و فناوری 

 دانشگاه تهران
4888 

های پژوهشی و بخش  کاربردی در جهت هم افزایی توانمندیهای علمی و صنعتی دستگاه –انجام پژوهشهای فنی 

 های خدمات کارشناسی تخصصی و تحصیالت تکمیلی�صنعت و معدن در قالب پروژه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی شریف
4888 

های پژوهشی و بخش صنعت و معدن  گاهکاربردی در جهت هم افزایی توانمندیهای علمی و صنعتی دست–انجام پژوهشهای فنی 

 های خدمات کارشناسی تخصصی و تحصیالت تکمیلی�در قالب پروژه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تربیت مدرس
4888 

های پژوهشی و بخش صنعت و معدن  کاربردی در جهت هم افزایی توانمندیهای علمی و صنعتی دستگاه–انجام پژوهشهای فنی 

 های تحصیالت تکمیلی�قات صنعتی و معدنی خدمات فنی کارشناسی و پروژههای تحقی�در قالب پروژه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 علم و صنعت ایران
4888 

های پژوهشی و بخش صنعت و معدن  کاربردی در جهت هم افزایی توانمندیهای علمی و صنعتی دستگاه–انجام پژوهشهای فنی 

 های تحصیالت تکمیلی�دمات فنی کارشناسی تخصصی و پروژههای تحقیقات صنعتی و معدنی خ�در قالب پروژه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی امیر کبیر
4888 

های پژوهشی و بخش  کاربردی در جهت هم افزایی توانمندیهای علمی و صنعتی دستگاه–انجام پژوهشهای فنی 

 های خدمات کارشناسی تخصصی و تحصیالت تکمیلی�صنعت و معدن در قالب پروژه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تهران
4888 

های پژوهشی و بخش  کاربردی در جهت هم افزایی توانمندیهای علمی و صنعتی دستگاه–انجام پژوهشهای فنی 

 های خدمات کارشناسی تخصصی و تحصیالت تکمیلی�صنعت و معدن در قالب پروژه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع ومعادن
4888 

 های پژوهشی�سازی یافته��کاربردی در راستای تجاری –ی های فن انجام پژوهش
پارک علم و فناوری 

 دانشگاه تهران
4888 

 های پژوهشی�سازی یافته��کاربردی در راستای تجاری –انجام پژوهشهای فنی 
پارک علم و فناوری 

 خراسان رضوی
4888 

ه صنعت و معدن در ارائه خدمات فنی نظران حوز�کارگیری توان علمی و پژوهشی متخصصان دانشگاهی و صاحب�به

 های صنعتی معدنی�و کارشناسی به بنگاه

پارک علم وفناوری 

 دانشگاه تهران
4888 

 های معدنی استان هرمزگان به عنوان مواد اولیه مورداستفاده در صنایع سیمان و فوالد�بررسی و شناسایی پتانسیل
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تربیت معلم
4883 

 ن لیزری مشاین آسفالت ریزیاتوماسیو
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 شیراز
4883 

 طراحی تفضیلی سامانه اطالعات کار در حوزه صنعت و معدن
معاونت پژوهش و 

 فناوری جهاد دانشگاهی
4834 
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 های صنعتی و تهیه برنامه راهبردی بنگاه�طراحی چارچوب مطالعه وضعیت و مسائل بنگاه
معاونت پژوهش و 

 اد دانشگاهیفناوری جه
4834 

های پژوهشی وبخش  کاربردی در جهت افزایی توانمندیهای علمی و صنعتی دستگاه –انجام پژوهشهای فنی 

 صنعت و معدن

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی شاهرود
4834 

 های پژوهشی�سازی یافته��کاربردی در راستای تجاری –انجام پژوهشهای فنی 
پارک علم و فناوری 

 ناناستان سم
4834 

 های پژوهشی�سازی یافته��کاربردی در راستای تجاری –انجام پژوهشهای فنی 
شهرک علمی تحقیقاتی 

 اصفهان
4834 

های آموزشی، �ها، کارگاه�های تحقیقاتی و پژوهشی است که در قالب حمایت از پایان نامه�از دیگر اقدامات این حوزه حمایت از بخش  -1

 :پذیرد که در جدول زیر عملکرد این حوزه ارائه شده است�عاتی صورت میهای مطال�مخترعین و پروژه

 

 های تحقیقاتی و پژوهشی�عملکرد حمایت از بخش: 481جدول 

 بازه زمانی عنوان برنامه ردیف
 مبلغ 

 (میلیون ریال)
 طرف قرارداد تعداد

4 
های تحصیالت �حمایت از پایان نامه

 تکمیلی

 4881از سال 

 تا کنون
44812 144 

های امیرکبیر، باهنرکرمان، تربیت  دانشگاه

مدرس، تهران، خواجه نصیر، شریف، شیراز، 

صنعتی اصفهان، صنعتی سهند، علم و صنعت، 

 فردوسی، شهید بهشتی، صنایع و معادن

2 

کارورزی و هدایت تحقیقات 

 �تحصیالت تکمیلی دانشگاهها به

منظور تقویت واحدهای تحقیق و 

ی و معدنی و های صنعت�توسعه بنگاه

 ها�رفع نیازهای پژوهشی آن

 4888از سال 

 تا کنون
8112 18 

های باهنر کرمان، تهران، سمنان،  دانشگاه

 شیراز، صنعتی سهند، فردوسی

 های آموزشی�حمایت از کارگاه 8
 4888از سال 

 تا کنون
 های علم و فناوری�ها، پارک�ها، انجمن دانشگاه 14 1414

 تکرینحمایت از مخترعین و مب 1
 4881از سال 

 تا کنون
 مخترعین منفرد 48 344

 حمایت از چاپ کتب تخصصی 1
 4881از سال 

 تا کنون
8144 84 

صنایع و معادن، جهاد دانشگاهی و شهید 

 بهشتی

 های ملی�حمایت از کنسرسیوم 1
 

42444 8 
 

 های مطالعاتی�پروژه 1
 

48444 84 
 

های مطالعاتی طی هشت سال اخیر ارائه شده �های آموزشی، مخترعین و پروژه�ها، کارگاه�نامهها از پایان �در جدول زیر فرست برخی حمایت

 .است
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 های مطالعاتی�های آموزشی، مخترعین و پروژه�ها، کارگاه�ها از پایان نامه�فرست برخی حمایت: 488جدول 

 موضوع تفاهم نامه یا قرارداد

نام دستگاه ذیربط منعقد 

ا کننده تفاهم نامه ی

 قرارداد

 سال

 های مبدل کاتیونی ماکرو پروس�تهیه نیمه صنعتی رزین
پژوهشگاه پلیمر و 

 پتروشیمی ایران
4881 

 4881 پژوهشکده صنایع رنگ تولید و بررسی ویژگیهای کاربید تنگستن نانو متری در مقیاس آزمایشگاهی

دکتری مورد نیاز واحدهای صنعتی و  های تحصیالت در مقاطع کارشناسی ارشد و�حمایت از انجام پایان نامه

 معدنی

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 شیراز
4881 

های تحصیالت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد نیاز واحدهای صنعتی و �حمایت از انجام پایان نامه

 معدنی بخش صنعت و معدن در زمینه مهندسی مواد و متالورژی

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 یرانعلم و صنعت ا
4881 

های تحصیالت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد نیاز واحدهای صنعتی و �حمایت از انجام پایان نامه

 معدنی بخش صنعت و معدن در زمینه مهندسی مکانیک

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی شریف
4881 

ری مورد نیاز واحدهای صنعتی و های تحصیالت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکت�حمایت از انجام پایان نامه

 معدنی بخش صنعت و معدن در زمینه مهندسی معدن

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 شهید باهنر کرمان
4881 

 های پژوهشی�سازی یافته��انجام تحقیقات تکمیلی وحمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری
پژوهشگاه پلیمر و 

 پتروشیمی ایران
4881 

 های پزوهشی�سازی یافته��یت از نوآوری جهت تحقق تجاریانجام تحقیقات تکمیلی وحما
معاونت پژوهشی و فناوری 

 جهاد دانشگاهی
4881 

های تحصیالت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد نیاز واحدهای صنعتی و �حمایت از انجام پایان نامه

 معدنی بخش صنعت و معدن در زمینه مهندسی نساجی

معاونت پزوهشی دانشگاه 

 نعتی امیر کبیرص
4881 

های پژوهشی معرفی �سازی یافته��های تائید شده کمک به تجاری�ای و نظارت بر پروزه�ارائه خدمات مشاوره

 برای هر پروزه 2شده از طرف کارفرما و نظارت بر اجرا بر اساس موارد مطرح شده در پیوست شماره 

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 بوعلی سینای همدان
4881 

 های پژوهشی�سازی یافته��تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری تحقق تجاری انجام
شهرک علمی و تحقیقاتی 

 اصفهان
4881 

های تحصیالت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد نیاز واحدهای صنعتی و �حمایت از انجام پایان نامه

 معدنی بخش صنعت و معدن در زمینه مهندسی شیمی

نشگاه معاونت پژوهشی دا

 تربیت مدرس
4881 

 های پزوهشی�سازی یافته��انجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری
مرکز تحقیقات فناوری 

 داشنگاه علوم پزشکی تهران
4881 

 4881 پارک فناوری پردیس های پزوهشی�سازی یافته��انجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری

های تحصیالت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد نیاز واحدهای صنعتی و �ت از انجام پایان نامهحمای

 معدنی بخش صنعت و معدن در زمینه مهندسی پلیمر

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی سهند تبریز
4881 

 4881 پژوهشکده جهاد کشاورزی های پزوهشی�سازی یافته��انجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری

های تحصیالت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد نیاز واحدهای صنعتی و �حمایت از انجام پایان نامه

 معدنی بخش صنعت و معدن در زمینه مهندسی معدن

دانشکده فنی دانشگاه 

 تهران
4881 

 4881معاونت پژوهشی دانشگاه رشد و دکتری مورد نیاز واحدهای صنعتی و های تحصیالت در مقاطع کارشناسی ا�حمایت از انجام پایان نامه
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 فردوسی مشهد معدنی بخش صنعت و معدن در زمینه مهندسی صنایع غذایی

 های پزوهشی�سازی یافته��انجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری
پارک علم و فناوری 

 خراسان
4881 

های تحصیالت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد نیاز واحدهای صنعتی و �نامه حمایت از انجام پایان

 معدنی بخش صنعت و معدن در زمینه مواد ومکانیک

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 خواجه نصیرالدین طوسی
4881 

 های پزوهشی�سازی یافته��انجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری
شی دانشگاه معاونت پژوه

 علم و صنعت ایران
4881 

های تحصیالت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد نیاز واحدهای صنعتی و �حمایت از انجام پایان نامه

 معدنی بخش صنعت و معدن در زمینه مهندسی مواد و متالورژی

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی اصفهان
4881 

های علمی و �ی اشاعه و نشر اطالعات علمی وکاربدی در جوار همایشهای تخصص�حمایت از برگزاری کارگاه

های مختلف پژوهش �های صنعتی وحمایت از انتشار دستاوردهای علمی و تحقیقاتی بخش�صنعتی ویژه بخش

 و دانشگاهی کشور

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع ومعادن
4881 

 اکز تحقیق وتوسعه واحدهای تولیدیمنظور تقویت مر �مطالعه و ارائه راهکارهای قانونی به
مرکز تحقیقات قوانین 

 ومقررات
4881 

 زمین شناسی، کانی شناسی، ژئو شیمی و ژئو کانسار سرب و روی نیق در شمال غرب کاشان
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 آزاد واحد علوم و تحقیقات
4881 

اس الگوهای موفق جهانی با هدف ارائه بازنگری و ارزیابی انواع همکارهای تحقیقاتی در صنعت کشور براس

 گیری همکاری تحقیقاتی در صنعت کشور�پیشنهادی برای شکل

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی شریف
4881 

 روش لوید پیدگون �تولید فلز منیزیم از دولومیت به
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تربیت معلم
4881 

 های آموزشی�حمایت از برگزاری کارگاه
ژوهشی دانشگاه معاونت پ

 تربیت مدرس
4881 

 (مرحله دوم )های پرسالنی�سازی ترکیب و فرایند پخت کاشی��بهینه
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 علم و صنعت ایران
4881 

 های تحصیالت تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری�حمایت از انجام پایان نامه
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تربیت مدرس
4881 

 های تحصیالت تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری�از انجام پایان نامه حمایت
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 علم و صنعت
4881 

 سازی در بخش صنعت و معدن��منظور طراحی فرایند شبکه �ارائه برنامه اجرایی به
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی امیر کبیر
4881 

 طراحی یک واحد پایلوت و تخلیص آن مطالعات جامع در خصوص فلورین و
معاونت پژوهشی جهاد 

 دانشگاهی
4881 

حمایت از نوآوری فنی مخترعین و مبتکرین منفرد و افراد حقیقی در جهت ارتقای دستاوردهای آن به سطح 

 سازی��مناسبی از کاربرد و تجاری

معاونت پژوهشی جهاد 

 دانشگاهی
4881 

بتکرین منفرد و افراد حقیقی در جهت ارتقای دستاوردهای آن به سطح حمایت از نوآوری فنی مخترعین و م

 مناسبی از کاربرد و تجاری سازی

معاونت پژوهش و فناوری 

 جهاد دانشگاهی
4881 

 4881معاونت پژوهش و فناوری  های پژوهشی�سازی یافته��انجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری
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 جهاد دانشگاهی

 4881 پارک علم و فناوری پردیس های پژوهشی�سازی یافته��ام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاریانج

 4881 پژوهشگاه مواد و انرژی های پژوهشی�سازی یافته��انجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری

سازی نتایج و یافته پژوهشی ��ق و توسعه و پیادهحمایت از اجرای تحقیقات فنی کاربردی واحدهای تحقی

 های صنعتی�صنعتی در سطح بنگاه
 4881 پارک فناوری پردیس

سازی نتایج و یافته پژوهشی ��حمایت از اجرای تحقیقات فنی کاربردی واحدهای تحقیق و توسعه و پیاده

 های صنعتی�صنعتی در سطح بنگاه
 4881 جهاد دانشگاهی

 4881 پژوهشکده صنایع رنگ های پژوهشی�سازی یافته��یلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاریانجام تحقیقات تکم

 های پژوهشی�سازی یافته��انجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری
پژوهشکده مهندسی جهاد 

 کشاورزی
4881 

 4881 پژوهشگاه فناوریهای نوین های پژوهشی�یافته سازی��انجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری

 های صنعتی�سازی خشک کن��افزار شبیه�تهیه نرم
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 علم وصنعت ایران
4881 

 های آموزشی دهمین سمپوزیوم فوالد�حمایت از برگزاری کارگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی اصفهان
4881 

وری، بهبود �گیری از فناوریهای نو در ارتقا کارایی، بهره�نی کاربردی در زمینه بهرهحمایت از اجرای تحقیقات ف

های پژوهشی در زمینه �سازی نتایج و یافته��کیفیت و نوآوری در محصول و فرایندهای صنعتی و پیاده

 های صنعتی�فناوریهای نو در سطح بنگاه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع ومعادن
4881 

های پژوهشی در پارک علم و �سازی یافته��قات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاریانجام تحقی

 فناوری دانشگاه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تهران
4881 

 های پژوهشی�سازی یافته��انجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری
پارک علم و فناوری 

 خراسان رضوی
4881 

منظور تقویت واحدهای تحقیق و توسعه  �یت تحقیقات تحصیالت تکمیلی دانشگاهها بهکارورزی و هدا

 ها�های صنعتی ومعدنی و رفع نیازهای پژوهشی آن�بنگاه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 فردوسی مشهد
4881 

منظور طراحی و ساخت واحد نیمه صنعتی تولید الکل از مواد سلولزی و  �تشکیل کنسرسیوم تحقیقاتی به

 لیتر در روز 4444ولید در مقیاس پایلوت به ظرفیت ت

پژوهشکده مهندسی جهاد 

 کشاورزی
4881 

وری، بهبود �گیری از فناوریهای نو در ارتقا کارایی، بهره�حمایت از اجرای تحقیقات فنی کاربردی در زمینه بهره

ای پژوهشی در زمینه ه�سازی نتایج و یافته��کیفیت و نوآوری در محصول و فرایندهای صنعتی و پیاده

 های صنعتی�فناوریهای نو در سطح بنگاه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 شهید بهشتی
4881 

 های پژوهشی�سازی یافته��انجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری
شهرک علمی و تحقیقاتی 

 اصفهان
4881 

 4881 پارک فناوری پردیس های پژوهشی�سازی یافته��ریانجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجا

منظور تقویت واحدهای تحقیق و توسعه  �کارورزی و هدایت تحقیقات تحصیالت تکمیلی دانشگاهها به

 ها�های صنعتی ومعدنی و رفع نیازهای پژوهشی آن�بنگاه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 شیراز
4881 

ها در �راستای دستیابی به دانش فنی تولید و استفاده از انواع غشاءبکار گیری توان پژوهشی علمی کشور در 

 های ترویجی و پشتیبانی کننده از طریق پژوهشکده�های صنعتی کشور و فعالیت�بخش

معاونت پژوهشی جهاد 

 دانشگاهی
4881 
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 توسعه فناوری جهاد دانشگاهی
معاونت پژوهشی جهاد 

 دانشگاهی
4881 

منظور تقویت واحدهای تحقیق و توسعه  �حصیالت تکمیلی دانشگاهها بهکارورزی و هدایت تحقیقات ت

 ها�های صنعتی ومعدنی و رفع نیازهای پژوهشی آن�بنگاه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 سمنان
4881 

بندی صنایع غذایی مبتنی بر فناوری نانو �منظور ایجاد و توسعه دانش فنی بسته �مطالعه و تحقیق به

 قیاس صنعتی در واحدهای تولید مواد غذاییکارگیری آن تا م�وبه

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی امیر کبیر
4881 

 کیلو گرم در روز 214طراحی و ساخت پایلوت تولید الیاف شیشه با ظرفیت 
معاوت پژوهشی دانشگاه 

 علم وصنعت ایران
4881 

 4881 پارک علم و فناوری فارس های پژوهشی�هسازی یافت��انجام تحقیقات تکمیلی و حمایت از نوآوری جهت تحقق تجاری

 حمایت از چاپ فصلنامه آموزشی مهندسی ایران
فرهنگستان غلوم جمهوری 

 اسالمی ایران
4881 

 های پژوهشی�سازی یافته��انجام تحقیقات تکیلی و حمایت از نو آوری جهت تحقق تجاری
ریاست پارک زیست 

 فناوری خلیج فارس
4881 

 های تحقیقات اساسی بخش صنعت ومعدن�های پژوهشی پروژه�سازی یافته��ریتدوین برنامه تجا
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع ومعادن
4881 

های مصوب با استفاده از پتانسیل علمی و تخصصی مراکز �ای و نظارت بر اجرای پروژه�ارائه خدمات مشاوره

 پژوهشی کشور

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع ومعادن
4881 

 های آموزشی تخصصی کشور در بخش صنعت ومعدن�اورکت در برگزاری کارگاهمش
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع ومعادن
4881 

 های مدیریتی و هدایت امور طرح از مرحله پیشنهاد پروژه بررسی و تصویب و انعقاد قرارداد و نظارت�فعالیت
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 شهید بهشتی
4881 

های فناوری طرح تحقیقات اساسی  های جدید مدرن در حوزه جام خدمات کارشناسی برنامهارجاع کار و ان

 بخش صنعت و معدن
 4881 پیام زاهدی

های فناوری طرح تحقیقات اساسی  های جدید مدرن در حوزه ارجاع کار و انجام خدمات کارشناسی برنامه

 بخش صنعت و معدن
 4881 علی رئیسی

های فناوری طرح تحقیقات اساسی  های جدید مدرن در حوزه کارشناسی برنامه ارجاع کار و انجام خدمات

 بخش صنعت و معدن
 4881 امیر حسین معتمدی

 های آموزشی سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش�حمایت از کارگاه
معاونت پژوهشی دانشکده 

 فنی تهران
4881 

نجمن علمی ریخته گری ایران وانجمن های آموزشی دومین همایش مشترک ا�حمایت از برگزاری کارگاه

 مهندسین متالورژی ایران
 4881 انجمن ریخته گری ایران

 المللی کامپوزیت ایران�حمایت از برگزاری اولین کنفرانس بین
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 علم و صنعت ایران
4881 

 GLPمشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی 
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 شهید بهشتی
4881 

 های آموزشی هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران�حمایت از برگزاری کارگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی امیر کبیر
4881 
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 های آموزشی نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی�حمایت از برگزاری کارگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 نعلم و صنعت ایرا
4881 

 های آموزشی اولین دوره مسابقات ملی شناورهای بدون سر نشین�حمایت از کارگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی شریف
4881 

 های آموزشی سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت�مشارکت در برگزاری کارگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 علم و صنعت ایران
4881 

 های آموزشی ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها�ری کارگاهحمایت از برگزا
معاونت پژوهشی جهاد 

 دانشگاهی واحد تهران
4881 

 های آموزشی سومین کنفرانس تخصصی پایش و ضعیت و عیب یابی�مشارکت در برگزاری کارگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی شریف
4881 

المللی دارو بیوفناوری الکترونیک و �ند و ثبت اختراع در عرصه بینهای آموزشی فرای�حمایت از برگزاری کارگاه

IT 

پارک علم و فناوری 

 دانشگاه تهران
4881 

 4881 انجمن مهندسی دریایی های آموزشی دهین همایش صنایع دریایی�حمایت از برگزاری کارگاه

 های آموزشی نهمین همایش ملی الستیک ایران�حمایت از کارگاه
تحصیقات شرکت مهندسی 

 صنایع الستیک
4881 

 های آموزشی کنفرانس خرما�حمایت از برگزاری کارگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 سیستان و بلوچستان
4881 

 های آموزشی ماشین آالت صنعتی و راهسازی�حمایت از برگزاری کارگاه
مرکز آموزش علمی 

 کاربردی حدید اراک
4881 

ی دومین کنفرانس تخصصی تبیین نظامهای استاندارد آموزش با های آموزش�حمایت از برگزاری کارگاه

 سپاری در آموزش�محوریت برون
 4881 انجمن مدیریت ایران

و استقرار  EFQMهای آموزش و ارائه خدمات مربوطه در خصوص مدل سرآمدی �حمایت از برگزاری کارگاه

 آن در سازمان صنایع ومعادن استان گلستان

شرکت مرزبان کیفیت 

 دارپای
4881 

 های مدیریتی و هدایت امور طرح از مرحله پیشنهاد پروژه، بررسی و تصویب و انعقاد قرارداد�فعالیت
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تربیت مدرس
4881 

 4881 سید امید رعنایی سیادت ریزیهای پزوهشی و توسعه و فناوری در بخش صنعت و معدن�مشاوره در زمینه طرح و برنامه

 فناوران کارآفرین)های آموزشی �برگزاری کارگاه حمایت از
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی امیر کبیر
4881 

های فناوری طرح تحقیقات اساسی بخش  های مدون در حوزه ارجاع کار و انجام خدمات کارشناس برنامه

 صنعت و معدن
 4881 علی رئیسی

 های پژوهشی�سازی یافته��ریانجام تحقیقات تکمیلی وحمایت از نوآوری جهت تحقق تجا
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنعتی شریف
4888 

 سازی مدیریت دانش در وزارت صنایع��مطالعه طراحی و پیاده
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تهران
4888 

 های کمی و ارزیابی و پایش عملکرد صنعت ومعدن�مطالعه و تدوین شاخص
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع و معادن
4888 
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های اجرایی آینده نگری و  انجام بررسیها و مطالعات در زمینه سیاستگذاری تدوین استراتژی تدوین برنامه

 اولویت گذاری توسعه فناوری در جهت تحقق اهداف بخش صنعت ومعدن

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 صنایع و معادن
4888 

بندی خرما بر اساس روشهای غیر �جهسازی واحد نیمه صنعتی جداسازی و در��تدوین دانش فنی و پیاده

 مخرب

پژوهشکده مهندسی جهاد 

 کشاورزی
4888 

سازی ��رسانی امکان سنچی و صنعتی�های طرح در زمینه اطالع�های بهینه و راهبردی فعالیت�شناسایی راهکار

 4نتایج پروژه 

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 شهید بهشتی
4888 

 نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران های آموزشی�مشارکت در برگزاری کارگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 بیرجند
4888 

 های مجاز در کاهش ضایعات غالت در سیلوها و انبارهای صنعتی�بکار گیری افزودنی
سازمان پزوهشهای علمی و 

 صنعتی ایران
4888 

جهت ارتقای دستاوردهای مربوطه های فنی مخترعین و مبتکرین منفرد و افراد حقیقی در �حمایت از نوآوری

 سازی��به سطح مناسبی از کاربرد و تجاری

پارک علم و فناوری 

 خراسان
4883 

 های پژوهشی�سازی یافته��کاربردی در راستای تجاری –انجام پژوهشهای فنی 
شهرک علمی و تحقیقات 

 اصفهان
4883 

 سال 1تا  4کودکان فلج مغزی  دستیابی به دانش طراحی و ساخت دستگاه توانبخشی سیستم تعادلی
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 بهزیستی و توانبخشی
4883 

 4883 پارک علم و فناوری یزد دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت سامانه کنترل سطح مخازن نیتروژن

های  مهها و مطالعات راهبردی در زمینه آسیب شناسی سیاستگذاری تدوین استراتژی تدوین برنا�انجام بررسی

 اجرایی آینده نگاری و اولویت گذاری توسعه فناوری در جهت تحقق اهداف بخش صنعت و معدن

سازمان پژوهشهای علمی و 

 صنعتی ایران
4883 

های صنعتی ومعدنی و �منظور تقویت واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه �ها به هدایت تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 ها�رفع نیازهای پزوهشی آن
 4883 شهید بهشتی دانشگاه

های صنعتی ومعدنی و �منظور تقویت واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه �ها به هدایت تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 ها�رفع نیازهای پزوهشی آن

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 شهید بهشتی
4883 

 انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زیمنه بهسازی فرهنگی در صنایع ومعادن
ژوهشی دانشگاه معاونت پ

 صنایع ومعادن
4883 

 تدوین دانش فنی از بین بردن آفات انباری خرما با استفاده از امواج میکرو وویو و گاز ازن در مقیاس پایلوت
پژوهشکده مهندسی جهاد 

 کشاورزی
4883 

 نوزاد برای کمک به غربال شنوایی/ سازی سیستم پردازش سیگنال گریه کودک ��طراحی و پیاده
نت پزوهشی دانشگاه معاو

 شاهد
4883 

رسانی امکان سنجی و �های اطالع�های پژوهشی و شناسایی راهکارهای بهینه در زمینه�مدیریت راهبری فعالیت

 ها�سازی نتایج پروژه��سازی و صنعتی��نظاتر بر تجاری

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 شهید بهشتی
4883 

 ارائه خدمات مشاوره فناوری اطالعات
ژوهشی دانشگاه معاونت پ

 صنعتی امیر کبیر
4883 

 4883 پارک علم و فناوری یزد دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت سامانه کنترل سطح مخازن نیتروژن

 ارائه مدل بهینه توزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در بخش صنعت و معدن
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 امام صادق
4883 
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نول سوختی از گیاه سورگوم شیرین در مقیاس پایلوت بااستفاده از تکنیک دیفیوژن و تخمیر در حال تولید اتا

 جامد

معاونت تحققات و فناوری 

 دانشگاه اصفهان
4883 

های کنسرسیوم تحقیقاتی در حوزه صنعت و �انجام مطالعات فنی و اقتصادی جهت تعیین موضوعات پروژه

 معدن

پژوهشگاه شیمی و 

 یمی ایرانمهندسی ش
4834 

حمایت از نوآوری فنی مخترعین و مبتکرین و افراد حقیقی در جهت ارتقای دستاوردهای آن به سطح 

 سازی��مناسبی از کاربرد و تجاری

معاونت پژوهشی و فناوری 

 جهاد دانشگاهی
4834 

 تدوین دانش فنی طراحی وساخت سیستم هوشمند نمایشگر بالدرنگ صافی سطح
دانشگاه معاونت پژوهشی 

 امام حسین
4834 

های پژوهشی در  انجام مطالعات وتحقیقات صنعتی ومعدنی اساسی بااستفاده از پتانسیلهای علمی دستگاه

 راستای اهداف برنامه راهبردی صنعت ومعدن وتجارت

پارک علم وفناوری دانشگاه 

 تهران
4834 

ظور هم افزایی در جهت طراحی برنامه من �نظران به�کارگیری توان فنی وپژوهشی کارشناسان و صاحب�به

 راهبردی صنعت،معدن و تجارت

معاونت پژوهشی جهاد 

 دانشگاهی
4834 

منظور هم افزایی علمی در جهت طراحی  �نظران به�کارگیری توان فنی و پژوهشی کارشناسان و صاحب�به

 برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 شهید بهشتی
4834 

همکاری با وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه علمی و کاربردی در جهت گسترش کمی مراکز علمی کاربردی تحت پوشش  -1

 صنعت، معدن و تجارت از طریق

های فاقد مراکز �ها با اولویت استان�کاربردی تحت پوشش و گسترش آن در کلیه استان–مرکز آموزشی جدید علمی  444ایجاد و توسعه 

 مناطق محروم

 نفر 882444به تعداد  4834تا  4881های �ایجاد ظرفیت پذیرش دانشجو طی سال

 هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی تحت پوشش 444اشتغال به تحصیل بیش از 

 هزاردانشجو 444تائید دانش آموختگی 

 ی کاربردی توسط حوزه صنعت، معدن و تجارتهای ایجاد شده جهت پذیرش دانشجو در بخش علم�ظرفیت% 12دراختیار گرفتن حدود 

 همکاری با وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه علمی و کاربردی در جهت گسترش کیفی مراکز آموزش علمی کاربردی از طریق -8

 گسترش حوزه فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی در رشته صنایع مختلف

 سیعنوان و سرفصل جدید در 11تهیه و تدوین 

 های موردنیاز بخش صنعت معدن و تجارت در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا�طراحی دوره

 ها و صنوف کشور�گسترش حوزه فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی در اتحادیه

 ه استخانه ارائه شد�در مراکز تحت پوشش این وزارت( کاربردی–علمی )های آموزشی بلندمدت �در جدول زیر عملکرد دوره

 

 (کاربردی–علمی )های آموزشی بلندمدت �عملکرد دوره: 483جدول 

 4834 4834 4883 4888 سال

 414 481 441 31 تعداد مراکز

 441444 81444 14444 11444 تعداد دانشجو

 88444 41444 -- -- تعداد فارغ التحصیل

 84 -- -- -- درخواست جدید

های صنایع و معادن �خانه�ها در ستاد وزارت�کنان ستاد وزارت که گزارش عملکرد برگزاری این دورههای آموزشی برای کار�برگزاری دوره  -3

 و بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت در جداول زیر ارائه شده است
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 های آموزشی در وزارت صنایع و معادن�عملکرد برگزاری دوره: 434جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شاخص

های برگزار �تعداد دوره

 شده
288 281 248 488 241 211 

تعداد نفرات آموزش 

 دیده
2112 2118 4341 4131 4881 2141 

 28888 21141 24828 22332 84811 84121 نفر ساعت

 

 های آموزشی در وزارت بازرگانی�عملکرد برگزاری دوره: 434جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شاخص

های برگزار �دوره تعداد

 شده
214 488 421 418 443 432 

تعداد نفرات آموزش 

 دیده
823 111 1311 888 822 4141 

 24823 44821 41421 18131 41114 41241 نفر ساعت

 

 های آموزشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت�عملکرد برگزاری دوره: 432جدول 

 4834 4834 شاخص

های برگزار �تعداد دوره

 شده
214 13 

تعداد نفرات آموزش 

 دیده
4414 8421 

 28411 84334 نفر ساعت

 

 های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش  2-1-2-5-1

های بازرگانی، انجام تحقیقات، تحلیل آمار و اطالعات، نشر اطالعات تجاری و انجام  هدف از تاسیس مؤسسه مطالعات و پژوهش

های بازرگانی و �بازرگانی داخلی و خارجی بوده و با توجه به ادغام وزارتخانه -ائل اقتصادیهای الزم جهت تجزیه و تحلیل مس پژوهش

صنایع و معادن به حوزه صنعت و معدن نیز تسری یافته است و پشتیبانی علمی و کارشناسی وزرات صنعت، معدن و تجارت را نیز به 

انند کسب رتبه مؤسسه پژوهشی برتر کشور، کسب رتبه مدیر پژوهشی طوری که در این مدت افتخارات مهمی را نیز م �به. عهده دارد

ممتاز کشور، کسب رتبه برگزیده در جشنواره فارابی، کسب رتبه برتر در جشنواره روابط عمومی، کسب رتبه کتاب برتر در جایزه کتاب 

 .به دست آورده است... فصل و جشنواره کتاب سال دانشجویی و 
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سازی ��ت، با توجه به اهداف و انتظارات موجود از بخش صنعت، معدن و تجارت، ایجاد تحول در آن بدون پیادهدر حوزه پژوهش و تحقیقا

های نوین مدیریتی، �گیری�ها و جهت�الزمه این امر توجه به مفاهیم، روش. نظام نوین تجاری و اقتصاد دانش محور، میسر نخواهد شد

شناخت و تجزیه و تحلیل تحوالت . وجه به پژوهش و انجام مطالعات پشتیبان استصنعتی و معدنی، اقتصادی و تجاری از طریق ت

های بخش صنعت، معدن و �کارگیری آخرین دستاوردهای علمی در حل مشکالت و چالش�المللی و به�اقتصادی و تجاری در سطح بین

 ژوهش ارائه شده استدر جدول زیر عملکرد حوزه پ. باشد�تجارت کشور از اهداف مهم پژوهش در این بخش می

 

 های بازرگانی خالصه عملکرد پژوهش و تحقیقات مؤسسه مطالعات و پژوهش: 438جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 عنوان فعالیت

 218 481 421 248 212 411 412 418 های پژوهشی و گزارشات تحلیلی�تعداد طرح

 11 11 14 11 18 11 14 88 تعداد تألیف و ترجمه کتب پژوهشی

 13 18 11 11 18 14 13 18 تعداد مقاالت علمی منتشر شده

 42 1 81 24 41 48 48 44 ها�تعداد مشارکت در مجامع علمی و همایش

 3 21 11 11 14 24 1 4 تعداد حمایت از پایان نامه دانشجویی

 12 18 14 88 82 21 24 4 ها ها و دانشگاه های همکاری با سازمان�تعدادتفاهم نامه

 

های بازرگانی در راستای توسعه سرمایه انسانی، توانمندسازی علمی و ارتقای سطح دانش، آموزش و تربیت  مؤسسه مطالعات و پژوهش

های مهم این �از مأموریت. های خود قرار داده است�نیروی انسانی مهار و متخصص را از طریق مرکز آموزش بازرگانی را در سرلوحه فعالیت

های توانمندسازی منابع انسانی در  های آموزشی و ترویجی و پیگیری اجرای برنامه�ریزی، تدوین بسته�توان به نیازسنجی و برنامه می مرکز

 .های آموزشی ارائه شده است�در جدول زیر عملکرد دوره. ها نام برد�اقتصادی کشور و ارزیابی مستمر آن -بخش بازرگانی

 

 های بازرگانی زش مؤسسه مطالعات و پژوهشخالصه عملکرد آمو: 431جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 عنوان فعالیت

 814 884 4124 4821 2311 384 118 148 های آموزشی�تعداد دوره

 11441 13211 12111 84828 18811 21833 41114 44888 تعداد دانش پذیران

 2844444 2132444 1118444 2844444 8811444 2841444 2121444 4418444 نفر ساعت آموزشی

 12 12 14 81 81 21 21 48 های آموزشی�تعداد نمایندگی

 
ها و �های علمی کاربردی جهت توسعه دانش و فرهنگ تجارت و همچنین برگزاری میز گردها، همایش�نشر کتب، مجالت، مقاالت و گزارش

های تخصصی در این �چاپ و انتشار کتاب. باشد�رسانی علمی می�در حوزه اطالع های علمی و پژوهشی از اقدامات مهم مؤسسه�سخنرانی

هم چنین در این بخش، پژوهشنامه بازرگانی که دارای . پذیرد�حوزه توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به این مؤسسه صورت می

باشد با هدف کمک به ایجاد ارتباط میان �ترویجی می –های بازرگانی که دارای درجه علمی�پژوهشی و دو ماهنامه بررسی -درجه علمی

بازرگانی کشور به  –کاربردی در ارتباط با تنگناهای اقتصادی  -های کشور و سیاست گزاران اقتصادی و کمک به مسأله یابی علمی دانشگاه

انی، صنعت و معدن نیز برگزار ها و مخاطبین بخش بازرگ�های علمی تخصصی متناسب با مأموریت�ضمن اینکه نشست. رسد انتشار می

 .در جدول زیر عملکرد این حوزه ارائه گردیده است. شود�می

 

 های بازرگانی رسانی مؤسسه مطالعات و پژوهش�خالصه عملکرد اطالع: 431جدول 
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 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 عنوان فعالیت

 14 11 11 31 14 11 14 18 های علمی برگزار شده�تعداد نشست

 1 1 1 1 8 1 1 1 (پژوهشی -علمی) بازرگانی  پژوهشنامه انتشار

 های بازرگانی �انتشار دو ماهنامه بررسی

 (ترویجی –علمی )
1 1 1 1 1 1 1 1 

 21 11 - - - - - - انتشار نشریه تابا

 283 83 - - - - - - انتشار نشریه دیدگاه

 884 181 281 244 431 414 411 424 گزارشات رسانه ای

 82 84 81 31 31 11 81 81 تعداد کتب و نشریات چاپ شده

 
منظور شناسایی، تعریف و حل علمی، آگاهانه و سریع مسائل اضطراری،  �ای به�پاسخگویی به مسائل طرح شده و نیز ارائه خدمات مشاوره

ر جدول زیر اقدامات انجام شده در حوزه مشاوره د. باشد�بازرگانی کشور از اهداف مهم خدمات مشاوره می -فوری و مهم بخش اقتصادی 

 .ارائه شده است

 

 های بازرگانی خالصه عملکرد مشاوره مؤسسه مطالعات و پژوهش: 431جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 عنوان فعالیت

 11 11 81 84 444 14 11 12 های تخصصی�تعداد مشاوره

 11 81 411 432 481 414 34 34 تعداد اظهارنظرهای کارشناسی

 31 11 11 81 441 418 428 84 های پیشنهادی�تعداد طرح

های تولیدی و �های موضوعی مهم این مؤسسه در سنوات اخیر در چهار حوزه تخصصی توسعه بازرگانی، زیرساخت�برخی از فعالیت

 :شود�میمطالعات راهبردی و حوزه توسعه مدیریت پژوهش و آموزش به شرح زیر اشاره 

 :حوزه توسعه بازرگانی( الف

 تدوین نقشه راه اصالح الگوی مصرف و برگزاری همایش آن

 های کالن کشور�ها بر تنظیم بازار موادغذایی، اصناف کشور و شاخص�بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه

 ای در کشور تدوین نقشه راه توسعه نهادهای توزیع زنجیره

 ازرسی در شبکه توزیع کاال و خدماتطراحی نظام مدیریت نظارت و ب

 تدوین مدل مناسب تنظیم بازار در ایام خاص

 بررسی آثار بحران اقتصاد جهانی بر تولید و تجارت ایران با تاکید بر قیمت نفت

 های تجاری ایران در بازار چین�بررسی فرصت

 های توسعه صادرات فراورده غذایی حالل ایران�شناسائی زمینه

 کشورهای اسالمی High Tech های تجارت در بخش�ظرفیتها و �پتانسیل

 تعیین فهرست محصوالت خاص و مکانیزم حفاظتی ویژه محصوالت کشاورزی ایران

 :های تولیدی�حوزه توسعه زیرساخت( ب 

 تدوین الیحه ایجاد نظام مدیریت لجستیک در کشور

 منتخب طراحی فرایند واگذاری و کاهش تصدی گری در زنجیره تأمین کاالهای

 وری بخش بازرگانی�طراحی نظام جامع مدیریت بهره

 وری بازرگانی ایران�تدوین برنامه کسب و کار کلینیک بهره
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 وری برای مدیران صادراتی�تدوین بسته آموزشی بهبود بهره

 تدوین نقشه راه توسعه فرهنگ تجارت الکترونیکی

 سازی پنجره واحد تجاری��تدوین نقشه راه پیاده

 بندی کشور�ه راه توسعه صنعت بستهتدوین نقش

 های پخش کاال�بندی شرکت�ارائه نظام ارتقا و رتبه

 های عملکردی بخش بازرگانی�گیری و تحلیل شاخص�شناسایی، اندازه

 :حوزه مطالعات راهبردی( ج 

 تدوین نقشه راه توسعه فضای رقابتی در کشور و برگزاری همایش آن

 های تحلیل صنعتی، معدنی و تجاری�سازی پایگاه شاخص��طراحی و پیاده

 انداز اقتصاد ایران�چشم

 رویکرد آینده پژوهی و تاکید بر نقش ایران: الملل�انداز نظام اقتصاد بین�چشم

 المللی همگرایی اقتصادی کشورهای سازمان کنفرانس اسالمی�انجام مطالعات پشتیبان و برگزاری کنفرانس بین

 استرداد کاال در حقوق ایران بررسی حقوقی و اقتصادی حق تعویض و

 کننده و تبیین حقوق بنیادین او�بررسی مفهوم مصرف

 :حوزه توسعه مدیریت پژوهش و آموزش( د 

 تدوین نقشه علم و فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت

 های تابعه وزارت صنعت،معدن و تجارت ها و سازمان بندی علمی دستگاه�ارزیابی و رتبه

 اطالعات علمی بازرگانی کشورراه اندازی بانک 

 طراحی و بازنگری نظام پژوهش و آموزش بازرگانی

 ها و خدمات در مؤسسه�شده پروژه�تمام�سازی نظام قیمت��پیاده

 عناوین برخی از افتخارات کسب شده برای مؤسسه در بخش زیر اشاره شده است

 :باشد�کسب نموده است که اهم آن به شرح زیر می های اخیر دستاوردهای علمی و پژوهشی متعددی را�موسسه در طول سال

 کسب رتبه مؤسسه پژوهشی برتر کشور

 کسب رتبه مدیر پژوهشی ممتاز در کشور

 کسب رتبه برتر در ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 های اجرایی کسب رتبه پژوهشگر شاخص در سطح دستگاه

 اهیکسب کتاب برگزیده در ارزیابی جهاد دانشگ

 کسب مقاله برتر در ارزیابی جشنواره مطبوعات

 المللی فارابی�کسب رتبه طرح برگزیده و رتبه نشریه برتر در جشنواره بین

 کسب کتاب برتر جشنواره کتاب سال دانشجویی و جایزه کتاب فصل

 نامزد کتاب برتر در سه سال پیاپی توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 روابط عمومی کسب رتبه برتر از جشنواره

 JEL ایندکس شدن مجله پژوهشنامه بازرگانی مؤسسه در

 SPRINGER انتشار کتاب به زبان انگلیسی در انتشارات

 گانه مطالعاتی در نهاد ریاست جمهوری�های چهارده�کسب مقام برتر در بین گروه

عبارتند از طرح ملی آمایش تجاری، طرح ملی  های ملی و کلیدی که این مؤسسه در سنوات اخیر به انجام رسانده است�برخی از طرح

های صنعتی، معدنی و �شده، راه اندازی مرکز تحلیل داده�تمام�آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی، طرح ملی نهضت کاهش قیمت

 .... تجاری، برگزاری اتاق فکر صنعت، معدن و تجارت، راه اندازی مرکز اطالعات علمی بازرگانی و

 :وارد فوق، تحقیقات و اقدامات متعددی در حوزه بازار و بازاریابی نیز انجام شده است که اهم آن در زیر ارائه شده استعالوه بر م

انجام مطالعات میدانی و بررسی مشکالت و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای عراق، افغانستان، روسیه، کشورهای آمریکای 

 ...و  التین، هندوستان، ازبکستان
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ها از �ها و بنگاه�تبلیغات برون مرزی محصوالت ایرانی در بازارهای هدف شامل پخش تیزرهای تبلیغاتی صادرکنندگان نمونه، انجمن

 المللی تلویزیونی�های بین�شبکه

 های داخل و خارج�رسانی در نمایشگاه�غرفه اطالع 14برپایی بیش از 

 جارت با کشورهای هدفهای راهنمای ت�عنوان کتاب 11تهیه و تدوین 

ها جهت انجام تحقیقات بازار و �ها و بنگاه�ها، اتحادیه ها، تشکل�های بالقوه و بالفعل سازمان بازرگانی استان�ریزی و ارزیابی پتانسیل�برنامه

 های تحقیقات بازاریابی تقویت تشکل
 

 آموزش و پژوهش در شرکت بازرگانی دولتی ایران  3-1-2-5-1

ها، با هدایت و راهبری شورای پژوهش و مرکز پژوهشهای غالت و با همکاری �ز اجرای قانون هدفمند کردن یارانههای پس ا�در سال

پروژه پژوهشی انتشار یافته است که  84، تعداد 4834لغایت  4883های �واحدهای تخصصی ستادی شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال

 ها در زیر ارائه شده است�فهرست آن

 غییرات رطوبت گندم در طول مدت نگهداری در سیلوها و انبارها در چهار منطقه آب و هوایی کشوربررسی ت

 تعیین میزان سم آفالتوکسین در نان مصرفی و بررسی عوامل رشد آن و ارائه راهکارهای موثر

 روش تولید انبوه صنعتی �بررسی ظرفیت تولید انواع نانهای سنتی به

 سازی�وم شیمیایی در ضدعفونی کردن گندم در سیلوها و تأسیسات ذخیرهبررسی روشهای جایگزینی سم

 بندی و عرضه انواع نان در کشور�طراحی نظام بسته

 طراحی نظام نظارت بهداشتی روشهای تولید انواع نان

 طراحی نظام مدیریت پایش کیفیت آرد

 طراحی نظام واگذاری مراکز نگهداری غالت و کاالهای اساسی به بخش خصوصی

 گیری کیفیت گندم، آرد و نان�ها و تجهیزات اندازه سازی مشخصات فنی و کاربردی انواع دستگاه��شناسایی و مستند

 طراحی نظام مدیریت پایش کیفیت گندم

 طراحی و استقرار بانک اطالعاتی پژوهشگران مرتبط با حوزه فعالیت شرکت

 (سنتی)تی روش دس �طراحی نظام مدیریت و نوسازی صنعت تولید نان به

 روش دستی و مکانیزه �در تولید انواع نان به...( کیفیت، هزینه، انرژی و )های فرایندی موثر �مطالعه تطبیقی درخصوص شاخص

 مطالعه و تدوین ده استراتژی برتر و برنامه پنج ساله شرکت

 روش مکانیزه �طراحی نظام حمایت از ایجاد واحدهای تولید نان استاندارد به

 مستندسازی میزان واقعی مصرف سرانه انواع نان در کشور مطالعه و

 آموزان آشنایی با روشهای پخت انواع نان استاندارد و تدوین متون مرتبط با گندم، آردو نان جهت درج درکتب دانش طراحی وتدوین کتب

 )دفترک آشنایی مردم با نان)طراحی نظام آشنایی مردم با انواع نان 

 پرداخت پاداش عملکرد طراحی و استقرار نظام

 های تابعه�طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت

 مطالعه تطبیقی درخصوص کیفیت گندم، آرد و نان ایرانی با سه کشور منتخب

 طراحی و استقرار نظام مدیریت تأمین و توزیع کاالهای اساسی

 طرح ایجاد مرکز تجاری غالت در منطقه

 فمند گندمطراحی نظام خرید هد

 مطالعه و ارائه مدل تولید و ذخیره نان در مواقع بحران

 شده�تمام�باز مهندسی فناوری تولید نانهای سنتی عمده با اولویت کاهش قیمت

 طراحی نظام توسعه بازار گندم، آرد و نان ایران در جهان

 گیری فوالت کل در آرد و نان غنی شده در سطح تهران�اندازه

 های سنتی و صنعتی�استاندارد اخالق کسب و کار در نانوائیطراحی و استقرار 

 مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری نانو جهت افزایش زمان ماندگاری گندم



224 
 

ای کشور که پس از امضای تفاهم نامه همکاری میان �بر اساس توافقنامه منعقده میان شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان فنی و حرفه

، 4834ها تا پایان سال �انجام گرفت، از زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه 4883قت بازرگانی و کار و امور اجتماعی در مرداد وزرای و

نیز  4834براساس همین تفاهم نامه در سال . نفر نانوا در سراسر کشور، آموزش داده شده است 84118نفرساعت به  4113138بالغ بر 

به این ترتیب، از ابتدای اجرای برنامه آموزش نانوایان سراسر . نفر نانوا آموزش داده شده است 24144رساعت به هزار نف 4438بالغ بر 

 .اند�هزارنفر نانوا در کشور آموزش دیده 18.2، 4834کشور، براساس تفاهم نامه مزبور، تا پایان اسفند 

 4834حاکی از آن است که در سال  4834تا  4881های �ان در سالدر ضمن، بررسی عملکرد آموزش کارکنان شرکت بازرگانی دولتی ایر

نفر  24184بالغ بر  4881نفرساعت به کارکنان ستادی شرکت آموزش داده شده است در حالی که این میزان برای سال  41884بالغ بر 

 ساعت بوده است که در جدول زیر عملکرد این حوزه ارائه گردیده است

 
 نان ستادی شرکت بازرگانی دولتی ایرانآموزش کارک: 431جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال نوع دوره آموزشی

 های شغلی�دوره
 1138 3414 1111 1111 1133 1832 1141 1421 نفر ساعت

 12 14 11 88 82 88 12 81 درصد

های بهبود �دوره

 مدیریت

 4138 4118 8114 1411 8321 1488 1111 1121 نفر ساعت

 44 3 24 84 21 21 21 22 درصد

 های عمومی�دوره
 1481 1144 1881 1121 1811 1111 1441 8384 نفر ساعت

 11 14 81 82 14 88 88 11 درصد

 41884 48438 41423 24411 41883 41313 48818 24184 نفر ساعت جمع

 

 ولیدکنندگانکنندگان و ت�آموزش و پژوهش در سازمان حمایت از مصرف 4-1-2-5-1

این سازمان در راستای دستیابی به نیازهای آموزشی و پژوهشی، کمیته پژوهشی را تشکیل داده است که عناوین و موضوعات مورد نیاز 

در کنار این فعالیت، برخی از محتواات پژوهشی نیز در قالب . کند�سازمان را شناسایی و به صورت فراخوان برای عموم محققین اعالم می

های مختلف �های آموزشی عمومی و تخصصی در رده�ها نیز دوره�عالوه بر این فعالیت. های تخصصی تدوین و چاپ شده است�کتاب

 مدیریتی و کارشناسی در سازمان برگزار گردیده است

 :فهرست برخی از عناوین پژوهشی طی هشت سال اخیر در این سازمان عبارتند از

 ال در کشور با سایر کشورهای جهانمطالعه تطبیقی نظام توزیع کنونی کا

 تعیین مدل بهینه نظام توزیع در کشور برای کاالهای ضروری و اولویت دار

 آسیب شناسی وضعیت جاری خدمات پس از فروش به تفکیک کاالیی در کشور و مطالعه تطبیقی با سایر کشورها

 عه وضعیت ایران و مطالعه تطبیقی با سایر کشورهاتدوین آئین نامه اعطایی گواهینامه به واحدهای خدماتی بر اساس مطال

 کنندگان�بررسسی اثر مکانیزاسیون بر فرایندهای تولید و توزیع و نقش آن در رعایت حقوق مصرف

 شده�تمام�های کاهش قیمت�مباحث مرتبط با روش

 ونقل�ها در بخش حمل�بررسی اثر هدفمند کردن یارانه

 سال اخیر 1وار طی نقش خدمات ارتباطی در سبد هزینه خان

 وری واحدهیا تولیدی در کشورهای توسعه�شده محصوالت بر افزایش بهره�تمام�بررسی اثر حمایت دولت از صنایع تولیدی در کاهش قیمت

 یافته و در حال توسعه�

 ها بر قاچاق کاال�بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

 ر قاچاق کاالای ب�بررسی اثرات تعرفه و موانع غیر تعرفه

 421بررسی میزان رضایت تماس گیرندگان با شماره تلفن 
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سازی و ��کنندگان در کشورها و مقایسه با نظام اقتصادی ایران و ارائه راه کارهای فعال�های مردمی در حمایت از مصرف بررسی نقش تشکل

 های مردمی مندی از توان تشکل�بهره

 کنندگان در سایر کشورها�صرفهای حمایت از حقوق م�مطالعه تطبیقی روش

 کنندگان در سایر کشورها�های غیردولتیحمایت از مصرف مطالعه تطبیقی ساختار سازمان

 کننده�های حمایت از حقوق مصرف های دولتی در ایجاد و گسترش سازمان�بررسی تاثیر حمایت

 ها بر سطخ کیفی تولیدات داخلی�سازی یارانه��تاثیر هدفمند

 های توزیع کاالهای اساسی بر کاهش قیمت از طریق حذف واسه ها�تاثیر اصالح شبکه

 های آموزشی ارائه شده است�در جدول زیر عملکرد این سازمان در برگزاری دوره

 

 های آموزشی�کنندگان و تولیدکنندگان در برگزاری دوره�عملکرد سازمان حمایت از مصرف: 438جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 عنوان

 11 444 411 488 438 414 424 11 تعداد دوره

 131 4412 111 111 341 4441 811 281 تعداد شرکت کنندگان

 1112 41433 3834 41421 22134 21841 44141 1311 مدت ساعت آموزشی

های آموزشی  هزینه

 (میلیون ریال)
11 241 484 241 241 442 183 188 

 

 ر سازمان توسعه تجارتآموزش و پژوهش د 5-1-2-5-1

کارگاه آموزشی و سمینار تخصصی در حوزه تجارت  2414با برگزاری و مشارکت در اجرای  4834تا  4881های �این سازمان طی سال

نفر  4841482های تولیدی و صادراتی جمعا معادل �از مدیران و کارشناسان بنگاه 448481های کشور و آموزش �خارجی در تهران و استان

 .در این حوزه اقدام نموده است ساعت

المللی، صادرات، مسائل گمرکی و تجارت جهانی �در جدول زیر وضعیت آموزش بخش تجارت که عمدتا در ارتباط با حوزه بازارهای بین

 باشد، به تفکیک سال ارائه شده است�می

 عملکرد آموزش سازمان توسعه تجارت: 433جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

های برگزار �تعداد دوره

 شده
84 428 881 181 114 231 88 84 

تعداد افراد آموزش 

 دیده
4114 1333 24411 88113 21181 41488 1441 4428 

 :های آموزشی در ارتباط با موضوع تجارت و صادرات برگزار گردیده که اهم آن در زیر ارائه شده است�عالوه بر این، همایش

 (4881) (بار�میوه و تره -شیرینی و شکالت)بندی صادراتی �های بسته�کلینیکبرگزاری 

 (4881)بندی در یزد �برگزاری کارگاه آموزشی بسته

 (4881( )شیرینی سنتی -خرما -سفال و سرامیک اللجین –صنایع دستی )بندی صادراتی�های بسته�برگزاری کلینیک

 (4883( )جترو)ایی با همکاری سازمان تجارت خارجی ژاپن بندی محصوالت غذ�برگزاری سمینار یک روزه بسته

 (4834( )جترو)بندی زعفران در مشهد با همکاری سازمان تجارت خارجی ژاپن �برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی بسته

 (4834( )جترو)در تهران با همکاری سازمان تجارت خارجی ژاپن ( خرما)بندی خشکبار�برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی بسته

 (4834( )جترو)ای در یزد با همکاری سازمان تجارت خارجی ژاپن �پسته،انار،محصوالت گلخانه بندی�بسته برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی

 (4834) «بندی موفق�هفت عنصر اصلی در مدیریت طراحی یک بسته» برگزاری سمینار یک روزه 
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 های صنعتی�برگزاری سمینار توسعه شبکه و خوشه

 ی سمینار توانـمندسازی محیـط برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسطبرگزار

 برگزاری سمینار اهمیت عامل توسعه خوشه

 برگزاری سمینار توسعه شبکه ها

 برگزاری سمینار خدمات توسعه کسب و کار

 برگزاری سمینار خوشه ادوات کشاورزی جویبار

 با رویکرد خوشه های کوچک و متوسط�برگزاری سمینار رفع مسائل بنگاه

 استان کشور 84تن از  14ها با حضور �برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با توسعه خوشه

 (4834سال )بندی صادراتی �ها با رویکرد صادرات با موضوع بسته�های توانمندسازی بنگاه�برگزاری اولین همایش از سلسله همایش

ها با رویکرد صادرات با موضوع اهمیت تحقیقات بازاریابی و شناسایی �زی بنگاههای توانمندسا�برگزاری دومین همایش از سلسله همایش

 ((4834سال )نقشه ذهن مشتری 

 های صادراتی�های مدیریت صادرات و کنسرسیوم�برگزاری دو نشست تخصصی با شرکت

 4883و  4888های �های صادراتی سال های تشکل�همایش معرفی توانمندی

 4834و  4883تشکل صادراتی سال  444ها برای  اشنایی با سامانه مدیریت تشکلکارگاه آموزشی  1برگزاری 

 4834های صنعتی استان سمنان سال �برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص چگونگی ایجاد تشکل برای تولیدکنندگان روغن

 4834های صادراتی در کالس جهانی سال  سازی تشکل��برگزاری همایش توانمند

 4834های صادراتی و صادرکنندگان و مسئوالن ذیربط بخش دولتی سال  رسی مشکالت صادرات با حضور تشکلبرگزاری همایش بر

 (4834سال )مشارکت در برگزاری همایش استانداردها و تولید صادرات محور با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال وارز 

 (4834سال )های منتخب  ها برای تشکل کاربردی تدوین برنامه راهبردی تشکل-برگزاری کارگاه آموزشی

رسانی و آموزش جامعه �های صادراتی با موضوع هدف توسعه اطالع�های تخصصی با موضوع تأمین مالی صادرات و بیمه�برگزاری همایش

 بازرگانان کشور

 ای و مالیاتی صادرکنندگان�ها و نشست تخصصی در زمینه مشکالت بانکی، بیمه�برگزاری همایش

 (4881( )با رویکرد صادرات)بندی �شنواره طراحی بستهبرگزاری ج

 (4834) (با رویکرد صادرات)بندی محصوالت غذایی �برگزاری جشنواره و مسابقه طراحی بسته

 (4834)بندی در نمایشگاه اگروفود �رسانی و معرفی جشنواره و مسابقه بسته�برگزاری غرفه اطالع

 (4834)بندی محصوالت غذایی �جشنواره و مسابقه طراحی بسته های منتخب�برگزاری نمایشگاه آثار و نمونه

 (4834)های منتخب یازدهمین دوره جشنواره صنعت چاپ �برگزاری نمایشگاه آثار و نمونه

 (4883)بندی �راه اندازی مرکز مشاوره تخصصی بسته

 4883و  4888ل های صادراتی کشور در سا های تشکل�حضور و برپایی غرفه در نمایشگاه معرفی توانمندی

 در شهر مقدس مشهد (EMD) برگزاری دوره آموزش مدیریت پیشرفته نمایشگاهی

شرکت نمایشگاهی داخلی با همکاری انجمن  21با حضور بیش از  (EMD) برگزاری دوره آموزش مدیریت پیشرفته بازاریابی نمایشگاهی

 (UFI)یزنبرگ آلمان و با تائید سازمان نمایشگاهی جهانی المللی از دانشگاه را�های ایران و با حضور مدرسین بین�نمایشگاه

 جهت داوطلبان رایزنی بازرگانی در خارج "های تجاری پذیرش و اعزام هیئت"برگزاری دوره آموزشی 
 

 آموزش و پژوهش در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  1-1-2-5-1

یکی . اند�میلیارد تومان هزینه نموده 414سال اخیر بیش از  8تحقیق، پژوهش و توسعه طی  های تابعه در بخش�سازمان ایمیدرو و شرکت

برداری از مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران واقع در استان البرز است که یکی از �از بزرگترین دستاوردهای اخیر، ایجاد و بهره

 .مجهزترین مراکز تحقیقاتی خاورمیانه در این بخش است

های آموزشی برای معادن بخش خصوصی برگزار  سازی بخش، برنامه��ای و توانمند�در راستای وظایف توسعه 4883تا  4881های �ی سالط

 شده که در جداول زیر عملکرد این حوزه ارائه شده است
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 عملکرد ایمیدرو در طرح ساماندهی آموزش معادن بخش خصوصی: 244جدول 

 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 844 11 124 218 213 281 818 تعداد دوره ها

 1381 1142 1141 1841 8814 تعداد شرکت کنندگان
  

 12444 283144 482114 284181 411141 243128 نفر ساعت آموزش
44124

4 

 

 آموزش و پژوهش در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  3-1-2-5-1

سال از  14باشد که با قدمتی حدود �های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می�زیر مجموعه سازمان مدیریت صنعتی یکی از

در جدول زیر عملکرد . باشد�خصوص حوزه تولید می �های اقتصادی به�ای مدیران بخش�های معتبر و علمی در جهت آموزش حرفه سازمان

 .تهای اموزشی ارائه شده اس�این مجموعه در حوزه برگزاری دوره

 

 های آموزشی سازمان مدیریت صنعتی�تعداد شرکت کنندگان در دوره: 244جدول 

 نوع دوره
ترکیب شرکت 

 کنندگان
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

های �دوره

کارشناسی 

 ارشد و دکترا

مدیران ارشد 

ها و  سازمان

 ها�بنگاه

411،383 414،411 244،181 211،112 281،148 211،238 211،431 818،448 

های �دوره

تخصصی 

 مدیریت

مدیران میانی 

تخصصی 

ها و  سازمان

 ها�بنگاه

411،841 418،811 218،418 214،818 488،114 414،344 411،211 218،448 

های �دوره

کاربردی علوم 

 مدیریت

کارشناسان و 

کارکنان 

ها و  سازمان

 ها�بنگاه

141،121 118،844 188،121 181،114 111،234 141،183 111،181 418،248 

آموزش مرکز 

 مطالعات

کارشناسان 

ها و  سازمان

 ها�بنگاه

18،214 14،244 13،281 11،844 843،244 18،212 11،238 18،214 

 سایر

مدیران ارشد 

ها و  سازمان

 ها�بنگاه

11،111 21،118 43،418 81،118 41،131 48،844 3،811 4 

4,242،21 4،422،883 334،143 812،243 311،411 جمع

8 

811،111 328،844 811،114 

 سازمان مدیریت صنعتی : مأخذ

ها و مراکز پژوهشی کشور است که در جدول زیر عملکرد این حوزه ارائه  های پژوهشی با دانشگاه�از دیگر اقدامات سازمان ایدرو عقد قرارداد

 .شده است

 عملکرد قراردادهای پژوهشی سازمان ایدرو: 242جدول 
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 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 1 41 41 41 44 41 43 81 تعداد

 22.2 24.8 43.1 44 8 1 41.8 41.1 (میلیارد ریال)اعتبار 

 

میلیارد ریال  14تهیه شده است و ارزش آن حدود  4834که در سال  SBDC های پژوهشی در دست اجرا برای حوزه�فهرست پروژه

 :ردیده استباشد، در بخش زیر ارائه گ�می

 MEMS روش �های آزاد به�سازی فناوری ساخت انواع تیرک��طراحی و پیاده

 bench تدوین دانش فنی تولید پیوسته نانو پودر سولفات باریم در یک راکتور دیسک گردان در مقیاس

 MFC های فلزی با کمک سنسورهای پیزوالکتریک و�مانیتورینگ سالمت سازه

 (انگلیسی -فارسی)دو زبانه مدیریت امنیت اطالعات طراحی و ساخت ابزار ممیزی 

 (قند خون)گیری گلوکز �تدوین دانش فنی ساخت نمونه نیمه صنعتی کیت اندازه

 های فلزی�ساخت نمونه مهندسی آندهای تیتانیومی اصالح شده با مخلوط اکسید

 benchسازی کشور در مقیاس ��تدوین دانش فنی تولید پودر آهن مورد نیاز صنایع آینه

 تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت واحد نیمه صنعتی تولید عصاره آنتی اکسیدانی از برگ سبز چای

 های آبی�سازی حالل��طراحی وساخت پایلوت غشایی تراوش تبخیری چند منظوره جهت خالص

 benchدر مقیاس  EMEW روش �تدوین دانش فنی، طراحی، ساخت، نصب سیستم بازیافت فلزات به

 VARTM روش �طعه کامپوزیت صنعتی بهساخت ق

 های ضخیم فوالدی�تدوین دانش فنی و ساخت نمونه مهندسی لوح زنی دقیق ورق

و ساخت نمونه هندسی الکترود  bench کروم با قالب مسی آبگرد در مقیاس-تدوین دانش فنی تولید آلیاژهای پر استحکام مس

 جوشکاری نقطه ای

 (ماده پیش ساخت 44ماده اولیه دارویی و  44)رویی تولید نیمه صنعتی مواد اولیه دا

 تدوین دانش فنی و ساخت واحد نیمه صنعتی تولید پودر ژل آلوئه ورا

 انسانی ror4 تولید آنتی بادی منوکلونال ضد سرطان تخمدان با کایمرازیسیون آنتی بادی منوکلونال موشی ضد

 ش برخوردیرو �طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیر ذرات ایروسل به

 تدوین دانش فنی استفاده از ذرات نانوسیلیس در ترکیبات سنگ مصنوعی جهت ارتقای خواص فیزیکی و تولید نیمه صنعتی

 تدوین دانش فنی و تولید منسوجات ضد آتش

 دستیابی به دانش فنی تولید رکتیفایر صنعتی آمپر باال

 تخوراکی در مقیاس پایلو (cmc) تولید کربوکسی متیل سلولز

 تدوین دانش فنی داروی ضد سرطان ارلوتنیب هیدروکلراید در مقیاس پایلوت

 دار قالی نیمه خودکار

 تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه مهندسی دستگاه آزمون

 پایش ارتعاشات راه دور

 کیلو وات 2های خورشیدی تا توان �هرتز با استفاده از سلول 14سه فاز با فرکانس  AC تولید ولتاژ

 کیلووات با قابلیت موازی 84هایی با خروجی سه فاز قدرت •UPS تدوین دانش فنی طراحی و ساخت

برای کاربردهای زیست محیطی و  CH1 و CO2 های جذب و دفع گازهای�تدوین دانش فنی مواد جاذب نانو پروس و مطالعه پدیده

 bench سازی در مقیاس�ذخیره

. های پژوهشی است�باشد که در قالب عقد قراردادها و پروژه�های حوزه نوآوری می�وسعه فعالیتبخش دیگری از اقدامات سازمان در جهت ت

که مربوط به حوزه نوآوری ( منعقد گردیده است 4834تا  4888های �ها طی سال�قرارداد آن)های پژوهشی در دست اجرا �اطالعات پروژه

 : ش زیر ارائه شده استباشد در بخ�میلیارد ریال می 824ها حدود �بوده و ارزش آن

 نوع کاتالیست 1کیلوگرم از  4توسعه دانش فنی و تولید 

 بشکه در روز 44444با ظرفیت  GTL طراحی پایه واحد
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 لیتری اتانول سوختی از باگاس نیشکر 44444پژوهش و احداث واحد 

 سازی و اخذ تأییدیه از مراکز معتبر��ای تجاریهای عملکردی و کیفیت مطابق با استاندارده�بهسازی نمونه اتوبوس هیبرید، انجام تست

 سازی ارتباطات هوشمند خودرویی��طراحی و پیاده

 (ربات انسان نما)طرح ملی روباتیک الهام یافته از طبیعت

 1444تدوین دانش فنی و ساخت غشاء اسمز معکوس به صورت مدول حرارتی جهت تصفیه آب دریا در مقیاس پایلوت صنعتی با ظرفیت 

 ل در سالمدو

 تولید انبوه نماتدهای پاتوژن جهت کنترل آفات زراعی

 ماه 8یک بشکه در روز به مدت  GTL راه اندازی و راهبری پایلوت

 سازی جوش��طراحی و ساخت دستگاه شبیه

 ساخت نیمه صنعتی سامانه هوشمند تفکیک کودکان با قلبی سالم از کودکان با بیماریهای مادرزادی

 برداری در سامانه تولید همزمان برق و گرما�مگاوات قابل بهره 1ش فنی و ساخت نمونه صنعتی موتور توربینی پژوهش، توسعه دان

 سازی فرایند تولید و مشخصات محصول نانو رس خالص و اصالح شده در فرایند پایلوت��بهینه

 طراحی و ساخت یک دستگاه توکامک

 های پایه بهداشتی�تن در سال و تدوین دانش فنی تولید سوپرجاذب 14ت طراحی و ساخت واحد پایلوت تولید پیوسته با ظرفی

 روش پلمریزاسیون امولسیونی �به NBR تن در سال و تدوین دانش فنی تولید 84طراحی و ساخت پایلوت با ظرفیت 

 طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی کمپرسورهای جدید دوار
 

 های صنعتی وچک و شهرکآموزش و پژوهش در سازمان صنایع ک  2-1-2-5-1

های آموزشی و �های موثر در حوزه تولید، نسبت به برگزاری دوره های صنعتی نیز به عنوان یکی از سازمان سازمان صنایع کوچک و شهرک

 های پژوهشی اقدام نموده است که در جدول زیر عملکرد این حوزه ارائه شده است�انجام فعالیت
 

 های صنعتی هشی سازمان صنایع کوچک و شهرکعملکرد آموزشی و پژو: 248جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد عنوان شاخص موضوع

خدمات 

حمایتی 

از صنایع 

 کوچک

های آموزشی �دوره

 برگزار شده
 4188 4124 4118 4411 4411 344 111 41 دوره

آموزش دیده گان 

 های آموزشی�دوره
 12281 11414 12131 88181 84111 24818 1811 - نفر

تورهای صنعتی 

 برگزار شده
 841 231 212 431 418 422 - - تور

آموزش دیده گان 

 تورهای صنعتی
 1411 1444 1314 1848 1411 1281 - - نفر

حمایت از پایان 

های کارشناسی �نامه

 ارشد و دکترا

 418 443 11 13 14 83 8 - پایان نامه

دفاتر کار 

 مجازی

تر کار ایجاد دفا

 مجازی

واحد 

 صنعتی
2188 3211 1211 1811 1131 1118 1423 1214 

 1141 1141 1111 48441 3112 44818 41412 4133 محصول معرفی محصوالت

 های صنعتی ارائه شده است�در جدول زیر عملکرد این سازمان برای توسعه آموزش در خوشه

 

 4834یان سال های صنعتی تا پا�های آموزشی خوشه�دوره: 241جدول 

 (نفر ساعت)آموزش  افراد آموزش دیده تعداد دوره عنوان دوره آموزشی
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 43 141 22811 (CDA)آموزش مرحله اول عاملین توسعه خوشه صنعتی

 2 84 4214 (CDA)آموزش مرحله دوم عاملین توسعه خوشه صنعتی

 8 11 4134 (CDA)آموزش مرحله سوم عاملین توسعه خوشه صنعتی

 8 11 2812 (TOT)رسان و مشاوران خوشه صنعتیآموزش مد

 2818 444 8 ها آموزش مقدماتی وعمومی برای نهادها و سازمان

 84381 111 84 جمع

 

 آموزش و پژوهش در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  9-1-2-5-1

های اصلی سازمان زمین شناسی واکتشافات �ریترسانی و نشر اطالعات علمی زمین شناسی و اکتشافی کشور از مأمو�از آنجا که اطالع

های مختلفی برای توسعه منابع انسانی و آموزش علوم زمین برای �ها و طرح گردد، گروه آموزش سازمان برنامه�معدنی کشور محسوب می

 :در جدول زیر خالصه عملکرد اموزشی سازمان ارائه شده است. اقشار مختلف جامعه درنظر گرفته است

 

 خالصه عملکرد آموزشی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی: 241جدول 

 عنوان
های آموزشی �دوره

 المللی و داخلی�بین
 های علمی�بازدید سمینارهای تخصصی

های آموزش �دوره

 عمومی

های آموزشی �دوره

 ویژه مدیران

 844 11 88 814 814 تعداد ساعت

 42114 43244 1112 214142 4842141 نفر ساعت

 

 :های آموزشی صورت گرفته در سازمان زمین شناسی به شرح زیر است�م فعالیتاه

 دانشگاه کشور 41عقد تفاهم نامه همکاری با 

 دانشگاه کشور 24های آموزشی به �ارسال بسته

 های کارآموزی از طریق سامانه ملی الکترونیکی کارآموزی به همراه آموزشهای تئوری و بازدیدهای علمی�برگزاری دوره

 تخصصی -منظور پرورش نیروهای فنی �پذیرش امریه به

 های آموزشی برای دانش آموزان و دبیران آموزش و پرورش�برگزاری دوره

 های علوم زمین�طراحی وب سایت آموزش زمین شناسی جهت دسترسی دبیران و دانش آموزان به آخرین یافته

 جام افزار�تهیه شناسنامه آموزشی و تقویم آموزشی در قالب نرم

 4834کسب رتبه برتر در جشنواره پژوهشی صنعت، معدن وتجارت سال 

 اخذ مجوز تشکیل کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی سازمان از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 برگزاری چندین دوره گردهمایی علوم زمین به صورت ساالنه

 نفر ساعت آموزش 44814ن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با های آموزشی ویژه مدیرا�برگزاری دوره

 :نفر ساعت آموزش با عناوین زیر 214142سمینار تخصصی با  21برگزاری تعداد 

 4834سال  -( پلوتونیسم پهنه سنندج سیرجان)ماگماتیسم ایران 

 4834سال  -دستاوردهای نوین زمین ساخت ایران 

 4834سال  - تغییر اقلیم در ایران

 4834سال  -زمین شناسی پزشکی و سرطان 

 4834سال  -عناصر خاکی کمیاب 

 4834سال  -های کانه زایی طال د ر پهنه سنندج سیرجان �تیپ

 4834سال  -لرزه زمین ساخت ایران زمین 
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 4834سال  -در زمین شناسی  (AMS) کاربرد دیرینه مغناطیس و ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی

 4834سال  -ستین همایش ملی نانوبیوزمین نخ

 4834سال  -( بزرگداشت کویرنورد مشهور سوئدی، سون هدین)سمینار از یخبندان تا کویر 

 4834سال  -همایش تخصصی بررسی گذر سیاره ناهید از مقابل خورشید 

 4834سال  -سمینار ژئوآرکئولوژی 

 4834سال  -شناسى و اکتشاف سمینار تخصصى ژئومتیکس و فناوریهاى نوین در زمین 

 4834سال  -سمینار تخصصی کانه زایی مس در ایران 

 4834سال  -( اهر، ورزقان و هریس)ارسباران  4834مرداد  24همایش یک روزه درسهایی از زمین لرزه 

 4834سال  -سمینار تخصصی زمین لغزش در استان مازندران 

 4834سال  -راه کارگاه یک روزه در کرج همایش تخصصی کاربرد شیمی در علوم زمین به هم

 4834سال  -همایش میراث زمین شناختی ایران 

 4834سال  -همایش تخصصی زمین شناسی البرز شرقی 

 :المللی و داخلی با عناوین زیر�کارگاه آموزشی با اساتید بین 12برگزاری 

 دوره آموزشی علوم زمین برای کارکنان مؤسسه زمین شناسی ونزوئال

 های زمین شناسی کشورهای عضو اکو آموزشی علوم زمین برای نمایندگان سازمان دوره

های علوم زمین تاجیکستان، ژئومتیک و فناوری اطالعات برای کارکنان سازمان زمین شناسی �های اطالعاتی پایگاه داده�دوره آموزشی بانک

 تاجیکستان

 شناسی تاجیکستانفناوری اطالعات و علوم زمین برای کارکنان سازمان زمین 

 با همکاری سازمان زمین شناسی جمهوری چک 4/21444های زمین شناسی �کارگاه آموزشی تهیه نقشه

 های آموزشی علوم زمین برای کارکنان سازمان زمین شناسی افغانستان�دوره

 دوره آموزشی مهندسی اکتشاف مواد معدنی برای کارکنان سازمان زمین شناسی افغانستان

 تبریز -دامغان و تهران-تهران -و آتشفشان شناسی( پارینه لرزه شناسی و مورفوتکتونی)زشی تکتونیک فعال کارگاه آمو

 زوریخ ETH کارگاه آموزشی مدلسازی عددی در زمین شناسی ساختمانی با همکاری دانشگاه

 ام انگلستانکارگاه آموزشی ژئوشیمی، منشاء و جایگاه تکتونیکی سنگهای آذرین با همکاری دانشگاه دوره

 کارگاه آموزشی کنودونتها و آمونوئیدهای تریاس آق دربند و نخلک با همکاری دانشگاه میالن ایتالیا

 کارگاه آموزشی زمین درز پالئوتتیس در شمال شرق ایران با همکاری دانشگاه میالن ایتالیا

 ازسازی سطح دریاروش شناسی، فرایندهای ساحلی و ب -توسعه دشتهای ساحلی در کواترنری پایانی

 های علوم زمین�سازی داده��استاندارد

 کارگاه آموزشی چینه شناسی، دیرینه شناسی و رسوب شناسی با همکاری دانشگاه ارالنگن

 زمین شناسی و ژئوشیمی ذخائر معدنی و ذخائر معدنی مرتبط با گرانیتها: کارگاه آموزشی منابع معدنی

 SEDEX و VMSطال،  کارگاه آموزشی ذحائر عظِیم فلزی شامل

 مطالعات کمی تکتونیک فعال

 آتشفشان دماوند

 فرایندهای سطحی زمین همراه با برگزاری سمینار یک روزه کواترنری ایران

 حرارت حاصل از رویدادهای دگرگونی -ارتباط بافتی کانیها و فشار

 بررسى سیستم هاى ژئوترمال فعال و ارتباط با منابع معدنى هیدروترمالى گذشته

 یافته هاى نو زمین شناختى از مزوزئیک و سنوزئیک ایران مرکزى و شمال خاور ایران

 تجزیه و تحلیل کانیهاى سنگین در ماسه سنگ ها

 چینه شناسى، زمین شناسى ساختمانى و دما گاه نگارى دماى پایین در عرض پانه افزایشى مکران ایران

 پیش رونده و مدل سازى عددى شواهدى از چینه هاى: دینامیک گوه افزایشى مکران

 (Core-Shells) ها�هسته -نانوذرات، نانو سنسورها و نانو پوسته

 المللى�بیوکرونولوژى پرمین پسین ایران و ارتباط آن با مقیاس زمان زمین شناسى بین
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 اقلیم و سن یابی

 بازبینی مرز پرموتریاس

 سمینار ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی

 پیمایی و دستاوردهای نوین آن در مطالعات معدنیمعرفی روش چاه 

 ژاپن، کره، تایلند و بنگالدش: اهمیت تکتونیکی اسپینل کروم دار تخریبی

 بعدی8بعدی و  2های در تهیه نقشه LS lound کاربرد دستگاه ژئوفیزیک مدل

 (Core-Shells) ها�هسته-نانو ذرات، نانو سنسورها و نانو پوسته

 نشست دشت تهرانمدلسازی پویای فرو

 اقلیم و سن یابی

 نیروهای زمین ساختی در برابر نیروهای اقلیمی: های پیش بوم میوسن جنوب البرز مرکزی�پیکربندی چینه شناختی نهشته

 راهنمای ثبت ژئوپارک یونسکو

 ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی

 رون قاره ایها در مطالعه کشش د�ژئوکرونولوژی و ترموکرونولوژی و کاربرد آن

کرمان، واقع  -در مناطق طبس( گروه مگو و سازند بیدو)باالیی  -های ژوراسیک میانی�تحلیل و تفسیر رخساره محیط رسوبی و ژنز سنگ

 در بلوک طبس از خرد قاره ایران مرکزی

 ArcGIS افزار�و نرم GIS مبانی

 (RS) دورسنجی

 ICP-OES روش �به trace گیری عناصر�اندازه

 Majix-TRO و XRF ا دستگاهآشنایی ب

 (IC) روش کروماتوگرافی �آنالیز آب به

 اصول ومبانی مینرالوگرافی

 AAS روش جذب اتمی �گیری عناصر فلزی به�اندازه

 های سنگین�مطالعه کانی

 زلزله شناسی و لرزه زمین ساخت جهت دبیران زمین شناسی آموزش و پرورش تهران

 X - XRD اکتومتری پرتوروش دیفر �آشنایی با کانی شناسی به

 (Fluid Inclusion) مطالعات سیاالت درگیر

 دیکنسون-روش گزی–استانداردتجزیه وتحلیل مدال دانه درماسه سنگ

 آشنایی با روشهای کالسیک آنالیز سنگها و کانیها

 فرامینیفرهای آزاد نئوژن

 بایگانی زمین ساخت و اقلیم: های پیش بوم�حوضه

 راکدبیران آموزش و پرورش ا

 IP و RS تکنیک برداشتهای سه بعدی در مطالعات

ARC GIS مقدماتی و پیشرفته 

 آشنایی با روشهای کالسیک آنالیز سنگها و کانی ها

 نگرش در مطالعه و شناسایی دنیای پیچیده فرامینیفرهای آزاد

ستور کار قرار داشت که در این رابطه با المللی در د�های بین�های مشترک علمی، همکاری�در سازمان زمین شناسی برای اجرای پروژه

کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن، تایوان، جمهوری چک، انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس دانشگاه زوریخ، ایتالیا، بلژیک، دانمارک و 

پرداخته شده است که از آن فنالند همکاری صورت پذیرفتو در این مجموعه به ایجاد ارتباط گسترده با دنیای علم و فناوری نانو و بیو 

 :توان به موارد زیر اشاره نمود�جمله می

برکلی، ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز علمی نانوفناوری دنیا از جمله مرکز نانو بیو زمین دانشگاه فنی ویرجینیا، مرکز نانوفناوری دانشگاه 

 مؤسسه مهندسی شیمی هندوستان و متخصصان کشور روسیه

 هایی با پژوهشگاه مواد و انرژی، مرکز ذخایر ژنتیک ایران و دانشگاه صنعتی شریف�هعقد تفاهم نام
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های مشترک با دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، مرکز میکروبیولوژی دانشگاه تهران، �انجام پروژه

مع فوالد آلیاژی اصفهان وابسته به صنایع دفاع، تیم تحقیقاتی پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، مجت

 نانوفناوری سازمان جهاد کشاورزی البرز، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه کاشان

واحد علوم و تحقیقات یزد، ، دانشگاه آزاد اسالمی (سه پایان نامه)های مشترک دانشجویی با دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن �انجام پروژه

 دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

 توان اشاره نمود پژوهشی انجام شده در مدیریت زمین شناسی پزشکی به موارد زیر می -های مطالعاتی �از جمله پروژه

 تپه، گنبد کاووس، گرگان و داشلی برونمراوه ( مصوب هیئت دولت)مطالعه زمین شناسی پزشکی در استان گلستان 

 (مصوب هیئت دولت)مطالعه ژئوبوتانی در استان گلستان 

برگه )کرمان  -شاهرود و دامغان  -ساری، سمنان  -، کالردشت (مصوب هیئت دولت)مطالعات زمین شناسی پزشکی استان مازندران 

 (حوضه شهری یزد و شهرستان تفت)یزد  -( کرمان 4:14444

استان اردبیل، مشکین  -شهر کرمان  -هیدروژئوشیمی و منشایابی آلودگی فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی استان کرمانمطالعه 

 تهران 4:444444نقشه  -کمربند آرسنیک غرب کشور، استان کردستان  -شهر و اردبیل 

 مطالعه ژئوشیمی شهری کرج

 ایرانکوه اصفهان�منطقه -شیراز 4:444444برگه  -منطقه کهک قم  -ضوی مطالعه زمین شناسی پزشکی عنبرستان، استان خراسان ر

هشتگرد،  -سواد کوه، استان مازندران  -اهر، آذربایجان غربی -منطقه آب ترش استان کرمان  -مطالعه عوامل موثر در بروز بیماری ام اس 

 کالردشت -بم، استان کرمان -شیراز –استان البرز 

های آموزشی در کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ونزوئال، کشورهای عضو اکو و برگزاری �برگزاری دوره عالوه بر موارد ذکر شده

 .نفر و برگزاری ساالنه گردهمایی علوم زمین نیز توسط این سازمان صورت گرفته است 4144های آموزشی برای بیش از �کارگاه

توسط اساتید خارجی دانشگاههای برگزار کننده از قبیل دانشگاههای سخنرانیهای علمی برگزار شده در محل سازمان زمین شناسی 

کمبریج، کلن، فرانکفورت، بن، مونت پولیه، پیرماری کوری، پاریس، دهلی نو، اوتاوا، زوریخ، زکنبرگ، میالن، ایالتی جرجیا، اینسبورگ 

 .باشد�اتریش و مالزی نیز از اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش می
 

 آموزش در شرکت دخانیات ایران  11-1-2-5-1

 :در جدول زیر عملکرد آموزش در شرکت دخانیات ارائه شده است
 

 (نفر ساعت)عملکرد آموزش کارکنان و مدیران شرکت دخانیات : 241جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 حوزه آموزش

 11144 41118 24111 28813 21182 42112 های تخصصی اداری ومالی�دروه

 8444 8428 1888 1114 44431 1211 های تخصصی بازرگانی و اقتصادی�دوره

 88888 422111 11142 14811 14118 41181 (کشاورزی و صنعت)های تخصصی تولید �دوره

 - - - - 41883 8111 ها آموزشهای متفرقه مرتبط با دیگر حوزه

 14488 11334 34318 441448 13112 21228 ها های عمومی کلیه حوزه�دوره

 3184 42184 81111 44838 21111 44134 ها های مدیریتی کلیه حوزه�دروه

 413844 221841 222118 241148 481181 11388 جمع

 آموزش در مرکز ملی فرش ایران  11-1-2-5-1

 .در جدول زیر عملکرد آموزش در مرکز ملی فرش ایران ارائه شده است

 

 های دانشجویی مرکز ملی فرش ایران�قات و طرحعملکرد آموزش، تحقی: 241جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شاخص
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 8 8 8 2 8 1 1 44 طرح تحقیقاتی و مطالعاتی

 1 1 8 1 1 2 2 4 طرح دانشجویی

 148 844 181 881 811 4441 182 241 (دوره)آموزش 

 

های •رش ایران با اخذ موافقت مقامات استانی و ملی نسبت به برگزاری دورهدر امر توسعه قالیبافی در نقاط محروم شرکت سهامی ف

های خراسان جنوبی، خوزستان، ایالم، لرستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و �آموزش قالیبافی و اشتغال پس از آن در استان

نفر آموزش دیده و به کار قالیبافی  1144ها بیش از �ورهدر این د. بویراحمد، سیستان و بلوچستان، مرکزی و کرمانشاه اقدام نموده است

سوله آموزشی با بودجه  1با تصویب هیئت محترم وزیران در کرمان نیز شرکت سهامی فرش ایران موظف به ساخت . اندمشغول شده 

 .نقطه استان کرمان گردیده است 1مصوب هیئت دولت در 

 

 های صنعتی�خوشه  2-2-5-1

های یکدیگر، محصوالت و �کسب و کار به واحدهای کسب و کار متمرکز در یک منطقه جغرافیائی که با همکاری و تکمیل فعالیتخوشه 

پذیری و �انعطاف. شود�های مشترکی نیز برخوردارند، اطالق می�ها و فرصت�یا خدمات مشابه و یا مشترکی را تولید و ارائه کرده و از چالش

این . های این صنایع است�ترین مزیت�و متوسط برای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر بازارها از عمده قدرت تطبیق صنایع کوچک

پذیری این صنایع گشته �تواند منجر به ارتقا توان رقابت ها همراه گردد، می�مزیت در صورتیکه با رفع تنگناهای موجود بر سر راه توسعه آن

 .ها در بازارهای جهانی فراهم آورد�فقیت آمیز آنو شرایط مورد نیاز را برای حضور مو

عنوان یکی از رویکردهای نسبتاً جدید توسعه صنعتی و �های کسب و کار به�در میان الگوها و روشهای مختلف توسعه صنعتی، توسعه خوشه

در این راستا . وسط ایفا نمایدطور موفقیت آمیزی قادر است تا این نقش حیاتی را برای توسعه صنایع کوچک و مت�اقتصادی است که به

در قالب سه محور اساسی فرهنگ  4881ای خود را از سال �های توسعه خوشه�های صنعتی ایران فعالیت سازمان صنایع کوچک و شهرک

مودن دانش و رسانی و فراهم ن�سازی نهادی و قانونی آغاز نمود و در گام اول با تمرکز بر فرهنگ سازی، اطالع��سازی و ظرفیت��سازی، الگو

در گام بعد و . ای زمینه علمی،فرهنگی و اجتماعی الزم جهت پرداختن به این امر را تسهیل نمود�اطالعات مورد نیاز در حوزه توسعه خوشه

های صنعتی، سازمان سعی نمود تا با هماهنگی یونیدو و در �به دنبال مهیا شدن شرایط الزم برای توجه عملیاتی به بحث توسعه خوشه

ای در سطح کشور �لب یک قرارداد همکاری، زمینه انتقال دانش مورد نیاز را فراهم نموده و اقدام به عملیاتی کردن سیاست توسعه خوشهقا

تمهید و تسهیل  .های صنعتی ایران انجام یافته است های متنوعی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک نماید که در نتیجه آن برنامه

های �های آموزشی در سطوح مختلف، تهیه نقشه کشوری خوشه�های صنعتی، برگزاری دوره�برای بحث توسعه خوشه فضای نهادی و قانونی

عنوان بخشی از اقداماتی است که تا کنون از طریق �های مختلف کشور به�ای در سطح استان�های توسعه خوشه�ه�صنعتی و اجرای پروژ

سازی الگوی توسعه ��م یافته است که اقدامات و دستاوردهای حاصل از اجرا و پیادهسازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران انجا

 .گردد�ای در بخش زیر تشریح می�خوشه

سازی نهادی و قانونی و الگوسازی در ��استراتژی فرهنگ سازی، ظرفیت 8های کسب و کار �بر اساس برنامه تدوین شده برای توسعه خوشه

های عملیاتی زیر در دستور کار  اند که این سه استراتژی کلی در قالب برنامه�ب و کار تعریف گردیدههای کس�های توسعه خوشه�فعالیت

 :اند�های صنعتی قرار گرفته�های توسعه خوشه�فعالیت

 رسانی و فرهنگ سازی�آموزش، اطالع

 های کسب و کار�مطالعه فراگیر و تهیه نقشه کشوری خوشه

 (CDAS)ها توسط عاملین توسعه خوشه کسب و کار�های توسعه خوشه�ژههدایت و نظارت مستقیم در اجرای پرو

 ها�ها بنا بر اقتضای فرایند توسعه خوشه ها و سازمان�رسانی، آموزش و هماهنگ نمودن سایر وزارتخانه�اطالع

 ها�ر سطح استانهای تعریف شده د�سازی پروژه��های شهرکهای صنعتی استانی در تدوین و پیاده�ارائه مشورتهای موثر به شرکت

 : سازی عبارتند از��اقدامات و دستاوردهای ایجاد شده در حوزه فرهنگ

 تألیف، ترجمه و انتشار کتب

 تهیه جزوات آموزشی

 های صنعتی�های آموزشی عاملین توسعه خوشه�برگزاری دوره
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 های عاملین توسعه خوشه�برگزاری گردهمایی

های صنعتی و نظارت دقیق بر روند �های فنی به عاملین توسعه خوشه�ای ارائه مشاورهبر (TA)راه اندازی سیستم مشاوره و نظارت فنی

 .های مختلف کشور�های صنعتی در سطح استان�های توسعه خوشه�اجرای پروژه

 نامه اجرایی عبارتند از�سازی نهادی و قانونی و آیین��اقدامات و دستاوردهای ایجاد شده در حوزه ظرفیت

عنوان �های کشور به�های کسب و کار و ابالغ آن به تمام استان�های توسعه خوشه�نامه و دستورالعمل�عه آیینتنظیم و تصویب مجمو

 .دستورالعمل اجرایی فرایند توسعه خوشه

قانون اساسی در خصوص  444های کلی ابالغی بخش صنعت از سوی مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل  سیاست 3با توجه به بند 

منظور هم افزایی صنعت و �ها با صنایع بزرگ به�منظور تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوندهای آن�های صنعتی به�وشهتوسعه خ

قانون برنامه پنجم با هماهنگی کارگروه حمایت از  84های صنعتی در زیر بندهای الف تا ه ماده �نامه جدید خوشه�ارتقا توان رقابتی آیین

 های کسب و کار اصالح گردید�نامه فراگیر در سطح توسعه خوشه�ل به یک آیینمنظور حصو�تولید به

های زیربط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد  های کسب و کار با نهادها و سازمان�همکاری در حوزه توسعه خوشه

 ....کشاورزی، سازمان گردشگری و

 : زه الگوسازی عبارتند ازاقدامات و دستاوردهای ایجاد شده در حو

ای است که بر اساس �های رویکرد توسعه خوشه های کسب و کار یکی از مهمترین پیش فرض�مطالعه فراگیر، شناسایی و تهیه نقشه خوشه

امع و در واقع حصول به چنین پیش شرطی نیازمند مطالعه ج. ها حائز اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرند�این رویکرد همه خوشه

ای تا حد امکان مورد �روش خوشه�های قابل توسعه به�ای که در نتیجه آن پتانسیل�باشد به گونه�های صنعتی در کشور می�فراگیر کلیه خوشه

یعنی با وجود . نکته دیگری که در این حوزه مطرح است به محدودیتهای مربوط به منابع مالی و انسانی اشاره دارد .شناسایی قرار گیرند

کشور امکان  ای قرارگیرند، اما با توجه به محدودیت منابع مالی و انسانی�های توسعه ها مهم هستندو باید مورد توجه برنامه�که همه خوشهاین

های �حلی که در اینجا مطرح است این است که باید پتانسیل�راه .طور همزمان فراهم نیست�ها به�ای برای همه آن�های توسعه اجرای برنامه

براساس مطالعه . ها به ترتیب اولویت مورد اجرا گذاشته شود�های توسعه آن بندی شوند و برنامه�ی شده براساس معیارهایی اولویتشناسای

 .خوشه در سطح کشور شناسایی شد 432به اجرا درآمد، در حدود  4883تا  4881های صنعتی که از سال �فراگیر و نقشه کشوری خوشه

سال پیش آغاز  1خوشه صنعتی از  14های شناسایی شده، برنامه توسعه �ای در سطح کشور از میان خوشه�شههای توسعه خو�اجرای پرروژه

مورد در  11مورد در مرحله مطالعات شناختی و  1ها تعریف شده �ای برای آن�ای که پروژه توسعه خوشه�خوشه 14از میان . شده است

ها در �این پروژه. خوشه نیز پایان یافته است 24باشند و قرارداد پروژه توسعه  عمل می های اول، دوم و سوم برنامه�سازی سال��مرحله پیاده

 .استان کشور در دست اجرا هستند 21سطح 

های توسعه  سازی برنامه��شود و این درحالی است که برای پیاده�ها یک تجریه موفق در کشور محسوب می توان گفت که این برنامه می

سازی مواجــه بوده که در صورت رفع این ��های قانونی، اعتباری، نهادی، فرهنگ سائل و مشکالت فراوانی در حوزهای در کشور با م�خوشه

 .تر این برنامه در سطح کشور شد�توان شاهد نتایج بسیار پررنگ ها می�چالش

 

 

 

 

 

 

 4834های کشور تا پایان سال �سازی توسعه خوشه��آخرین آمار امکان سنجی و پیاده: 248جدول 

 تعداد موضوع ردیف

 242 های شناسایی شده�خوشه 4

 8 در دست اجرا ها در حال اجراست یا خاتمه یافته است�هایی که مطالعه امکانسنجی آن�خوشه 2
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 88 خاتمه یافته

8 
ای در قالب قرارداد عاملیت توسعه �ها پروژه توسعه خوشه�هایی که برای آن�خوشه

 .خوشه تعریف شده است

 1 له مطالعه شناختیدر مرح

 11 در مرحله پیاده سازی

 24 خاتمه یافته

 

 : باشد�اند به شرح زیر می�ها شناسایی شده�های صنعتی که در استان�خوشه

 آذربایجان شرقی

و نمای ، چوب بری و درودگری تبریز، سنگبری تزئینی (کجا آباد)تولید قطعات خودرو، تولید مصنوعات چرمی، فلزکاری و ورق کاری 

 سازی تبریز، نساجی خسروشهر، مبل سازی، لوازم خانگی، قطعات پالستیکی��، کشمش و سنبره، موزائیک(چله بافی)ساختمانی، حوله بافی 

 آذربایجان غربی

بندی �های دسته�زمینی، صنایع چوب، فراوردهای عسل، فراورده�کنستانتره، پوره و آبمیوه، سنگهای ساختمانی، خشکبار، فراوردهای سیب

 داورهای گیاهی

 اردبیل

 های لبنی�مصنوعات چوبی، فراورده

 اصفهان

، کاشی و سرامیک، فرش دستباف، فرش ماشینی کاشان، ملحفه بافی اصفهان، کشباف و جوراب (طال)سنگ اصفهان، سنگ و فلزات قیمتی

دوزندگی خورزوق، شعر بافی و مخمل بافی کاشان، بافی اصفهان، پارچه بافی اصفهان، حوله بافی آدریان، گلیم بافی سمیرم، گردبافی و 

سازی دلیگان، برنجکوبی لنجان، مجصوالت لبنی ��سازی خوراسگان، منبت و معرق کاری دولت آباد، قلمکار��برزنت بافی کردآباد، خاتم

بادی اصفهان،  – یکی تزریقیگلپایگان، صنایع ریخته گری اصفهان، صنایع ریخته گری اردستان، قطعات خودروی گلپایگان، قطعات پالست

 صنایع لوله و اتصاالت پلی اتیلن اصفهان، گالبگیری کاشان، آجر اصفهان

 ایالم

 گلیم بافی

 بوشهر

 خرما

 تهران

مبلمان یافت آباد، قطعات خودرو، طال سازی،چرم ورامین، سنگ شمس آباد، چاپ و تولید کتاب، فرش و گلیم، پوشاک چرمی، محصوالت 

دهی فلزات، ماشین کاری و آهنگری، ریخته گری چدن و فوالد و فلزات رنگین، نساجی، الکترونیک، تولید خودرو، �شکل رزین و پالستیک،

افزار، صنایع غذایی، دام و صنایع دامی، تجهیزات بیمارستانی، توریسم، تبرید و یخچال سازی، ابنیه ساختمانی، فلزکاری، کیف و کفش �نرم

 و محصوالت چرمی

 ختیاریچهار محال ب

 گز بلداجی، سنگ دیمه

 خوزستان

 تولید تجهیزات نفت، گاز، خرما، نیشکر و صنایع جانبی، ادوات کشاورزی دزفول

 
 

 خراسان رضوی

ی مشهد، مبلمان شاندیز، تابلو برق و تجهیزات وابسته، فیروزه و سنگهای نیمه قیمتی، زعفران �قطعات پالستیکی دوریکا، قطعات خودرو

 یک، الستیک و پلیمر توس، طال و جواهراتمشهد، ابریشم با

 خراسان جنوبی

 آجر بشرویه، زعفران قائنات

 خراسان شمالی
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 آبنبات، صنایع دستی مانه و سملقان، تولید قند، شکر و محصوالت جانبی بجنورد، خشکبار فاروج

 زنجان

 های داری�روی، مبلمان، ملیله سازی، بافته

 سمنان

 ید نمک در شهرک صنعتی گرمسار، قطعات پالستیکی سرخه، گچ، مبلمانتولید قطعات خودرو سمنان، تول

 سیستان و بلوچستان

خرما، سنگ گرانیت، فرش دست باف سیستان، فرش دست باف زابل، شیالت، لنج سازی، حصیر بافی، سوزن دوزی، زیورآالت، سکه 

 دوزی، سفال کلپورگان

 فارس

 برق و الکترونیک، تجهیزات پاالیشگاهی گالب و عرقیات میمند، سنگ دهبید، سنگ نی ریز،

 قزوین

 انگور تاکستان، زیتون طارم سفلی، شیرینی سنتی قزوین، قطعات خودرو، شیشه قزوین

 قم

 صنایع کفش و دمپایی الستیکی، صنایع الستیک و پالستیک، صنایع سنگ بری، مبلمان، سوهان سازی، نمک قم

 کردستان

 دج، قند سقز، قطعات تراکتور سنندجسنگبری، پالستیک سنندج، الستیک سنن

 کرمان

 های جنوب کرمان�خرمای بم، قالی کرمان، پسته رفسنجان، پسته کرمان، گلخانه

 کرمانشاه

 های لبنی�های صنعت مرغداری، فراورده�نان برنجی پزی، پلی اتیلن، فراورده

 کهکیلویه و بویر احمد

 ت گچی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع وابسته به نفت و گازگیاهان دارروئی، غالت و صنایع وابسته، گچ و محصوال

 گلستان

 خوراک دام وطیور، صنایع دستی

 گیالن

 تولید ابریشم، پوشاک، کشتار مرغ، فرآوری زیتون، فرآوری چای، پرورش ماهی، ادوات شالیکوبی

 لرستان

 فرآوری سنگ

 مازندران

بابل، گردشگری نوشهر و چالوس، گردشگری رامسر، گردشگری محموآباد، گردشگری  تولید ادوات کشاورزی در جویبار، مصنوعات چوبی

بابلسر و فریدون کنار، گردشگری تنکابن، گردشگری نورگل و گیاه تنکابن و رامسر، گل و گیاه نوشهر و چالوس، گل و گیاه آمل و محمود 

 ریآباد، گل و گیاه ساری و جویبار، شیالت آمل، شیالت بهشهر، شیالت سا

 مرکزی

قطعات ریلی، تولید سنگ و فرآوری آن در محالت، صنعت عایق و ایزوالسیون دلیجان، محصوالت پتروشیمی وصنایع شیمیایی در جوار 

 های فلزی اراک�پاالیشگاه شازند، قطعات خودروی اراک، پروفیل آلومینیوم اراک، سازه

 
 همدان

سازی ��تولید قطعات الستیکی در رزن، مبلمان و منبت تویسرکان، سنگ همدان، قاب تولید مبلمان مالیر، تولید سفال در اللجین همدان،

 سازی نگارخاتون��رزن، ادوات کشاورزی و قطعه

 هرمزگان

 تن، خرما 4444شیالت، تولید و تعمیر و نگهداری شناورهای تا 

 یزد
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 کاشی و سرامیک، نساجی، شیرینی سنتی یزد، حلوا ارده اردکان

 
 4834ها تا پایان �های صنعتی به تفکیک استان�خوشه: 243جدول 

 نام استان ردیف

تعداد 

های �خوشه

 شناسایی شده

های امکان سنجی �تعداد پروژه

 توسعه خوشه

های توسعه �تعداد پروژه

 ای در حال اجرا�خوشه
تعداد 

های �پروژه

توسعه 

ای �خوشه

 خاتمه یافته
 خاتمه یافته در دست اجرا

در مرحله 

 مطالعه

 یشناخت

د رمرحله 

 پیاده سازی

 2 8 4 1 4 44 آذربایجان شرقی 4

 4 2 4 8 4 1 آذربایجان غربی 2

 4 4 4 4 4 2 اردبیل 8

 1 1 4 8 4 21 اصفهان 1

 4 4 4 4 4 4 البرز 1

 4 4 4 4 4 4 ایالم 1

 4 4 4 4 4 4 بوشهر 1

 2 1 4 8 4 48 تهران 8

 4 4 4 4 4 4 چهارمحال و بختیاری 3

 4 4 4 4 4 4 ان جنوبیخراس 44

 4 2 4 2 4 1 خراسان شمالی 44

 2 2 4 1 4 42 خراسان رضوی 42

 4 8 4 1 4 1 خوزستان 48

 4 4 4 4 4 1 زنجان 41

 4 2 4 2 4 1 سمنان 41

 4 4 4 4 4 44 سیستان و بلوچستان 41

 4 4 4 2 4 1 فارس 41

 4 4 4 4 4 1 قزوین 48

 4 4 4 2 4 1 قم 43

 4 4 4 2 4 1 کردستان 24

 4 4 4 8 4 1 کرمان 24

 4 4 4 2 4 1 کرمانشاه 22

 4 4 4 4 4 1 کهگیلویه و بویر احمد 28
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 4 4 4 8 4 1 گلستان 21

 4 8 4 1 4 1 گیالن 21

 4 4 4 2 4 2 لرستان 21

 4 1 4 1 4 41 مازندران 21

 8 4 4 8 4 1 مرکزی 28

 4 4 4 4 4 8 هرمزگان 23

 4 8 4 1 4 3 همدان 84

 2 4 4 8 4 1 یزد 84

 24 11 1 88 4 431 جمع

 
ها، �های صنعتی اعم از شناسایی خوشه�مصوبه مرتبط با خوشه 28تعداد  4834تا  4881های �با توجه به سفرهای هیات دولت در سال

مصوبه، مصوبات دور  1های صنعتی تصویب شده است که مصوبات دور اول سفر �سازی برنامه عمل خوشه��مطالعات امکان سنجی و پیاده

 .باشد�مصوبه می 42مصوبه و مصوبات دور سوم سفر  44دوم سفر 

سال به طول  1الی  8های صنعتی پس از تایید مطالعات امکان سنجی بین �سازی پروژه توسعه عمل خوشه��با توجه به اینکه پیاده

 باشد�می% 31دوره بیش از  انجامد لذا پیشرفت فیزیکی کل مصوبات سفرهای هیات محترم دولت در سه می

باشد و بازه زمانی مورد نیاز برای �پذیریشان می�ها ایجاد و باالبردن قابلیت و توانمندی واحدها برای بهبود سطح رقابت�هدف از توسعه خوشه

باشد که در زیر به �ها و همچنین در نظر گرفتن عوامل محیطی موثر بر آن متفاوت می�تحقق این امر بسته به سطح توسعه نیافتگی خوشه

 .پردازیم�ها می�بررسی چگونگی بهبود مشخصات ساختاری و اقتصادی پروژه

ها و �ها و کنسرسیوم�ها، تعاونی�ها، اتحادیه�های سخت همچون انجمن�خوشه در بدو ورود اعم از شبکه 14های موجود در این �تعداد شبکه

مورد افزایش یافته است  244ها به �ای تعداد شبکه�ه واسطه انجام اقدامات توسعهب. مورد بوده است 18بالغ بر ( ثبت نشده )های نرم�شبکه

این نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت کارهای گروهی و . های تحت حمایت است�شبکه جدید در خوشه 418که حاکی از ایجاد 

 .کند�ها منعکس می�مشارکتی را در خوشه

سب و کار در زمینه مختلف کسب و کار اعم از تکنولوژی، کیفیت، تحقیق و توسعه، مالی، بازار و تعداد ارائه دهندگان خدمات توسعه ک

این امر حاکی  .واحد افزایش یافته است 112مورد بوده است که در حال حاضر این تعداد به  214بازاریابی و غیره، در بدو ورود در حدود 

 .شود�ای محسوب می�ب و کار است که به عنوان یکی از ابزارها و بازوهای توسعه خوشهکس توسعه از تقویت و توسعه ارائه دهندگان خدمات

های توسعه �اند که در راستای اجرای پروژه�خوشه صنعتی در ارتباط بوده 14نهاد یا سازمان ملی و محلی با این 221در بدو ورود در حدود 

چشمگیر حامی از افزایش مشارکت نهادهای مرتبط در امر حمایت از  این رشد. واحد افزایش یافته است 138ای این تعداد به �خوشه

 .باشد�های نهادسازی می�رود و یکی از نتایج فعالیت شمار می �های صنعتی به�خوشه

 .ای است�ها در فرایند توسعه حاکی از رونق گرفتن کسب و کار خوشه در اثر اجرای برنامه توسعه خوشه�افزایش تعداد بنگاه

های توسعه  نفر بوده است که در حال حاضر به واسطه اجرای برنامه 181111خوشه در بدو ورود در حدود  14شتغال در این میزان کل ا

های تحت حمایت ایجاد �نفر شغل در خوشه 14444عبارت دیگر طی این مدت در حدود  �به. نفر افزایش یافته است 131181ای به �خوشه

 .باشد�ای در ارتباط با ایجاد اشتغال می�های توسعه خوشه ثربخشی چشمگیر برنامهاین نتیجه نیز حاکی از ا. شده است

این در حالی . میلیارد ریال بوده است 411144طور متوسط در حدود �خوشه تحت حمایت در بدو ورود به 14ارزش فروش سالیانه این 

ها ارزش �عبارت دیگر در فرایند حمایت از این خوشه �به. ستمیلیارد ریال افزایش یافته ا  212182است که در حال حاضر این میزان به 

 .میلیارد ریال افزایش یافته است 31484ها به میزان �فروش خوشه

های تقریبی تخصیص یافته در این زمینه  خوشه با هزینه 14ای برای �های توسعه خوشه�با مقایسه دستاوردهای حاصله از اجرای پروژه

های توسعه کسب و کار اقتصادی محسوب �ترین و کارامدترین روش�ای یکی از اثربخش�رای مدل توسعه خوشهتوان نتیجه گرفت که اج می

 .شود�در سطح اقتصاد ملی ایجاد می...افزوده و �ترین هزینه از منابع دولتی بیشترین میزان اشتغال، ارزش�ای که با صرف کم�شود به گونه�می
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 های صادراتی�گرا و شبکه�های صادرات�خوشه  3-2-5-1

 :ها عبارتند از�در سازمان توسعه تجارت صورت گرفت که اهم این فعالیت 4881های صادراتگرا اقداماتی از سال �برای توسعه خوشه

 های صنعتی�سمینار توسعه شبکه و خوشه

 سمینار توانـمندسازی محیـط برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

 سمینار اهمیت عامل توسعه خوشه

 سمینار توسعه شبکه ها

 سمینار خوشه ادوات کشاورزی جویبار

 استان کشور 84تن از  14ها با حضور �کارگاه آموزشی آشنایی با توسعه خوشه

 های کوچک و متوسط با رویکرد خوشه�سمینار رفع مسائل بنگاه

 :ها عبارتند از�ت که اهم آنسازی و تهیه مصوبات مورد نیاز نیز اقداماتی صورت گرف��عالوه بر این در جهت ساختار

 4881های صادراتگرای کسب و کار در سال �ها و شبکه�نویس تصویب نامه ساماندهی خوشه�تهیه و تدوین پیش

 استان کشور 84های صادراتگرا و ابالغ آن به �ها و شبکه�تدوین برنامه عملیاتی و دستورالعمل اجرایی جهت تصویب نامه ساماندهی خوشه

 های حمایتی ریزی و اعمال سیاست�های پیشنهادی جهت برنامه�ی ارزیابی و انتخاب خوشهتدوین معیارها

 های استانی ها و ابالغ آن به سازمان�تدوین چارچوب طرح توجیهی ارزیابی فنی و اقتصادی خوشه

 های اجرایی، کنترل و نظارت بر تصویب نامه ساماندهی خوشه ها�نامه�نویس آیین�تهیه پیش

 یس بسته حمایتی و دستورالعمل اجرایی حمایت از خوشه هانو�تهیه پیش

ها، �قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص واگذاری بخشی از امور اجرایی مربوط به کمک 441نامه اجرایی بند الف ماده �تهیه آیین

ها، �ها، کنسرسیوم�ها، خوشه�، شبکهها های مستقیم و غیر مستقیم در حوزه صادرات غیر نفتی به تشکل�ها و حمایت�تسهیالت، مشوق

 های بزرگ صادراتی�های مدیریت صادرات و شرکت�شرکت

 :ها عبارتند از�های مرتبط با این حوزه اقداماتی صورت گرفته است که اهم آن�منظور تعامل با سایر بخش �به

 ها در مرکز�های اجرایی جهت تشکیل کارگروه کارشناسی خوشه تعامل با دستگاه

های استانی و تشکیل �ریزی توسعه خوشه�ها جهت برنامه�های استانی بمنظور هماهنگی با کارگروه توسعه صادرات استان ا سازمانتعامل ب

 ها�ها در مراکز استان�دبیرخانه کارگروه کارشناسی توسعه خوشه

های کسب و کار در �ها و شبکه�خوشههای صنعتی در حوزه  تهیه، تنظیم و تبادل تفاهم نامه همکاری با سازمان صنایع کوچک و شهرک

 4834و  4881های �سال

های کسب و کار و �ها و شبکه�نامه فراگیر توسعه خوشه�های صنعتی ایران جهت تدوین آیین تعامل با سازمان صنایع کوچک و شهرک

 های صنعتی های مدیریت صادرات در شهرک�استقرار شرکت

استان کشور جمعا به مبلغ  1ها در �صورت پذیرفته است که این حمایت 4881ر سال های صادرتگرا د�بیشترین حمایت مالی از خوشه

 میلیون ریال بوده است و در جدول زیر به تفکیک هر استان ارائه شده است 1844

 

 

 

 

 

 

 4881گرا در سال �های صادرات�حمایت مالی از خوشه: 244جدول 

 یزد ضویخراسان ر آذربایجان شرقی خوزستان بوشهر همدان استان

 نام خوشه

سفال 

اللجین 

 همدان

خرمای 

 بوشهر

خرمای 

 اهواز

کفش 

 تبریز
 چرم تبریز

چرم 

 مشهد

زعفران 

خراسان 

 رضوی

کاشی و 

سرامیک 

 یزد
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 144 844 144 144 144 144 144 144 مبلغ تخصیص داده شده

زعفران خراسان رضوی، : ها عبارت بودند از�وشهاین خ. طرح توجیهی دریافت شده انتخاب شدند 14هایی از بین �نیز خوشه 4888در سال 

کاشی سرامیکی یزد، نساجی یزد، سنگ تهران، طالی تهران، پیمانکاری صنعت ساختمان تهران، آجر اصفهان، طالی اصفهان، گالب و 

 عرقیات میمند، سنگ شمال فارس، خرمای بم و سنگ محالت
 

 استاندارد  4-2-5-1

های اقتصادی ارتقا سطح کیفیت و �در بنگاه. ولید خوب و با کیفیت، تجارت سالم و مصرف مطمئن هستندامروزه استانداردها پیام آور ت

سازی عبارت از ��استاندارد .تمام شده، دسترسی آسان و سریع، بدون رعایت استانداردها امکانپذیر نیست�ها و قیمت وری، کاهش هزینه�بهره

های �ها و روشها در تولیدات و ارائه خدمات و تمامی فعالیت�ها، ضابطه�ها، ویژگی�ترین مالک�تهیه، تدوین و به کارگیری بهترین و مناسب

با هدف ارتقا ضریب ایمنی، سالمتی و بهداشت آحاد مردم و در نهایت ایجاد رفاه در ...صنعتی، بازرگانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و

یک کشور موثر و کارا عمل خواهد نمود که عزم ملی بدنبال آن باشد و در کلیه سازی زمانی در فرایند توسعه ��استاندارد. جامعه است

 .های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورتی فراگیر جاری و اعمال شود�بخش

یین، به موجب قانون، تنها مرجع رسمی تع( 4834بنام سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تا سال )سازمان استاندارد ملی ایران 

باشد و در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص �در کشور می( رسمی)تدوین و نشر استانداردهای ملی

بینی شده �با رعایت موازین پیش. نماید المللی استفاده می�های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین�کشور، از آخرین پیشرفت

کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات �منظور حمایت از مصرفدر قانون ب

 .نماید زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری می

وابسته به وزارت صنایع و معادن بود و با تشکیل  4883باشد که تا سال �یارکان و تشکیالت این سازمان شورایعالی استاندارد و سازمان م

 .وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت از وزارت منفک و به ریاست جمهوری منتقل گردید

نظر . ه استهای تولیدی در صنایع انرژی بر بود�از اقدامات مهم این سازمان ایفای نقش در اجرای استانداردهای معیار مصرف انرژی فرایند

ها، سازمان استاندارد در این مورد �به اهمیت مسائل اقتصادی و زیست محیطی کشور و مبحث اصالح الگوی مصرف و هدفمندی یارانه

ذکر است با توجه به ابعاد وسیع کار  �الزم به. تواند نقش بسزائی با اجرای دقیق استانداردهای مرتبط در کاهش مصرف انرژی ایفا نماید می

های بازرسی فنی انرژی در �، شرکت11های کلی اصل  های انرژی بر در صنایع گوناگون و طبق سیاست�خصوص اجرای استاندارد فراینددر 

 .ها سپرده شده است�این زمینه تایید صالحیت شده و فرایند اجرا به آن

 در جدول زیر عملکرد سازمان در تدوین استانداردها به تفکیک گروه ارائه شده است

 

 (فقره)وضعیت استانداردهای تدوین شده به تفکیک گروه فعالیت : 244جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 رشته تخصصی ردیف

 811 828 488 431 441 211 18 برق و الکترونیک 4

2 
های �ساختمان و مصالح و فراورده

 ساختمانی
21 444 448 411 448 412 441 

 283 484 224 411 248 823 12 کشاورزیهای �خوراک و فراورده 8

 11 81 11 443 11 421 11 های نساجی الیاف�پوشاک و فراورده 1

 122 221 211 414 242 811 81 صنایع شیمیایی و پلیمر 1

1 
های چوبی، سلولزی و �چوب و فراورده

 کاغذ
4 4 28 12 18 21 11 
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 13 442 13 11 88 42 48 مواد معدنی 1

 488 441 214 218 212 188 83 ی محرکهخودرو و نیرو 8

 12 14 14 24 11 13 1 اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها 3

 14 31 88 11 424 441 22 مهندسی پزشکی 44

 18 21 12 24 14 421 81 میکروبیولوژی و بیولوژی 44

 41 41 24 44 48 88 1 اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی 42

 41 44 1 42 41 4 4 چرم و پوست و پایپوش 48

 41 1 28 22 3 48 2 مدیریت کیفیت 41

 224 244 441 424 12 41 1 رایانه و فرآوری داده ها 41

 83 48 23 22 44 11 24 بندی�بسته 41

 411 28 244 111 442 81 24 مخابرات 41

48 
ایمنی وسایل سرگرمی و کمک 

 آموزشی کودکان
4 1 4 3 1 1 4 

 841 818 811 848 288 818 13 مکانیک و فلزشناسی 43

 444 288 281 44 4 4 4 خدمات 24

 3 4 4 4 4 4 4 انرژی 24

 48 4 4 4 4 4 4 و نقل�حمل 22

 4 4 4 4 4 4 4 فناوری نانو 28

 2 4 4 4 4 4 4 نقشه و اطالعات مکانی 21

 2118 2241 2184 2888 4114 2188 113 جمع کل

 صنعتیسازمان استاندارد و تحقیقات : مأخذ

 

 های صنعتی در جدول زیر ارائه شده است�بر اساس گروه 4883وضعیت استانداردهای تدوین شده تا پایان سال 

 

 (فقره) 4883وضعیت استاندارهای تدوین شده بتفکیک صنعت تا پایان سال : 242جدول 

 درصد از کل تعداد استانداردهای مصوب عنوان کمیته ملی

 3.2 4121 برق والکترونیک
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 1.2 314 های ساختمانی�مهندسی ساختمان ومصالح وفراورده

 41.2 2818 های کشاورزی�خوراک وفراورده

 1.4 388 های نساجی والیاف�پوشاک وفراورده

 42.1 2844 صنایع شیمیایی وپلیمر

 2.8 121 سلولزی وکاغذ.های چوبی�چوب وفراورده

 2.1 111 مواد معدنی

 44.8 2241 خودرو ونیرو محرکه

 8.1 132 ها�اوزان ومقیاس.اندازه شناسی

 1.4 114 مهندسی پزشکی

 2.1 113 میکروبیولوژی وبیولوژی

 4.8 418 اسناد وتجهیزات اداری وآموزشی

 2.2 141 چرم وپوست وپایپوش

 4.1 34 مدیریت کیفیت

 2.8 181 ها�رایانه وفرآوری داده

 4.3 814 بندی�بسته

 1.2 384 مخابرات

 4.4 28 ل سرگرمی وکمک آموزشی کودکانایمنی وسای

 44.1 2412 مکانیک وفلز شناسی

 4.1 231 خدمات

 444.4 48138 جمع

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی: مأخذ

 

 

 

 

 

 

 است ارائه شده 4883سازی و کیفیت تا پایان سال ��در جدول زیر عملکرد اهم اقدامات این سازمان در راستای توسعه نظام استاندارد

 

 سازی و کیفیت��عملکرد اهم اقدامات توسعه نظام استاندارد: 248جدول 

 های کالن�شاخص
واحد 

 متعارف
 جمع 4883 4888 4881 4881 4881 4881
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تدوین وتجدید نظر استانداردهای 

 ملی
 44118 2184 2823 4114 2181 141 314 فقره

مشارکت در تدوین استانداردهای 

 المللی�بین
 2181 121 118 812 881 111 184 فقره

 4488444 218444 212444 248444 411444 421444 441444 ساعت-نفر آموزش مسولین کنترل کیفیت

 41143 8811 2822 2141 2441 4848 4844 پروانه صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد

 184441 448814 443118 444118 81311 11144 38444 گواهینامه صدور گواهینامه صادراتی و وارداتی

بازرسی فنی از واحدهای تولیدی 

 وخدماتی
 228111 18144 13144 83888 84313 28444 21844 واحد

نمونه برداری وآزمون محصوالت 

 واحدهای تولیدی ومراکز عرضه
 121114 441444 411444 31444 32414 31144 11444 نمونه

نمونه برداری وآزمون کاالهای 

 داتیصادراتی و وار
 4442181 248444 241444 414444 414181 481814 484444 نمونه

آزمون وسایل سنجش وانگ فلزات 

 گرانبها
 4181128 211444 821444 848141 848811 433118 488144 وسیله

تائید صالحیت مؤسسات ارزیابی 

آزمایشگاههای همکار، )انطباق 

های �های بازرسی فنی، شرکت�شرکت

صادراتی و وارداتی بازرسی کاالهای 

های �های مشاوره سیستم�و شرکت

 (مدیریت کیفیت

تاید 

 صالحیت
13 14 444 181 833 144 4112 

های سوخت �آزمون و کنترل نازل

 (گاوئیل وبنزین)مایع 
 83844 11844 82144 - - - - نازل

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی: مأخذ

 

 

 

 
 

 تارهای اطالعاتی بخش صنعت، معدن و تجارت و تجارت الکترونیکیتوسعه فناوری اطالعات و ساخ  1-1

توان دو پدیده جدا از هم دانست، بلکه رشد و پیشرفت کشور در گرو رشد هر  در عصر حاضر فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی را نمی

نجام کسب و کار در عصری است که ارتباطات، تجارت الکترونیکی مؤثرترین شیوه ا. باشد�دو حوزه به صورت موازی و در یک راستا می

ها و انجام مبادله بین �های اداری مرتبط با آن منظور برقراری تماس، حذف کاغذ و هزینه �امکان انتخاب زیادی را برای مشتریان و مردم به

توسعه ابزارهای تراکنش اعم از تلفن  روند تجارت الکترونیکی در کشور همراه با بهبود و. کنندگان را فراهم آورده است�مشتریان و عرضه

در عرصه اقتصادی و جهانی سبب روند رشد غیر خطی و بعضاً ( به عنوان ابزار عمده کسب و کار)ثابت و تلفن همراه و استفاده از اینترنت 

 .شده است... ونقل و �های مختلف از قبیل تجارت، آموزش، حمل نمایی در حوزه
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. یابد�دهد که با گسترش آگاهی از تجارت الکترونیکی، حجم تجارت الکترونیکی به شدت افزایش می�شان میمطالعه روندها در این حوزه ن

گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش هزینه و ارتقای تولید و تجارت هدف کلیدی �همگانی کردن تجارت الکترونیکی و بهره

ه عنوان بازیگر اصلی در حوزه تجارت الکترونیکی اقداماتی در جهت توسعه تجارت این وزارت ب. باشد�وزارت صنعت، معدن و تجارت می

 .گردد�ها در این بخش تشریح می�الکترونیکی انجام داده که برخی از آن

باشد که �بندی می هایی که با مدیریت توسعه فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی در حال اجرا است در سه سطح قابل تقسیم�پروژه

 :بارتند ازع

 ها�سطح زیرساخت

 های کاربردی با رویکرد رهگیری مالکیتی و مکانی کاال�سطح پروژه

 های کاربردی با رویکرد ارائه خدمت و افزایش شفافیت�سطح پروژه

شبنم و  ، ایران کد، شناسه کسب و کار،(تبادل اسناد رسمی)هایی نظیر شباب، کلید عمومی و امضای دیجیتال، تار �در سطح اول پروژه

 .مرکز عملیات امنیت در حال اجرا است

های کاربردی با رویکرد رهگیری مالکیتی و مکانی کاال مانند ستاد، ثبت معامالت امالک و مستغالت، ثبت معامالت �در سطح دوم پروژه

 .و آیپا در حال اجرا است ها و فاکتورهای معامالت کاالیی، بازار هوشمند آهن آالت�خودرو، ثبت الکترونیکی و یکپارچه صورتحساب

های کاربردی با رویکرد ارائه خدمت و افزایش شفافیت از قبیل خرید اقساطی، میزان، ثبتارش، ساماندهی مرزنشینان، �در سطح سوم پروژه

 در خال اجرا است سازی الکترونیکی مدیران��و تصمیم( بقا)، بهادارسازی قبض انبار (میراب) ها�بندی اعتباری بنگاه�مدیریت یکپارچه رتبه
 

 های زیرساختی�سامانه  1-1-1

 (شباب)شبکه و زیرساخت وزارت صنعت، معدن و تجارت   1-1-1-1

با توجه به . بود( شباب)از مهمترین اقداماتی که در این حوزه انجام شد، طرح توسعه شبکه و زیرساخت وزارت صنعت، معدن و تجارت 

کنندگان، �نفعان بخش بازرگانی کشور، از جمله تولیدکنندگان، توزیع�اطات و نیاز کلیه ذیتوسعه روز افزون فناوری اطالعات و ارتب

به یک شبکه بزرگ ارتباطی، طرح ... های اجرایی و  کنندگان، دستگاه�های نظارتی، مصرف ها، سازمان�ها و اتحادیه واحدهای صنفی، تشکل

 .ت توسعه فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی قرار گرفتشباب به عنوان زیرساخت امن این بخش در دستور کار معاون

های اختصاصی مجزا و ارائه کلیه �نفعان بخش بازرگانی در اقصی نقاط کشور به صورت شبکه�منظور اتصال کلیه ذی �در این شبکه به

تکمیل بانک اطالعات آماری . شود�وزارت استفاده می بدون نیاز به اینترنت از طریق مرکز داده... و G2B ،G2G ،B2B ،B2C های�سرویس

های اقتصادی و انواع خدمات بازرگانی، �ریزی�بخش بازرگانی کشور به صورت کامال سیستمی از طریق شباب در راستای تنظیم بازار و برنامه

نفعان امکاناتی نظیر ثبت سفارش �لیه ذیپذیر شده و همچنین برای ک�واردات، صادرات و ترانزیت کاال برای تجار و اقشار مختلف امکان

این . کاهش هزینه و افزایش پهنای باند، کیفیت و سرعت بیشتر در ارائه خدمات را بدنبال خواهد داشت... واردات، کد رهگیری امالک و

امنیت، پایداری خدمات، هایی مانند �های روز دنیا در سطوح مختلف، با ویژگی�شبکه بر اساس ارائه خدمات مورد نظر با آخرین فناوری

 .کیفیت و کمیت عالی، سرعت، و گستردگی مناسب طراحی شده است

 :برداری شده است�های ارتباطی به شرح زیر بهره�در این شبکه از زیرساخت

ل استفاده این زیرساخت برای ایجاد پهنای باند باال و در صورت وجود زیرساخت مخابراتی قاب :MPLS زیرساخت مخابراتی برپایه پروتکل

. باشند بوده و این ارتباط یک نقطه به سایر نقاط موجود در شبکه متصل کرده و با قطع شدن ارتباط با یک نقطه سایر ارتباطات برقرار می

 .های مخابراتی وابسته است های مرتبط کامال به محدودیت ذکر است که پهنای باند درخواستی هزینه �الزم به

این زیرساخت بدلیل راحتی و هزینه مناسب به عنوان اولین پیشنهاد در  :(Wimax) بتنی بر وایمکسزیرساخت ارتباطی بیسیم م

در این نوع ارتباط . باشد�قابل انتخاب می Mb/s 2 تا Mb/s 4 پهنای باندهای ارائه شده در این بستر از. گردد�های مجازی ارائه می�شبکه

 شود�م انتخاب شده و ارتباط با سایر نقاط برقرار میبرای هر نقطه نوع پوشش و به تناسب آن نوع مود

از این  Kb/s 224 تا Kb/s 11 در نقاطی که پوشش وایمکس وجود ندارد برای پهنای باند :GPRS زیرساخت ارتباطی بیسیم مبتنی بر

 .باشد�ها می�تتر به نسبت سایر زیرساخ�جایی راحت�این زیرساخت دارای قابلیت جابه. توان استفاده نمود زیرساخت می

این زیرساخت برای ارتباطات با پهنای باند بسیار زیاد و بدلیل هزینه باال عمدتا در فواصل  :(Fiber Optic) زیرساخت ارتباطی فیبر نوری

 .شود�سازی می��کوتاه پیاده

سازی ��ها پیاده�بودن سایر زیرساختپذیر ن�این زیرساخت برای پهنای باند زیاد و در صورت امکان :(VSAT) ای�زیرساخت ارتباطی ماهواره

 .شود�می



246 
 

 .قابل دسترسی است /http://shabaab.irسایت این شبکه از طریق آدرس 

فیبر  برای انجام این کار اتصال روی بستر. های وزارت در دستور کار قرار گرفت�منظور اتصال بین ساختمان �به 4881ابتدا پروژه از سال 

های وابسته مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان �همچنین ساختمان شرکت. نوری اجرا گردید

 .کنندگان و تولیدکنندگان هم از طریق ترانزیت متصل گردیدند�حمایت از مصرف

روی بستر مخابرات کشور اجرا  MPLS وش اتصال با سرویسر �های استانی به برای سازمان 4881در بخشی دیگر، پروژه شباب از سال 

نیز اتصال ادارات  4888از سال . های استانی با پهنای باند یک مگابیت به این شبکه متصل گردیدند کل سازمان 4881گردید و تا سال 

 .داداره شهرستانی متصل به شبکه شباب گردیدن 232شهرستانی در دستور کار قرار گرفت که تا کنون 

در دستور کار قرار گرفت و  4834سازی وزارت بعد از ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی درسال ��اجرای طرح معماری و یکپارچه

های بعمل �در دو مجموعه، با بررسی IP باتوجه به طراحی دو ساختار متفاوت. اتصال ساختمانهای دو وزارت از طریق فیبرنوری انجام شد

برداری �های کاربردی نیز در این بستر درحال بهره�هم ارتباط داشته باشند که سامانه حفظ ساختار، دو مجموعه با شد باآمده مقرر 

 .باشند می
 

 صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال 2-1-1-1

با راه اندازی طرح مذکور در . یک زیرساخت اصلی برای تجارت در فضای مجازی است( با امضای الکترونیکی)صدور گواهی الکترونیکی 

 :رود عبارت است ازمراکز صدور گواهی الکترونیکی، آنچه به صورت محصول یا خدمات از طرح گواهی الکترونیکی انتظار می

گیرد و دریافت کننده نامه  های الکترونیکی به صورت امن صورت می�با ارائه این سرویس ارسال و دریافت نامه: پست الکترونیکی امن

 .تواند نسبت به هویت ارسال کننده اطمینان حاصل نماید یم

 .شود�های الکترونیکی احراز هویت می�با این سرویس فرد دارنده این گواهی در سیستم: گواهی الکترونیکی

ها از اصالت �دهد که اوال این سایت�نماید و به کاربران اطمینان می های اینترنتی را تضمین می�این سرویس امنیت سایت :SSL سرویس

 .ها به صورت رمز شده خواهد بود�برخوردارند و ثانیا ارسال اطالعات به آن

ها الکترونیکی �ها و مزایده�نماید این قابلیت در مناقصه این سرویس زمان دریافت یا ارسال سند را به صورت حقوقی تایید می: مهر زمانی

توانند بر اساس این سرویس ادعا نمایند که قبل از اتمام زمان مناقصه  ن اسناد میارسال کنندگا. کاربرد زیادی دارد و یک الزام جدی است

 .اند یا برگزارکنندگان مناقصه بر اساس آن نسبت به تاخیر در ارسال اسناد قضاوت صحیح داشته باشند�در آن شرکت داشته

های ارائه �گواهی. های استانی راه اندازی شده است سازمان نمایندگی دفتر ثبت نام در 84هزار گواهی، تا کنون  84عالوه بر صدور بیش از 

مورد استفاده قرار  ...های مختلفی مانند ثبت سفارش الکترونیکی، سامانه امالک و مستغالت کشور، سامانه ستاک بورس و�شده در سیستم

 .فراهم شده است 4883اند و زمینه برای توسعه کاربردها نیز در سال �گرفته

مرکز صدور گواهی . انجام گرفته است 4881آن و از سال  82نامه اجرایی ماده �روژه بر اساس قانون تجارت الکترونیکی و آیینتعریف این پ

این مرکز . نماید نامه اجرایی مذکور با کسب مجوز از شورای سیاستگذاری فعالیت می�آیین 1الکترونیکی ریشه براساس مفاد بند الف ماده 

یک مرکز صدور گواهی ریشه مسئول تمام . باشد�قانون تجارت الکترونیکی می 84ه تجارت الکترونیکی، موضوع ماده وابسته به مرکز توسع

ها، لغو و تجدید کلید و تضمین تطابق تمام ابعاد �های میانی مانند فرایند ثبت نام، احرازهویت، انتشار گواهی�ابعاد صدور و مدیریت گواهی

های الکترونیکی ریشه و مطابق با نیازها و ضمانتهای آن  یرساخت مربوط به صدورگواهی تحت سیاستخدمات و عملیات این مرکز و ز

 .باشد�ها می سیاست

 
 

 (تار)تبادل اسناد رسمی   3-1-1-1

های داده  ای که در آن پیام و اسناد الکترونیکی در کوتاهترین زمان و با تأیید کیفیت اطالعات در چارچوب تعیین شده بین پایگاهپروژه

مأموریت این پروژه ایجاد شریک سوم قابل اعتماد در فضای تبادل اسناد الکترونیکی است که باعث . شود�جا می�های مختلف جابه�سامانه

های این پروژه �از دیگر مأموریت. شود�های متفاوت می�تحویل مطمئن، تحویل امن، اخطارهای در زمان و تبادل اسناد با پروتکل

سازی مدیریت فرایندهای ��از طریق استانداردسازی فرایندها و مستندات فرا سازمانی و بستر...( و  B2B،G2G) ی سازمانیساز��یکپارچه

 .باشد�فراسازمانی می

 :توان اشاراه نمود کند به موارد زیر می�از اهدافی که این طرح دنبال می

 حذف هزینه ورود و مدیریت اطالعات تبادلی و به حداقل رسانی خطا

 ذخیره هزینه و زمان برای تحویل مستندات به شریک تعامل
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 های ارتباطی و حل و فصل آن توسط تار�اتصال ساده و کم هزینه شرکای متعامل به یکدیگر به واسطه حذف پیچیدگی

 قابیلت اتصال سریع به سایر عناصر متصل به شبکه

 مدیریت فرایندهای تعامل و تضمین صحت تعامل
 

 (ایران کد)بندی و شناسه گذاری کاالها و خدمات �لی طبقهنظام م  4-1-1-1

بندی و �نظام ملی طبقه. باشد�سازی سیستم ایران کد می��های مهم در توسعه اطالعات زنجیره تأمین کاال، طراحی و آماده�یکی از زیرساخت

برای راه اندازی این نظام . ت تا تکمیل گرددادامه یاف 4881شروع شد و تا سال  4881شناسه گذاری کاالها و خدمات ایران کد از سال 

افزارها، طراحی، تأمین و استقرار سخت افزار و شبکه، ایجاد و �هایی از قبیل طراحی ساختارهای اطالعاتی، طراحی و توسعه نرم�فعالیت

و ترویج، عضوگیری و کدگذاری  ها، فرهنگ سازی، آموزش ، تعامل با دستگاه(مرکز و نمایندگی ها)توسعه زیرساخت سازمانی و تشکیالتی 

های استقرار ایران کد در �های بکارگیرنده و اجرای پروژه�کاالها و خدمات اعضاء، انتشار اطالعات در پرتال، ارائه اطالعات به سیستم

 .های مختلف انجام شد�بخش

های فنی که از طرف وزارت بازرگانی فراهم �کها و کم�بندی، ابزارها، دستورالعمل�در این سیستم استانداردها، راهنماها، ساختار طبقه

بندی و کدگذاری محصوالت خود اقدام نموده �گردید و در اختیار واحدهای تولیدی و توزیعی کاال و خدمات قرار داده شد تا نسبت به طبقه

رسانی کاالها و خدمات �تال ملی اطالعاطالعات تولید شده بر روی پر .ها را به صورت هماهنگ و استاندارد تولید نمایند�و اطالعات پایه آن

یابد تا تمام استفاده کنندگان از اطالعات اعم از خریداران کاال و خدمات، پژوهشگران، �کشور قرار داده شده و از این طریق انتشار می

 .بردای کنند�ها دست یافته و بهره�سهولت از طریق اینترنت به آن �نفعان مربوطه بتوانند به�واحدهای دولتی و دیگر ذی

ها، ایجاد نمایشگاه �کنندگان آن�دستاوردهای سیستم برای بخش بازرگانی کشور عمدتاً شامل شناسنامه دار شدن تمام اقالم و عرضه

رسانی کاال و خدمات، فراهم نمودن زبان مشترک و تسهیل ارتباط بین خریداران و �دیجیتال دائمی در قالب پرتال ملی اطالع

های �کارگیری فناوری اطالعات در ارتباطات بنگاه با بنگاه، توانمندسازی مؤسسات و بنگاه�جاد زمینه و بستر الزم برای بهکنندگان، ای�عرضه

، ایجاد و تجمع کاتالوگ الکترونیکی برای تمام محصوالت در گردش در بازار کشور و ایجاد (EDI) ها�کشور برای تبادل الکترونیکی داده

هدف اصلی و کلی این سیستم، تسهیل تجارت، گسترش تجارت  .باشد�ظارت برای مؤسسات دولتی ذیربط میاطالعات الزم و امکان ن

وری در بخش بازرگانی کشور در نظر گرفته شده بود و در ادامه نیز تبدیل به بستر و ابزار سیستمی برای کنترل �الکترونیکی و بهبود بهره

تولید داخل، قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی، تدارکات الکترونیکی و اجرای قوانین مختلف از جمله قانون حمایت از 

 .خواهد شد... 

 :در جهت توسعه این سیستم تاکنون اقدامات زیر صورت گرفته است

همواره )نفر   481، 414، 411، 428، 31، 11، 11، تعداد افراد شاغل در ستاد مرکزی ایران کد به ترتیب 4834تا  4881از سال 

 بوده است( افزایشی

هم اکنون )های بخش خصوصی فعال شده است �از میان شرکت( دفتر 4هر استان حداقل )های کشور �دفاتر نمایندگی در تمام استان

 (مورد 14حدود 

 .هم در جامعه داشته است زایی خوبی�ایران کد، ضمن ایجاد سازمان و تشکیالت موردنیاز خود در ستاد مرکزی و دفاتر نمایندگی، اشتغال

های اجرایی از جمله وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، مؤسسه استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، بانک  تعامل با دستگاه

 ... وهای صنفی  کنندگان و تولیدکنندگان، تشکل�مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف

 .کد ثبت نموده است 2444444هزار عضو و حدود  14، بیش از 4834تا  4881ایران کد از 

، تولیدکننده، مرکز ثبت سفارش، (واردکننده)نهادهایی مانند بازرگان . کند�های کالن ملی رابطه برقرار می�پرتال جدید، بین نیازمندی

با این ابزار به هم  ... ، نهادهای مجوزدهنده و(ستاد)انه تدارکات الکترونیکی های بازرسی کاال، گمرک، سام�سازمان استاندارد، شرکت

 .شوند�مرتبط و با هم هماهنگ می

 کنترل کیفیت و رعایت استانداردها در اقالم وارداتی

 های اقالم نیازمند کنترل�تنظیم روال سیستمی کار و تعیین تعرفه

 :ارائه شده است 4834تا  4881های �در جدول زیر عملکرد ایران کد در طی سال

 

 های ایران کد�عملکرد فعالیت: 241جدول 

 مجموع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 سال
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 14188 3128 41811 41821 41844 8341 4338 233 اعضای جذب شده

کد کاالی تخصیص 

 یافته
3482 18181 31184 234184 814484 188838 114481 4384812 

 

 (شبنم)که بازرسی و نظارت مردمی شب  5-1-1-1

کنندگان �های مادی سنگینی را بر تأمینهای اقتصادی کشور را تخریب میکند، بلکه خسارتوجود کاالی قاچاق و جعلی نه تنها زیرساخت

طات برای تشخیص استفاده از فناوری اطالعات و ارتبا. شود�قانونی کاالها تحمیل نموده و عدم اعتماد در خرید کاال را نیز موجب می

های کنترلی و نظارتی، امکان ردیابی کاال از مبدأ تا مقصد را به راحتی �اصالت کاال توسط خریدار، ضمن اثربخش نمودن مضاعف فعالیت

 .نمایدفراهم نموده و مدیریت نظام توزیع را تسهیل می

حل، این امکان را فراهم ساخته است �در قالب یک راه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت،( شبنم)ایجاد شبکه بازرسی و نظارت مردمی 

 2با ثبت اطالعات کاالی خود در بانک اطالعاتی شبنم و اخذ بارکد ( اعم از تولیدکننده و یا واردکننده)کنندگان قانونی کاال �که تأمین

بندی کاال، زمینه الزم برای �نصب آن روی بستهاز سامانه و ...( شامل کدشناسه یکتا، نام محصول، قیمت محصول، نام تولیدکننده و )بعدی 

 .تشخیص اصالت کاال توسط خریدار را فراهم سازند

افزار به صورت رایگان از طریق اتصال به �این نرم)افزار بارکد خوان �خریدارکاال با استفاده از یک گوشی دوربین دار تلفن همراه مجهز به نرم

میکند، چنانچه اطالعات کاال در سامانه وجود داشته  (sms) تای کاال را به سامانه پیامککد شناسه یک( سازی است�سایت قابل ذخیره

در غیر اینصورت، ضمن ارسال خودکار پیامک هشدار به خریدار، مورد را به . شود�باشد، به صورت خودکار اصالت کاال به وی پیامک می

به صورت خودکار ارتباط با خریدار را با ارسال پیامک و اخذ نشانی وقوع  سامانه دستگاه نظارتی زیربط منعکس نموده و این سامانه نیز

 .آید�تخلف برقرار نموده، متعاقب آن اقدامات اجرایی الزم توسط دستگاه نظارتی به عمل می

 :اهداف در نظر گرفته شده برای این طرح عبارتند از

 گذاری دولت در بخش کاال و خدمات�تقویت سیاست

 های ویژه دولت در کنترل بازار ی شدن سیاستتسهیل در اجرای

 افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کاالی قاچاق

 جلوگیری از تولید و توزیع کاالی جعلی

بعدی منحصر به فرد دریافت نموده و برروی  2در این طرح هر تولیدکننده با مراجعه به سامانه شبنم، برای هر قلم محصول خود بارکد 

باشد، قابلیت استعالم از سامانه را نیز داشته و در �این بارکد عالوه بر اینکه حاوی اطالعات کاملی درباره کاال می. ینمایدکاالی خود نصب م

در صورتی که تعداد معینی از تخلفات توسط یک فرد گزارش شود و این . نمایدنتیجه اصالت و کیفیت کاال را برای خریدار تضمین می

و  421این شبکه در واقع مکمل سامانه . سان نهادهای وزارتی تأیید شود، شخص مورد تشویق قرار خواهد گرفتها با بررسی بازر�گزارش

 /http://www.shabnam.irسایر اطالعات مرتبط با این طرح، در وب سایت . است( مبنا)طرح مدیریت بازرسی و نظارت اصناف 

 .باشد�موجود می

 

 
 

 مرکز داده وزارت صنعت، معدن و تجارت  1-1-1-1

طراحی و راه اندازی این مرکز در دستور  4888از دیگر اقدامات زیرساختی در حوزه فناوری اطالعات راه اندازی مرکز داده بود که درسال 

های دیگر �برخی سامانه. برداری قرار گرفتند�بهرههای وزارت به این مرکز داده منتقل شده و مورد �با اجرای آن کلیه سامانه. کار قرار گرفت

برداری قرار گرفت که درنتیجه آن کلیه �، در مرکز داده اصلی وزارت واقع در ساختمان شهید نادری مورد بهره4883نیز در سال 

 .های اصلی وزارت به این مرکزداده منتقل گردیدند�سامانه

 :شده عبارتند ازمهمترین اقدامات دیگری که در این حوزه انجام 

 تدوین منشور امنیت اطالعات وزارت

 تشکیل کمیته راهبردی امنیت اطالعات وزارت

 تشکیل کمیته فنی امنیت اطالعات
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 (بخش بازرگانی)های تابعه  استان و سازمان 84های صنعت، معدن و تجارت  تشکیل کمیته امنیت اطالعات در سازمان

تهیه نسخه پشتیبان و )های فناوری اطالعات و ارتباطات �سازی ساختارها و سامانه��راستای ایمندستورالعمل در  1تدوین و ابالغ تعداد 

های ورودی و خروجی، اتصال به اینترنت و کنترل دسترسی از راه دور و �کنترل دسترسی، مدیریت کلمه عبور و اهمیت کنترل درگاه

 (کنترل بدافزارها و حفاظت در مقابل کدهای سیار

رای مصوبات، مقررات و دستورالعملهای امنیتی ابالغ شده از سوی نهادهای ذیصالح از جمله سازمان فناوری اطالعات، مرکز پیگیری اج

 ...افتا و

 ها از طریق یک مدیریت متمرکز�های اینترنتی وزارت و اداره کلیه دامنه�تهیه بانک اطالعاتی دامنه

منظور تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات از طریق  �وزارت به( وهرگ)ای �تشکیل گروه واکنش هماهنگ رخدادهای رایانه

 پیشگیری، تشخیص و مقابله با حوادث امنیتی با شرح وظایف مدون

 استان 84های صنعت، معدن و تجارت  ریزی و نمایندگان حراست سازمان�برگزاری سمینار توجیهی برای مدیران برنامه

شامل اصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطالعات، مستندسازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات،  ساعت دوره آموزشی 82برگزاری 

های  مدیریت مخاطرات در سیستم مدیریت امنیت اطالعات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطالعات برای کارکنان سازمان

 استان 84صنعت، معدن و تجارت 

 صنعت، معدن و تجارت استان تهران به مرکز داده وزارتهای سازمان �انتقال میزبانی سامانه

 و فیبر نوری MPLS قرار گرفتن شبکه اختصاصی حراست بر روی بستر

 84های صنعت، معدن و تجارت  های دارای پروانه فعالیت در زمینه مشاوره و آموزش از سازمان فناوری اطالعات به سازمان�معرفی شرکت

 های تابعه استان و سازمان

 واحدهای صنعت و معدن به مرکز داده وزارت در ساختمان شهید نادری GIS تقال سیستمان

 ای از سوی کلیه مجموعه وزارت�به صورت دوره... های اطالعاتی و�های کاربردی، بانک�تهیه نسخه پشتیبان از کلیه سیستم

 (بخش صنایع و معادن)های تابعه  ازماناستان و س 84های صنعت، معدن و تجارت  تشکیل کمیته امنیت اطالعات در سازمان

های امنیتی و  سیاست)های فناوری اطالعات و ارتباطات �سازی ساختارها و سامانه��دستورالعمل در راستای ایمن 8تدوین و ابالغ تعداد 

 (افزارها و امنیت فیزیکی و امنیت شبکه و پیوستگی عملیات�ارزیابی امنیتی، امنیت نرم

 های مجموعه وزارت به داخل کشور�ل میزبانی وب سایتپیگیری ادامه انتقا

 (انجام فعالیت تحلیل نقاط ضعف و فاصله تا وضع استاندارد مرجع)عقد قراداد و آغاز فاز اول طرح اجرای سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

منظور افزایش  �به( ای�های رایانه�خدادواکنش به ر) CERT تشکیل دبیرخانه کمیته راهبردی امنیت اطالعات در سطح وزارت و ایجاد گروه

 .ضریب امنیت اطالعات

 در وزارت و پایش ساختمانهای حوزه ستاد (SOC) استقرار مرکز عملیات امنیت

 تدوین چک لیستهای ارزیابی امنیتی

وزارت و اعضای گوهر بر های وابسته و استانی از طریق مراجعه کارشناسان امنیت اطالعات  بررسی و تهیه گزارش وضعیت امنیتی سازمان

 اساس چک لیستهای ارزیابی امنیتی

 افزاری و ابالغ به کلیه واحدها�تدوین فرم کنترل دسترسی کاربران به تجهیزات سخت افزاری و نرم

 استان 84های صنعت، معدن و تجارت  گوهر در سازمان( یک الی سه)تدوین و ابالغ شرح وظایف و سطوح 
 

 دی با رویکرد رهگیریهای کاربر�سامانه  2-1-1

 (ستاد) های دولتی�ساماندهی خرید  1-2-1-1

گیرد، �یکی از این بازارها که در سطح حاکمیت شکل می .باشد�های بازاریابی می�از دیگر اقدامات توسعه تجارت الکترونیکی، توسعه سامانه

های �منظور شفافیت در خرید �در این رابطه و به. باشد�قدامات میها و سایر ا�بازار عرضه و تقاضا برای کاالهای دولتی مورد استفاده در پروژه

دولتی، اتخاذ روند صحیح و اصولی در خرید، عدم تبعیض و رعایت انصاف و بر اساس مصوبه هیئت وزیران سامانه تدارکات الکترونیکی 

های  منظور انجام معامالت دستگاه �می است که بهاین سامانه، سیست. راه اندازی شد 4883توسط وزارت بازرگانی و در آبان ( ستاد)دولت 

سازد کلیه مراحل از درخواست خرید �های اجرایی خریدار را قادر میدر بستر وب طراحی شده و دستگاه( خرید، مزایده و مناقصه )اجرایی 

 .تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند

 :توان اشاره نمود سازی سامانه به موارد زیر می��پیاده از اهداف و مزایای
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 های دولتی خریدار های یکسان و مشترک خرید درسازمان پیروی از سیاست

 سازی امکان تهیه گزارشات مدیریتی و نظارتی برای ارگانهای نظارتی و دولت��فراهم

 شفافیت کامل درفرایند خرید

 توسعه کاربرد امضای دیجیتال درکشور؛

 ها؛ ترسازی در راستای کنترل بازار و تثبیت قیمتبس

 های دولتی توسط فروشندگان های سوء از دستگاه�برداری�جلوگیری از بهره

 افزایش کارآیی فرایند خرید

 8144عالوه بر این حدود . ها انجام شده است�خرید توسط آن 4244دستگاه در این سامانه ثبت نام کرده و بیش از  444تا کنون حدود 

هزار نفر اعم از دستگاه  2توان به آموزش حدود  از دیگر اقدامات انجام شده در این رابطه می .نیاز به صورت عمومی اعالم گردیده است

 .اند�کننده نیز در این سامانه ثبت شده�تأمین 214ضمنا حدود . کننده اشاره نمود�دولتی و تأمین
 

 التساماندهی ثبت معامالت امالک و مستغ  2-2-1-1

های تحول اقتصادی �های مهم در حوزه بازرگانی طرح ساماندهی معامالت امالک و مستغالت کشور بود که در راستای طرح�از دیگر طرح

سازی گردیده ��های مرتبط طراحی و پیاده�ریزی شد که با هدف ساماندهی امور مسکن و به صورت یکپارچه با سایر سیستم�دولت برنامه

دولت، وزارت بازرگانی سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت را که جزیی از سامانه امالک و  4881ه خرداد بر اساس مصوب. است

در این رابطه تمامی دفاتر مشاورین امالک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک . تشکیل داد 4881مستغالت است در آذر ماه 

. ها فراهم شود�ای که امکان تخصیص و پیگیری کد معامالت امالک و مستغالت برای آن�گونهاطالعاتی این سامانه متصل گردیدند به 

. های یاد شده فراهم گردید همچنین تمهیدات الزم جهت امکان استعالم کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و بر خط توسط دستگاه

 .باشد�داد توسط مشاورین امالک مجاز سراسر کشور میمیلیون فقره انواع قرار 1.1نتایج فعالیت این سامانه، ثبت حدود 

توان به امکان ردیابی کلیه قراردادها با کد رهگیری مبایعه نامه  های ایجاد شده در سامانه معامالت امالک و مستغالت کشور می از قابلیت

بت و استعالم مشخصات طرفین قرارداد یا اجاره نامه، امکان ثبت و استعالم مشخصات امالک و مستغالت بر اساس کدپستی، امکان ث

بر اساس کدملی، امکان ثبت و استعالم شناسنامه کلیه واحدهای صنفی بر اساس مشخصات صاحب پروانه و امکان پرداخت ( متعاملین)

 الکترونیکی هزینه ثبت قرارداد اشاره نمود

 :توان اشاره نمود از دستاوردهای مهم طرح به موارد زیر می

 زه فرایندهای معامالت امالک و مستغالت کشورمدیریت مکانی

 جلوگیری از سوء استفاده و فروش چندباره ملک

 سازی اطالعات معامالت امالک و مستغالت و متعاملین قراردادها�شفاف

 جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه و افراد غیر مجاز

 در کل کشورسازی اطالعات واحدهای صنفی مشاورین امالک ��یکپارچه

 سازی فعالیت واحدهای صنفی��استاندارد

 گیری مدیران عالی حوزه مسکن کشور بر مبنای اطالعات واقعی�سازی بستر تصمیم��فراهم

های اطالعاتی شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان  در راستای افزایش ضریب امنیت و صحت اطالعات، این سامانه با پایگاه

 :های مرتبط با این سامانه عبارتند از سازمان. کشور ارتباط برقرار کرده استامور مالیاتی 

 های صنف مشاورین امالک•اتحادیه

 سازمان ثبت اسناد رسمی کشور

 سازمان ثبت احوال کشور

 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

 مرکز اصناف کشور

 شهرداری ها

 های برق، آب و گاز�شرکت
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، پیش فروش 4811، اجاره به شرط تملیک 4111382، اجاره نامه 8181118مبایعه نامه )ون انواع قرارداد میلی 1.1در حال حاضر حدود 

در سامانه فوق الذکر ثبت شده است و کلیه نقل و انتقاالت مربوط به زمین و مسکن در ( 28313، سرقفلی 11121، خاص 411813

 .باشد�سیستم مزبور ثبت و قابل رصد می

 ثبت اطالعات در این سامانه ارائه شده است در جدول زیر روند

 

 قراردادهای ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت: 241جدول 

 4834 4834 4883 4888 تا پایان سال 4881آذر  سال

 2421811 4121133 4413111 141211 84811 تعداد قراردادهای ثبت شده

ذکر است این رویکرد برای  �الزم به .باشد�موجود می /http://www.iranamlaak.irسایت سایر اطالعات مرتبط با این طرح، در وب 

 .سازی و اجرا است��ثبت معامالت خودرو نیز در حال پیاده
 

 بازار هوشمند آهن آالت  3-2-1-1

های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است و در �ی تسهیل فضای کسب و کار بنگاههای الکترونیکی مورد نیاز برا�امروزه فراهم کردن سرویس

حال حاضر پرداختن به اصل تجارت الکترونیک در کشور به یک ضرورت در کشور تبدیل شده است چرا که برای توسعه اقتصاد و گسترش 

بیشترین عمومیت را در مصرف دارند نیازمند توجه خاص  پرداختن به موضوع تجارت کاالهایی که. ارتباط جهانی ناگزیر به این امر هستیم

است و کاالهایی مثل آهن از این دسته هستند، چرا که در صنعت فوالد با یک بازار چند ده هزار میلیارد تومانی در سال مواجهیم و دراین 

 .های مبادله را کاهش دهیم باشیم تا بتوانیم هزینه�یزمینه عالوه بر توسعه کیفی بازار نیازمند به روز کردن و استفاده از فناوریهای جدید م

از مهمترین مزایای طرح ملی . شود�ویژه در حوزه داد و ستد الکترونیکی می �های مختلف به طرح ملی بها موجب تسهیل تجارت در حوزه

های �سب و جلوگیری از فعالیت واسطهتوان به تعادل میان قیمت و هزینه تمام شده کاال، توزیع منا بازار هوشمند آهن االت ایران می

غیرضرروی، دسترسی مناسب به اطالعات بازار به شکل مدون، مستند و رسمی و کشف قیمت و امکان جستجو بین کاالهای مختلف اشاره 

 414اضر بیش از فروشی آهن آالت است و در حال ح�عمده تمرکز در این سامانه الکترونیکی بر زنجیره تأمین از مواد اولیه تا خرده. کرد

کنندگان دسترسی شفاف آسان �کنندگان، خریداران و توزیع�از طریق این سامانه تأمین. اند�کننده عضو این سامانه شده�تولیدکننده و مصرف

و قابل های شفاهی، تلفنی و مبتنی بر نمابر و تبدیل به یک کانال حمل سریع �به روز و دقیق نسبت به اطالعات بازار آهن داشته و کانال

 .باشد�دسترس در هر زمان فراهم می

ها از بازار آهن و فوالد، دسترسی سریع خریداران و فروشندگان به �طرح بازار هوشمند آهن آالت با اهدافی نظیر حذف دالالن و واسطه

به عنوان بانک عامل تسویه های خرید و فروش آهن و فوالد راه اندازی شده است که بانک پاسارگارد نیز  اطالعات بازار و کاهش هزینه

 .کند�معامالت الکترونیکی در این سامانه عمل می
 

 (آیپا)های ایران �سامانه ابر یکپارچه پروژه  4-2-1-1

ها، مدیران، �ها، شرکت به کمک آیپا، سازمان. باشد�ها در کشور می�آیپا، اولین بستر محاسبات ابری در فضای مدیریت الکترونیکی پروژه

توانند تمامی ابزارهای مدیریت پروژه خود را در فضایی مجازی به همراه خدمات الکترونیکی  ها می�نفعان پروژه�تمامی ذی کارشناسان و

های فناوری اطالعات و ارتباطات و �اعضای حقوقی و حقیقی آیپا بدون اینکه خود را با پیچیدگی. مدیریت پروژه در اختیار داشته باشند

های �های مورد نیاز برای مدیریت پروژه�ر نمایند و بدون اینکه نگران بروزرسانی و ارتقای خدمات و زیرساختهای مربوطه درگی�زیرساخت

های ارتباطی و اطالعاتی در �ترین و بروزترین فناوری�توانند اطمینان حاصل کنند که ابر آیپا در هر لحظه از زمان پیشرفته خود باشند، می

آیپا به عنوان اولین ابر در فضای انفورماتیک کشور، تحولی الکترونیکی . دهد�ها قرار می�ا را در اختیار آنه�حوزه مدیریت الکترونیکی پروژه

توانند در فضایی مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و از آخرین  نفعان یک پروژه می�اکنون ذی .در مدیریت پروژه ایجاد نموده است

توانند به صورت  ها می�همچنین مدیران پروژه. باشند، اطالع حاصل نمایند ایی که در آن ذی نفع میه�ها، و وضعیت پروژه�اخبار، اطالعیه

 .ها و ابزارهای روز دنیا، انجام دهند�ترین فناوری�های خود را در آیپا، با پیشرفته�مجتمع مدیریت تمامی پروژه

 :تند ازنماید که اهم انها عبار آیپا مزایای رقابتی بسیار زیادی ایجاد می

 .گیری از آخرین فناوری اطالعات و ارتباطات�های بسیار بزرگ و پیچیده با بهره�پشتیبانی از پروژه

 .نفعان یک پروژه�ایجاد ارتباط الکترونیکی زنده مابین ذی

 .استفاده از تعداد زیادی ابزار پیشرفته مدیریت پروژه در محیط شبکه

http://www.iranamlaak.ir/
http://www.iranamlaak.ir/
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 .طور همزمان و در محیطی کامال توزیعی �پروژه به اجرای چندین تراکنش مختلف در خصوص مدیریت

 .پذیری، بهبود اثربخشی، ایجاد رضایت در کیفیت خدمات، و اشتراک بهینه منابع�وری و سرعت، افزایش انعطاف�افزایش بهره

 .ها�صرفه جویی در منابع و افزایش سرعت و چابکی در تعریف و مدیریت پروژه

 .های مورد نیاز�نمایند تا بهبود فناوری�ها تمرکز می�وی مدیریت الکترونیکی پروژهکاربران به کمک آیپا بیشتر بر ر

 .های استراتژیک مدیران�گیری�ارائه داشبوردهای مدیریتی و ابزارهای تصمیم ساز برای افزایش توانایی و خالقیت در تصمیم
 

 های کاربردی با رویکرد ارائه خدمات و شفافیت�سامانه  3-1-1

 (میزان)رح کارت خرید اعتباری کارکنان ط  1-3-1-1

بر اساس تصویب نامه هیئت محترم وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری نظام بانکی کشور و سایر 

بوط را انجام های مر�های موردنیاز طرح خرید اعتباری و تأمین زیرساخت�های ذیربط، عملیات اجرائی ایجاد و راه اندازی سامانه دستگاه

. های الزم، عملیات ایجاد سامانه خرید اعتباری را در اولویت کاری خود قرار داد�در این راستا، وزارت، ضمن فراهم نمودن زیرساخت. دهد

عه اهداف کالن طرح خرید اعتباری حمایت از تولید داخل، توسعه تجارت الکترونیکی، استقرار دولت الکترونیک و افزایش قدرت خرید جام

 .در نظر گرفته شده است

 :باشد�عملیات ایجاد سامانه خرید اعتباری شامل سه مرحله اصلی می

 امکان پاسخگویی سامانه به یک میلیون کارت اعتباری صادر شده

عتباری میلیون کارت ا 8های جدید نظیر خرید اقساطی، سبد کاال، کاالبرگ و بن کارت، امکان پاسخگویی سامانه به  ضمن ایجاد قابلیت

 .طی یک برنامه زمانی مدون فراهم خواهد شد

 .توسعه امکانات سامانه برای پاسخگویی به کلیه دارندگان کارت خرید اعتباری

های دولتی، نظام بانکی،  های الزم با دستگاه�برای عملیاتی نمودن طرح خرید اعتباری در قالب یک برنامه زمانبندی فشرده، هماهنگی

اگر . های الزم بین مبادی مربوطه مبادله شده است�ها به عمل آمده و توافق•PSP ای و های زنجیره ، شبکه فروشگاهتولیدکنندگان داخلی

بینی �چه کار اصلی این سامانه، خرید اعتباری است، لیکن قابلیت خرید اقساطی، سبد کاال، کاال برگ و بن کارت نیز در این سامانه پیش

در این مرحله . دهد�را پوشش می( ایران کد)اعتباری صرفاً کاالهای تولید داخل دارای کد ملی کاال  در حال حاضر طرح خرید. شده است

گردد و توسعه طرح از حوزه کارمندی به کارگری و همچنین �از طرح، کارت خرید اعتباری برای کارکنان رسمی و پیمانی دولت صادر می

 .بینی شده است�ر مراحل بعدی کار پیشتحت پوشش قراردادن سایر کارمندان و بازنشستگان د

 .باشد�موجود می /http://www.mizaan.irسایر اطالعات مرتبط با این طرح، در وب سایت 
 

 های الکترونیکی ساماندهی فعالیت فروشگاه  2-3-1-1

د و ستد در بازار داخلی و ارائه کاالها و خدمات گوناگون از طریق ها به جریان دا�های مجازی و ورود آن گسترش روزافزون فروشگاه

یکی از عوامل مهم توسعه تجارت . ها را ایجاب نموده است�اینترنت، ضرورت ساماندهی و قانونمند نمودن فعالیت و نظارت بر آن

. باشد�های الکترونیکی می ندهی فعالیت فروشگاهالکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی از طریق ساما

فروشی، �ها، کمک به شبکه خرده�منظور اعتمادسازی، رسمیت دهی به فعالیت آن �های فروش اینترنتی به�طرح ساماندهی فعالیت سایت

ت به شهروندان اجرا شده ها، بهبود کیفیت فروش کاالها و ارائه خدما های درون شهری، ایجاد رقابت بیشتر در کاهش قیمت�کاهش تردد

فروشی کشور در �های خرده�توان بخشی ازفعالیت به این ترتیب، زمینه برای توصیه و تشویق تجارت الکترونیکی فراهم شده و می. است

یاز کننده برای خرید کاال و خدمات مورد ن�همچنین، اجرای این طرح منجر به توزیع اطالعات بیشتر مصرف. شبکه ملی را عملیاتی کرد

های  بر اساس طرح فوق پروژه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه. های کاذب در بازار را کاهش خواهد داد�شده و امکان ایجاد شوک

در . ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر گردد تعریف گردید تا نماد اعتماد الکترونیکی برای این فروشگاه 4888اینترنتی در سال 

های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ارائه �ها ملزم گردیدند ارائه خدمات درگاه پرداخت آن الین خود را صرفا به وب سایت�بانک این رابطه

 .دهد�های دارنده نماد اعتماد الکترونیکی انجام می�شرکت پست نیز ارائه خدمات حمل پستی را برای وب سایت. دهند

ضوع، کمیته ملی نظارت نماد اعتماد الکترونیکی، به ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و منظور نظارت بر حسن اجرای این مو �به

های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت اطالعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد  متشکل از دستگاه

 .استکشاورزی،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیروی انتظامی تشکیل شده 

 :های مجازی به شرح زیر است اهم اقدامات انجام شده در پروژه ساماندهی فروشگاه

http://www.mizaan.ir/
http://www.mizaan.ir/
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 4888های مجازی آذر  نامه ساماندهی فروشگاه�تصویب آیین

 های مجازی فعال شناسایی وضعیت موجود فروشگاه

 های مجازی دهی فروشگاه نامه سامان�یینشدن آ اجرائی برای هرچه بهتر برگزاری جلسات مشترک رو جهت فروشگاه مجازی پیش 1دعوت از 

 ecne.ir طراحی سایت

 های صدور مجوز فروشگاه مجازی به صورت غیر حضوری�طراحی فرایند

 های مجازی طراحی پارامترهای مورد نیاز در پورتال فروشگاه

 طراحی نماد اعتماد الکترونیکی

 های فنی نماد اعتماد الکترونیکی تدوین قابلیت

 های مجازی عمل صدور پروانه کسب فروشگاهتدوین دستورال

 های مجازی تدوین دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه

 مجوز موقت فعالیت فروشگاه مجازی برای اشخاص حقیقی و حقوقی 14صدور بیش از 

 :های آتی که برای ساماندهی در نظر گرفته شده است عبارتند از اهم برنامه

 های مجازی مع عمومی اتحادیه کشوری فروشگاهبرگزاری مج

 های مجازی برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه

 های مجازی راه اندازی پورتال نماد اعتماد الکترونیکی فروشگاه

 ساخت و راه اندازی سلوشن نماد اعتماد الکترونیکی
 

 (بهین یاب)تجارت درگاه اطالعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و   4-1-1

در راستای تحقق دولت الکترونیک و با  www.behinyab.ir به آدرس "بهین یاب"درگاه اطالعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت 

با توجه به گسترده بودن حجم . ریزی وزارت راه اندازی شد�توسط معاونت برنامه 4834هدف ایجاد پنجره واحد خدمات این حوزه در سال 

بخش  3سازی اطالعات و فرایندها، ساختار این سامانه در ��ای اجرایی و سازمانی در حوزه صنعت و معدن و از طرفی لزوم یکپارچهه�فعالیت

در هر بخش . ها، جریان کاال و انرژی طراحی شده است�گذاری، محصوالت، فناوری، منابع انسانی، تجارت جهانی، تأمین مالی، بنگاه�سرمایه

هر حوزه و خدمت ارائه شده در این سامانه مرتبط . گردد�ن حوزه به صورت الکترونیکی به متقاضیان آن خدمت ارائه میخدمات مرتبط با آ

 .ریزی، امور صنایع و اقتصادی و امور معادن و صنایع معدنی است که مدیریت هر فرایند را به عهده دارند�های برنامه�با یکی از معاونت

توانند با گذاری بر روی سامانه بهین یاب قرار دارد، فعاالن اقتصادی می�های سرمایه�ینکه پایگاه اطالعات فرصتعنوان مثال با توجه به ا�به

گذاری های سرمایه �مراجعه به درگاه اطالعات و خدمات بهین یاب، ضمن استفاده از خدمات متفاوت ارائه شده و همچنین اطالع از فرصت

معدن و تجارت تعیین شده است، اقدام به اخذ جواز تاسیس واحد تولیدی، اعالم پیشرفت طرحهای  که بر اساس برنامه راهبردی صنعت،

ها نیز آگاه شوند که این بخش از فرایندها توسط �ها و دستورالعمل�نمایند و از آخرین بخشنامه... در حال احداث، درخواست تسهیالت و

 .شود�ریزی مدیریت می�معاونت برنامه

 

 

 

 

 

 

 .یر نمایی از ساختار سامانه بهین یاب نمایش داده شده استدر شکل ز
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های یکپارچه سازمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت �های اساسی در جهت شفافیت اطالعات، دستیابی به سیستم�این راهبرد جزء گام

یاب به عنوان نمای متقاضی در نظر گرفته شده های دیگری که برای سامانه بهین �از ویژگی. رود شمار می �و تسهیل و تسریع در خدمات به

 :توان اشاره نمود به موارد زیر می

 محور پنجره واحد خدمات

 ها، مقررات و پیوندها�ها، اطالعیه�تمرکز بخش

 حساب کاربری متمرکز

 نمای کاربری یکسان در کلیه فرایندها

 ا و فرایندهاهای واحد متقاضی و امکان استفاده در کلیه درخواسته�یکپارچگی داده

های ثبت شده در سامانه �منظور انجام عملیات اجرایی بر روی درخواست متقاضیان توسط عوامل سازمانی برای هر یک از درخواست �به

افزاری برای مدیریت عملیاتی �این سامانه در حقیقت یک پلت فرم نرم. سازی شده است��ها طراحی و پیاده�بهین یاب، سامانه مدیریت فرایند

 :توان اشاره کرد های دیگر این سامانه به موارد زیر می�از ویژگی. باشد�رایندهای اجرایی میف

 های الکترونیکی�تعریف اقدامات اجرایی عوامل به صورت فرم

 ای و نیز امکان صحه گذاری اطالعات�مدیریت، بررسی لحظه

 یکپارچه بودن اطالعات در تمام فرایندها

 رت موازی و الزم و ملزوم یکدیگرامکان تعریف فرایندها به صو

 های متنوع، رسم نمودار�دهی و گزارش گیری�قابلیت گزارش

 یکسان بودن محیط فعالیت برای تسهیل فعالیت برای عوامل اجرایی

 (...های اجرایی استانی و بانک، بورس، استانداریها، سایر دستگاه)ها به این سامانه  دسترسی سایر دستگاه

 های متعدد کاری و به صورت یکپارچه اه در حوزهایجاد پرونده بنگ

ها نظیر شرکت ملی  های اجرایی، تبادل اطالعات در سطح بنگاه با برخی دستگاه های اطالعاتی با سایر دستگاه�منظور توسعه زیرساخت �به

و در حال تکمیل و بر خط شدن های نفتی، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت توانیر عملیاتی شده �گاز ایران، شرکت ملی پخش فراورده

های ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین  ها در دستگاه�به جهت پیش گیری از موازی کاری در ثبت اطالعات بنگاه. باشد�می

 .باشد�های درون و برون دستگاهی موضوع تبادل اطالعات بر خط در حال پیگیری و اجرایی شدن می�تبادل داده

ها، فرایندهای پرحجم و عملیاتی �نگه داشتن اطالعات پایگاه اطالعاتی تشکیل شده و تسریع و تسهیل فعالیت در جهت تحقق بروز

نیز با  4832در اوائل سال . های بهین یاب و هماهنگ به صورت الکترونیکی آغاز گردید�ها در سامانه�سازی آن��وزارتخانه شناسایی و پیاده
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لید بخش غذایی کشور، فرایند توزیع شکر به واحدهای تولیدی و با مدیریت معاونت بازرگانی داخلی های تو�توجه به ضرورت توزیع نهاده

 .سازی و اجرا گردید��در سامانه بهین یاب و هماهنگ پیاده

و برخی  سازی شده است��فرایند، زیرفرایند و خدمت در سامانه بهین یاب و هماهنگ به صورت الکترونیکی پیاده 11در حال حاضر بیش از 

های مربوط به ثبت �مکانیزه شدن کلیه فرایند)خصوص فرایندهای تکمیلی حوزه معدن نظیر سیستم کاداستر  �از فرایندهای دیگر به

برداری معدن و نظارت مکانیزه و اینترنتی �اینترنتی محدوده مورد درخواست، صدور پروانه اکتشاف و گواهی کشف، صدور پروانه بهره

برخی از فرایندهای فوق . گردد�تکمیل و اجرایی می 4832در دستور کار قرار داشته و تا پایان سال  (یزان استخراج واقعیمعادن و تعیین م

بر روی این ..( های اجرایی استانی و  های عامل، بورس کاال، سازمان�نظیر بانک)هایی غیر از وزارتخانه  برون سازمانی بوده و عوامل سازمان

 .دهند�جرایی انجام میفرایندها عملیات ا

سازی شده است در ��در این رابطه فرایندهایی که مراحل اجرایی آن از مرحله ثبت نام تا صدور نهایی خدمات به صورت الکترونیکی پیاده

 .گردد�زیر ارائه می
 

 ریزی�فرایندهای مرتبط با معاونت برنامه  1-4-1-1

ها شامل تسهیالت خط اعتباری هزینه انرژی، تسهیالت بازسازی بزرگ و �یارانههای پرداخت منابع و تسهیالت هدفمند کردن �فرایند

 (4883)های تولید ترکیبی برق و حرارت و کمک بالعوض نفت کوره و گاز مایع �کوچک، تسهیالت راه اندازی نیروگاه

 (4834، توسعه و تکمیل سال 4888سال )فرایند ارائه آمار تولید واحدهای صنعتی و معدنی 

 (4834)گذاری �های سرمایه یند تعیین موضوعات و اولویتفرا

 (4834)ها برای استفاده از تسهیالت سرمایه ثابت صندوق توسعه ملی �فرایند معرفی طرح

 (4834توسعه در وتکمیل و4834)جواز  جواز و اصالح جواز، تمدیدجواز، ابطال کلیه فرایندهای صدورجواز تاسیس از قبیل صدورجواز، انتقال

 (4834و تکمیل و توسعه سال  4834)ایندهای تخصیص شناسه برای واحدهای صنعتی، معدنی، نیمه تمام و انبارها فر

 (4834)فرایند تخصیص کد به محصوالت صنعتی 

 (4834)فرایندهای سامانه فناوری شامل داوری، تقاضای پژوهش، توانمندی پژوهش، حمایت و حامی 

 

 اونت امور صنایع و اقتصادیفرایندهای مرتبط با مع  2-4-1-1

 (4883)فرایند تخصیص مواد اولیه پتروشیمی 

برداری �برداری، تغییر نام و مالکیت پروانه بهره�برداری، اصالح پروانه بهره�برداری از قبیل صدور پروانه بهره�کلیه فرایندهای صدور پروانه بهره

 (4832ئل سال و تکمیل و توسعه در اوا 4834)برداری�و ابطال پروانه بهره

 (4834)های ستاد تسهیل و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی �فرایند

های گمرکی از قبیل صدور معافیت شورای انقالب، صدور معافیت مواد اولیه، صدور معافیت ماشین آالن مستعمل و �فرایند صدور معافیت

 (4832وسعه در اوائل سال و تکمیل و ت 4834اواخر سال )صدور معافیت ماشین آالت وزارت ارشاد 

فرایند معرفی واحدهای تولیدی برای استفاده از تسهیالت ریالی و ارزی به عنوان سرمایه در گردش صندوق توسعه ملی شامل واحدهای 

 (4834)تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و وزارت تعاون 

 صیص کمک بالعوض و پرداخت تسهیالت به واحدهای متقاضیو تخ( طرح سام)فرایند سامانه ارتقا مدیریت بنگاه 
 

 فرایندهای مرتبط با معاونت امور معادن و صنایع معدنی  3-4-1-1

 (4832)های صدور مجوزهای معدنی از قبیل پروانه اکتشاف �برخی از فرایند

 (4834)معادن بدون بهره بردار 

 تسهیالت معدنی

 (4834و تکمیل در سال  4834سال )استعالم 

 های ثبت شده�تغییر درخواست

 های اکتشاف�تغییر پروانه

 بازرسی و تایید بازرس

 گزارشات ستاد اجرایی

 صورتجلسات ستاد توسعه معادن استانی
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 های اکتشافی در کشور�واگذاری پهنه
 

 سامانه مدیریت دانش وزارت صنعت، معدن و تجارت  5-1-1

راه اندازی شده  4834ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سال �معاونت برنامه سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت توسط

کاربران این سامانه . ای طراحی شده که همگان بتوانند از آن استفاده کنند�باشد و به گونه�می www.bsmt.ir این سامانه به آدرس. است

ها مدیریت علم و �هایی که مأموریت اصلی آن�ز شامل دو گروهند، آنکاربران سازمانی نی. فردی، سازمانی: شوند�به دو گروه تقسیم می

کابران فردی برای کسب و یا . های اصلی خود نیاز به مدیریت علم و فناوری دارند�هایی که برای پشتیبانی از مأموریت�فناوری است و آن

گیران و مسئوالنی که به صورت �نظران، پژوهشگران، تصمیم�عالقمندان، کارشناسان، صاحب. کنند تولید معلومات از این سامانه استفاده می

این دسته از کاربران . گیرند کنند در این گروه قرار می استفاده می( البته با سبکی متفاوت)منفرد از این سامانه به عنوان یک دانشنامه 

 .نیز مشارکت کنند( ط و تولید محتوابه صورت اظهار نظر، ارسال اسناد مرتب)توانند در تولید دانش  عالوه بر مطالعه، می

های تفکر، مراکز پژوهشی و �مانند دانشگاهها، مؤسسات آموزشی، کانون)های علمی و فناوری است، �ها فعالیت�هایی که مأموریت آن سازمان

 .محصوالت خود را ارتقا دهند توانند بر اساس هم افزا پایه ریزی نموده و کیفیت مهمترین فرایندها و پایگاههای اطالعاتی خود را می...( 

حتی اگر . های خود پردازد تواند به طراحی و اجرای برنامه با استفاده از این سامانه برای مدیریت دانش سازمانی، یک سازمان، بهتر می

بستر ارتباطی فراهم ها نباشد؛ سامانه مذکور یک زبان مشترک و  موضوعات سازمان به خوبی شناسایی شده باشد و جایی برای ارتقا برنامه

بسیاری از مدیران، معلوماتی دارند که باید در اختیار سایر همکارانشان . کند تا تقارن اطالعاتی در سازمان در تمام سطوح برقرار شود�می

ه باید مسوالن نیز باشد تا با همفکری و همراهی کارها بهتر انجام شود یا اینکه برخی از اطالعات در اختیار برخی از کارشناسان است ک

ها از  با استفاده از این سامانه برنامه. در این راستا، ممکن است مسائل و اهداف جدیدی شناسایی شوند. ها مطلع باشند�رده باالتر نیز از آن

توان اتاق  عبارت دیگر با استفاده از این سامانه می �به. شوند و در معرض مطالعه و نقد هستند�همان اول یکپارچه طراحی و تدوین می

چارچوب مدیریت، . ها و محتواهایی برای اجرا نیز هست ریزی، این سامانه شامل چارچوب�عالوه بر برنامه. ای کرد�ریزی را شیشه�برنامه

های زیر مجموعه آن، ابعاد مختلف مدیریت در عمل را پوشش  بوده و چارچوب( ریزی و اجرا�شامل برنامه)راهنمای عمومی مدیریت 

 .دهند�می

 .ها توسط این سامانه در حال تکمیل است�ها و قسمت�با راه اندازی سامانه مذکور، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت در تمام الیه
 

 سایر پروژه ها  1-1-1

 پنجره واحد تجاری  1-1-1-1

زمان تشریفات گمرکی، نقش تعیین در دنیای پر شتاب امروز، عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطالعات و کاهش مدت 

عبارت دیگر، گسترش تجارت در عرصه جهانی تا حد زیادی به  �به. نماید المللی ایفاء می�ویژه در عرصه بین �ای در توفیق تجارت به�کننده

م مبادله اطالعات و از آنجا که فرایندهای صادرات و واردات، اغلب مستلز. های تسهیل تجاری در بین کشورها بستگی دارد�اعمال شیوه

های خاصی دارند، در این شرایط، عدم �های کاری و فرم�ها نیز به نوبه خود، رویه�اسناد بین چندین نهاد مختلف است که هرکدام از آن

نموده و  المللی عمل�ویژه در صحنه بین �تواند به عنوان مانعی در مسیر توسعه تجارت به های روان ساز و تسهیل کننده، می�وجود مکانیزم

در این میان یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین . های بیشماری را از دسترس بخش تجاری کشور خارج سازد�فرصت

پنجره واحد . المللی و تجارب سایر کشورهای پیشگام، استقرار یک پنجره واحد تجاری است�های بین مشکلی مطابق با توصیه سازمان

نماید تا اطالعات و اسناد استاندارد  های مشارکت کننده در یک تبادل تجاری کمک می�شود که به طرف�ق میتجاری، به تسهیالتی اطال

ل شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد مبادله کنند و از این طریق تمامی الزامات قانونی مربوط به صادرات، واردات و قوانین نقل و انتقا

سازی و استقرار ��نویس طرحی در وزارت بازرگانی، در راستای پیاده�پیش 4888ب فوق، در اواخر سال با توجه به مرات. را رعایت نمایند

 .پنجره واحد تجاری تدوین شده و در دستور کار قرار گرفت

 باشد�اهم اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی این پنجره واحد به شرح زیر می

 ری جلسات مستمر تیمی در راستای محورهای برنامهتدوین برنامه اجرایی مدیریت پروژه و برگزا

کشور  41های تطبیقی جهت دستیابی به الگوی برتر که در این راستا، سیستم پنجره واحد در بیش از �مطالعه ادبیات موضوع و بررسی

کشور  DagangNet، کره جنوبی UtradeHubها، �از جمله مهمترین این سیستم. توسط تیم پروژه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

 .کشور سوئد بود VCO سنگاپور و TradeNetکنگ، �هنگ DTTNمالزی، 

 های موجود�شناسایی، بررسی و تحلیل وضعیت موجود حوزه تجارت خارجی کشور از حیث فرایندها، اسناد و رویه
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 جره واحدسازی نقشه راه مادر، نقشه راه تفصیلی و برنامه اجرایی استقرار پن��تهیه، تدوین و نهایی

ها در �های سیستم نهایی، انواع بازیگران کلیدی، نقش و جایگاه آن�های فنی اصلی، دامنه سرویس�تهیه معماری کالن پروژه از جنبه ماژول

 سازی و اجرای پروژه��پیاده

های یاد شده �با شرکت های فعال و متخصص در حوزه پروژه و برگزاری جلسات مستمر�منظور شناسایی شرکت �تهیه و انتشار فراخوان به

 جهت انتخاب مشاور داخلی پروژه

های کلیدی مرجع در امر صادرات و واردات از جمله گمرک جمهوری اسالمی، سازمان توسعه تجارت خارجی و سازمان  شناسایی سازمان

 ها بنادر و دریانوردی و برگزاری چند جلسه با حضور مسئوالن این سازمان

 ی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی به عنوان بازوی توانمندساز سیستم پنجره واحدتدوین طرح تشکیل کمیته مل

 سازی طرح��المللی در راستای انتخاب مشاور برای عملیاتی�ها و خبرگان حوزه تسهیل تجاری در عرصه بین رایزنی با سازمان

 های کلیدی درگیر در فرایندهای صادرات و واردات رکت سازمانها با مشا�انجام اقدامات اولیه در راستای تشکیل کارگروه فرایندها و رویه

 .(کند�این پروژه در حال حاضر مراحل مقدماتی خود را سپری می) COO تعریف پروژه صدور، دریافت و تبادل الکترونیکی سند

 .(باشد�در حال انجام می)سازی پنجره واحد تجاری کشور ��نویس طرح جامع پیاده�تهیه پیش

 های تجاری�سازی داده��ارگاه آموزشی مدلشرکت در ک

سازی اسناد تجاری در کشور تعریف ��سازی و همگون��سازی سند گواهی مبدا که این کار به عنوان پایلوت انجام طرح استاندارد��استاندارد

سند گواهی مبدا بر اساس سازی و استانداردسازی ��هدف از انجام این طرح همگون. باشد�شده و مراحل ابتدایی آن در حال انجام می

 .باشد�المللی، تشکیل کتابخانه ملی اسناد و در نهایت تبادل الکترونیکی این سند می�های مرجع بین مدل
 

 های تجارت و اقتصاد الکترونیکی�همایش  2-1-1-1

. صاد الکترونیکی بوده استهای ملی و تخصصی تجارت و اقت�یکی از محورهای مهم در توسعه فرهنگ تجارت الکترونیکی برگزاری همایش

های مستمر ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، ترسیم نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور تعیین �هدف از برگزاری همایش

با محوریت  و( فاوا)شده بود که توسط انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران با مسئولیت کارگروه مدیریت اطالعات و ارتباطات و امنیت 

های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطالعات، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و علوم، تحقیقات و فناوری و �وزارتخانه

. شود�های فناوری اطالعات و ارتباطات برگزار می�ها و نهادها در سطح کشور و حمایت و همراهی شرکت ها، سازمان همکاری سایر دستگاه

 تاکنون به صورت ساالنه برگزار گردیده است  4881ها از سال �همایشاین 

در این رابطه ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی با هدف ترسیم نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور 

و با ( فاوا)مدیریت اطالعات و ارتباطات و امنیت تعیین شده بود که توسط انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران با مسئولیت کارگروه 

های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطالعات، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و علوم، تحقیقات و �محوریت وزارتخانه

وری اطالعات و ارتباطات در های فنا�ها و نهادها در سطح کشور و حمایت و همراهی شرکت ها، سازمان فناوری و همکاری سایر دستگاه

 .برگزار شد 4834اردیبهشت 

های تخصصی به �همایش تخصصی تعریف و برای حضور حداکثری و تخصصی شدن موضوع، هر یک از همایش 1این همایش در قالب 

ها  ها، سازمان دستگاه عبارت دیگر، در هر همایش تخصصی یک دستگاه محور قرار گرفت و دیگر �به. های مرتبط واگذار شد یکی از دستگاه

و نهادهای مرتبط به عنوان همکار به بررسی موانع، مشکالت، تنگناها و ارائه راهکارها برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در کشور 

 .به شرح زیر برگزار شد 4834همایش تخصصی یاد شده طی نیمه دوم سال  1. پرداختند

 

 

 

 

 

 یش تجارت و اقتصاد الکترونیکیهای تخصصی هما�همایش: 241جدول 

 دستگاه همکار تاریخ برگزاری های تخصصیهمایش

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 4834مهر  اندازهای کشور�ها و چشم سیاست
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 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 4834مهر  فنی و ارتباطی

 وزارت دادگستری 4834آبان  حقوقی و قانونی

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 4834آبان  امنیت و اعتماد

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 4834آذر  های انسانی�آموزش و مهارت

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 4834آذر  اقتصادی و تجاری

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 4834آذر  کاربردها و نوآوری

 

 .بود( محور)نشست تخصصی  1برگزار شد و دارای  4834دیبهشت ماه سال های تخصصی بود، طی ار�همایش ملی که جمع بندی همایش

 :های تخصصی و ملی شامل موارد زیر بوده است�دستاوردهای این همایش

 (نقشه راه)ترسیم سند توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور 

تباطی، حقوقی و قانونی، امنیت و اعتماد، آموزش و اندازهای کشور، فنی و ار�ها و چشم همایش تخصصی سیاست 1انتشار مجموعه مقاالت 

 های انسانی، اقتصادی و تجاری و کاربردها و نوآوری به صورت الکترونیکی�مهارت

 های تخصصی و همایش ملی�های همایش�انتشار فیلم

 انتخاب برترین مقاله ارائه شده به همایش ها

تدوین نقشه راه )ونیکی در راستای تحقق اهداف کالن این همایش ملی پس از برگزاری ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکتر

، هفتمین همایش تجارت و اقتصاد الکترونیکی با رویکردی نو و تحت عنوان هفتمین همایش (توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور

گیری تجارت و اقتصاد الکترونیکی �بومی اندازههای �المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی با هدف تدوین شاخص�ملی و اولین همایش بین

 4832منظور رصد تجارت و اقتصاد الکترونیکی ایران در هفت محور اصلی توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در اردیبهشت ماه  �کشور به

 .المللی بود�بین – هفتمین همایش ملی شامل شش همایش تخصصی و یک همایش ملی. برگزار شد

منظور ترویج فرهنگ دولت الکترونیک و با هدف شناخت دقیق و همه جانبه پدیده دولت الکترونیکی، نشریه  �ها به�ن همایشعالوه بر ای

شود و �دولت الکترونیکی در جهت آگاهی و روشن نمودن هر چه بیشتر اذهان مدیران، کارشناسان و کارمندان به صورت ماهانه منتشر می

های دولت الکترونیکی در �ین مفاهیم و دستاوردهای علمی دولت الکترونیکی به مطالعه و بررسی نتایج پروژهدر این ماهنامه ضمن ارائه آخر

ها سعی شده مفاهیم اساسی مرتبط با دولت شماره از این نشریه منتشر شده است که در تمامی آن 84تاکنون . پردازدوزارت می

 .زمینه مورد بررسی قرار گیرد الکترونیکی و تجربیات برتر کشورهای پیشرو در این
 

 مرکز اسناد بازرگانی  3-1-1-1

اینترنت و دسترسی کاربران به منابع مختلف را در �دیجیتال ساختن اسناد بازرگانی، امکان ارائه خدمات متنوع از طریق پورتال در شبکه

ن ارائه محتوای پورتال کتابخانه از طریق درگاه همچنین با پیوستن به کنسرسیوم محتوای ملی امکا .نماید حوزه بازرگانی فراهم می

 :باشددر حال حاضرتعداد کتب و مستندات موجود در پورتال مرکز اسناد مطابق جدول زیر می. کنسرسیوم محتوای ملی فراهم خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 لیست مستندات ورود اطالعات شده در مرکز اسناد بازرگانی: 241جدول 

 تعداد عنوان

 114 کتاب فارسی
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 1428 کتاب التین

 188 مقاله فارسی

 411 طرح تحقیقاتی فارسی

 428 طرح تحقیقاتی التین

 44 اسناد و مدارک فارسی

 28 اسناد و مدارک التین

 84 مجله فارسی

 428 مقاله التین

 1311 مجموع مدارک موجود

 

 (های بخش بازرگانی•پایگاه ملی داده)ور سازی زیرساخت هوش تجاری در بخش بازرگانی کش��پروژه پیاده  4-1-1-1

ای و پراکنده �ها و اطالعات بخش بازرگانی موید این مطلب است که تولید اطالعات در این بخش به صورت جزیره�بررسی وضع موجود داده

پردازش قرار گرفته و  های موضوعی مستقل و یا بر اساس اقالم آمارهای ثبتی، مورد�منابع داده موجود بر اساس طرح. گیرد صورت می

های اجرایی توزیع شده،  های تولید شده، به صورت پراکنده در دستگاه�از طرف دیگر داده. شوداطالعات پراکنده و غیرقابل پیوند ایجاد می

بر ایجاد یک انباره منظور استانداردسازی، ذخیره و بازیابی داده، پیشنهادی مبتنی  �لذا به. شوند�سازی می�غیرهمگن و غیراستاندارد ذخیره

 .داده ارائه شده است

های بخش �ای از داده�در واقع با توجه به این مطالب، یکی از نیازهای اساسی بخش بازرگانی کشور، وجود بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه

های آماری و الگوهای تفاده از دادهبازرگانی و تجاری است که به تصمیم سازان، تجار، بازرگانان و کلیه افراد مرتبط، کمک نماید تا با اس

سازی وجود این بانک اطالعاتی که از طریق پیاده. های کلی را تعیین نمایندگیری�حاکم بر این بخش، تصمیم مناسب را اتخاذ و یا جهت

گیرندگان  تا تصمیم آورد�نماید، این امکان را فراهم میگیرندگان باز می�ای جدید را به سوی تصمیم�هوش تجاری در سازمان، دریچه

های منتخب بخش مربوط به خود و ها و اطالعات پیچیده و به صورت همزمان، داده�بتوانند بدون صرف وقت برای جستجو در داده

سازی زیرساخت هوش ��ای با عنوان پیاده�به همین دلیل پروژه. الگوهای رفتاری حاکم بر آن را مشاهده و تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایند

این پروژه . در وزارت تعریف شده و در دستور کار قرار گرفته است( های بخش بازرگانیپایگاه ملی داده)اری در بخش بازرگانی کشور تج

 :شود که شامل موارد زیر است�سازی می��در چند فاز اصلی پیاده

 .شود�ورت سیستماتیک تولید میهای مربوطه که اطالعات به ص تجمیع آمار و اطالعات و تهیه گزارشات مدیریتی در حوزه

 .شود�های مربوطه که اطالعات به صورت غیرسیستماتیک تولید می تجمیع آمار و اطالعات و تهیه گزارشات مدیریتی در حوزه

 .باشد�شایان ذکر است در حال حاضر پروژه مذکور در مرحله برگزاری مناقصه می
 

 نمایشگاه مجازی معدن و صنایع معدنی  5-1-1-1

نت امور معادن و صنایع معدنی در پی اجرای فاز اول راه اندازی نمایشگاه مجازی معدن و صنایع معدنی ایران و لوح فشرده چند معاو

افزاری و اطالعاتی در سال �، اقدام به اجرای فاز دوم آن با هدف توسعه و تکمیل امکانات نرم4888ای ایران، معدن، آینده، در سال �رسانه

گذاری و تجاری معادن و صنایع معدنی کشور �ها و شناساندن ظرفیتهای عظیم سرمایه�منظور معرفی پتانسیل �طرح بهاین . نمود 4883

های معدنی �گذاری و گسترش تجارت داخلی و خارجی بنگاه�در نمایشگاه مجازی زمینه ارتباطات تجاری و جذب سرمایه .پذیردصورت می

 .های ایران درخارج از کشور قرار خواهد گرفت�عات، دراختیار کلیه فعاالن تجاری و سفارتخانهکشور فراهم خواهدشدکه پس از تکمیل اطال

 .:توان به موارد زیر اشاره نمود قابل دسترس است، می Fair.mim.gov.ir از جمله امکانات سایت نمایشگاه مجازی که در آدرس

 ه روز رسانی اطالعات واحد خودامکان تخصیص کلمه کاربری و رمز عبور به هر واحد جهت درج و ب

های الزم و همچنین ارائه راهنمایی در  امکان طراحی و ساخت غرفه اختصاصی هر شرکت توسط خود شرکت، با در اختیار گذاشتن مولفه

 ساخت غرفه مجازی از سوی این سایت
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جمله ماشین آالت، محصوالت و نیز امکان نمایش در بخش بازار امکان نمایش پتانسیل دست اندرکاران برای عرضه به بازار این حوزه از 

 .تقاضای مشتری بوجود آمده است

 های فعال در زمینه صنایع و معادن کشور�ایجاد بانک اطالعات شرکت

در سایت نمایشگاه مجازی و لوح فشرده ایران، معدن، آینده نیز با هدف معرفی جامع بخش معدن کشور، اطالعات مختلفی که مورد نیاز 

 :توان به این موارد اشاره نمود از جمله می. باشد، قرار گرفته است�گذاران در این حوزه می�یهسرما

 ارائه آمار و ارقام مرتبط با حوزه

 گذاری در کشور�معرفی کلیه دست اندرکاران در بخش معدن و صنایع معدن و سرمایه

 معرفی فرایندهای مورد نیاز در ورود به بازار کسب و کار ایران

 گذاران برای ورود به این بخش�ئه کلیه قوانین و دستورالعملهای مورد نیاز سرمایهارا

 .برداری کامل قرار خواهد گرفت�نماید و بزودی مورد بهره ذکر است این طرح مراحل نهایی تکمیل و راه اندازی را طی می �الزم به
 

 سایر اقدامات  1-1-1-1

های فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی در �منظور توسعه زیرساخت �های در درست اجرا به�ها ایجاد شده و طرح�برخی دیگر از سامانه

 :حوزه بازرگانی عبارتند از

 ی کل کشور�برا (SMS) افزار و همچنین از طریق پیامک�راه اندازی سامانه پایش و مانیتورینگ شبکه شباب بر روی نرم

 ها و بخش بازرگانی کشور�بعه استانی و شهرستانهای تا�توسعه سیستم اتوماسیون اداری در واحد

 Public Video Conferencing Webمنظور ارائه خدمات برروی بستر شبکه شباب نظیر  �افزوده به �های ارزش توسعه سرویس

gateway  (برای خدماتی نظیر طرح دور کاری و....) 

 ایجاد زیرساخت تبادل اسناد تجاری

 (ساعد)ی دولت ایجاد سامانه اطالعات عمران

 سامانه خرید فوری و پرداخت همزمان بهای گندم؛ برنج و چغندرقند

 میلیون کارت خرید اعتباری برای کارمندان دولت 1با حدود بیش از ( 4میزان ) "مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی "سامانه 

 (WWW.421.ir و سایت 421تلفن )شکایات ذیفعان برای دریافت نظرات؛ پیشنهادات و ( سابا)سامانه ارتباطی بازرگانی ایران 

 گیری در حوزه بارزگانی�ی و تصمیم�با هدف رصد و پایش بازار و کمک به تصمیم ساز( تابا) "تحلیل اطالعات بازار ایران "سامانه 

 طراحی و راه اندازی سیستم کارت هوشمند بازرگانی

دف دسترسی سریع و بدون واسطه به اطالعات تولید و توزیع کاال در واحدهای با ه (GIMS) رسانی کاال�سیستم مکانیزه مدیریت اطالع

 تولیدی
 

 های تابعه ها و سازمان�توسعه فناوری اطالعات در معاونت  3-1-1

های وزارت در جهت  های تابعه دو وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت نیز همراستا با سیاست�بخش

 .گردد�های ایجاد شده تشریح می�اند که در زیر اهم این اقدامات و سامانه�های اطالعاتی خود اقداماتی را انجام داده�وسعه زیرساختت

 

 معاونت بازرگانی داخلی  1-3-1-1

به واحدهای صنفی منظور ارائه خدمات حاکمیتی  �بوده و به /http://iranianasnaf.ir این سامانه به ادرس: سامانه اصناف ایران -4

 :شود عبارتند از�فرایندهایی که به صورت الکترونیکی بر روی این سامانه ارائه می. ایجاد شده است

 های صنفی به صورت الکترونیکی�صدور جواز

 معرفی برای پرداخت تسهیالت هدفمند کردن یارانه ها

 صدور مجوززهای نمایندگی تجار و بازرگانان

 آموزش الکترونیکی اصناف

های مستقیم کاال و فروش فوق العاده و دسترسی به آمار �منظور نظارت و ساماندهی نمایشگاه �صدور مجوزهای برگزاری نمایشگاه به

 های برگزار شده در سطح کشور�نمایشگاه

 ونقل درون و برون شهری صنفی کشور�ونقل الکترونیکی صنفی برای رانندگان برای ساماندهی حمل�حمل
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رسانی اصناف و بازرگانان �این پروژه به عنوان یک پروژه مکمل در زیرمجموعه طرح پایگاه اطالع: ندی و کدینگ اصنافب�نظام طبقه -2

اند که در نظام توزیع با آن شناسایی �با اجرای این فاز از طرح، هریک از اصناف دارای یک کد ملی صنفی منحصر به فرد شده. مطرح است

های متنوعی بوده و از طریق آن قادر  ها تخصیص داده شده که دارای قابلیت�ملت کارت اصناف به آن این کد از طریق یک. خواهند شد

 :خواهد بود

 (شود�ای از این طریق انجام می�در حال حاضر توزیع شیر یارانه)کاال و خدمات و سایر خدمات دولتی را دریافت و پرداخت کند 

 .کت کننددر انتخابات صنف خود از هر نقطه از کشور شر

 .دریافت و پرداخت از طریق شبکه شتاب انجام پذیرد

 .ای پرداخت نمایند�حق عضویت صنفی خود را به صورت شبکه

 .به آمار و اطالعات موجود در بانک اطالعات دسترسی یابند

 .اعتبار خود را از طریق پرداخت حق عضویت به روز رسانی نمایند

آنچه موجب . های اساسی هر دولت ایجاد ثبات و تعادل در بازار کاال و خدمات است�یکی از دغدغه :پایگاه اطالعات تنظیم بازار کاال -8

های مناسب و  های اقتصادی در امان باشد، اتخاذ سیاست�شود بازار یک کاال از ثبات نسبی برخوردار بوده و در شرایط مختلف از شوک�می

بااین حال دولتی موفق خواهد بود و . بازارهای جهان همیشه وجود بحران محتمل است در واقع در تمام. به جا در هنگام بروز بحران است

کننده به حداقل برساند که قابلیت مدیریت بحران و اتخاذ سیاست مناسب را �تواند آثار بروز بحران را برای قشر تولیدکننده و مصرف می

از مهمترین . ها را داشته باشد�بینی رفتار آن�متغیرهای اثرگذار و پیش شود مگر آنکه توانایی رصدکردن�این امر میسر نمی. داشته باشد

 :توان به موارد زیر اشاره نمود اهداف این سیستم می

 �طراحی و ایجاد بانک جامع اطالعات کاالیی و بررسی مستمر اطالعات مربوط به عرضه و تقاضای کاالهای استراتژیک حساس و ضروری به

 وسان قیمت کاالها و کمک در ایجاد تعادل بازارمنظور شناسایی دامنه ن

 منظور دستیابی به اهداف �های مناسب اقتصادی به�های کاربردی برای انجام تحلیل طراحی و ایجاد برنامه

 گیری�گیری مراحل شکل�منظور ایجاد وحدت رویه در تصمیم �سازی آمارهای پراکنده در حوزه تنظیم به��یکسان

با هدف ایجاد  http://www.ekala.ir پورتال ملی بورس کاال و خدمات به آدرس اینترنتی: اال و خدماتپورتال ملی بورس ک -1

برداری مردم و همچنین ابزاری جهت معرفی تولیدکنندگان �ویژه کاالهای اساسی برای بهره �بستری مناسب برای عرضه هرچه بهتر کاال به

بندی مشخص، و همین طور �توانند به اطالعات کاالها با دسته در این پرتال، افراد می. تکنندگان کاال و خدمات ایجاد گردیده اس�و عرضه

 :برخی از اهداف این سیستم عبارتند از. کنندگان و مراکز فروش دسترسی داشته باشند�اطالعات عرضه

دنیا و متناسب با نیازهای داخل، به عنوان  رسانی در حوزه کاال و خدمات، مطابق با استانداردهای روز�پوشش دادن تعامالت تجاری و اطالع

 پرتال جامع و کامل ارائه کاال و خدمات

 رفع نیازهای کابران در زمینه خرید و فروش کاال و خدمات به صورت آنالین

 رسانی متنوع مرتبط با موضوع تجارت در سطوح تخصصی و عمومی�اطالع

 (های خدمات پس از فروش بعد از ارائه کاال کاال و هزینه های مربوط به سفارش قبل از ارائه هزینه)کاهش هزینه 

 های متفاوت�روش �امکانات انتخاب کاال توسط افراد به

باشد که با اهداف زیر راه �می http://milk.bankmellat.ir/milkاین سامانه به آدرس : ای خانوار�نظارت بر توزیع شیر یارانه -1

 :اندازی شده است

 ای خانوار�شیر یارانه بهبود سیستم توزیع

 استفاده از سیستم مکانیزه توزیع کاال و پرداخت الکترونیکی

 نظارت سریع بر عملکرد و توزیع شیر یارانه ای

 پرداخت سریع یارانه کارخانجات

 ای شیر�های مسموم توزیع کاالی یارانه�حذف شبکه

 سیستم مکانیزه جهت رسیدگی به تخلفات

های احتمالی از شبکه �ز قبیل محاسبه و پرداخت یارانه با سرعت باالتر، بررسی و مقابله با سوء استفادهاز طریق این سیستم خدماتی ا

ای در کشور و ارائه به مقامات ذی صالح همچنین ارائه �های کامل، جامع و دقیق از شبکه توزیع شیر یارانه�توزیع و دریافت گزارش

 گیرد یهای الزم به کارخانجات تولیدی انجام م�گزارش
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منظور کنترل سطح عمومی  �سازی میوه و مرکبات به�با توجه به ضرورت اجرای بهینه طرح خرید و ذخیره: سیستم مدیریت توزیع میوه -1

لذا جهت دستیابی به این مهم، . رود شمار می �ها، آگاهی از میزان تأمین و توزیع این کاالها در زمان مناسب امری مهم و حساس به قیمت

از . در دستور کار قرار گرفت www.GDMS.ir پایگاه اطالعاتی تحت عنوان سیستم مکانیزه مدیریت توزیع میوه با آدرس اینترنتیایجاد 

شود، جلوگیری �اهداف این سامانه کمک به تنظیم بازار میوه در ایام پرمصرف که منجر به کاهش تبعات ناشی از شکاف عرضه و تقاضا می

زار، مدیریت مؤثر در امر توزیع میوه با توجه به پراکندگی واحدهای توزیع، امکان نظارت بر حسن عملکرد عاملین از نوسانات قیمتی در با

های غیرضروری در نظام �های مرتبط با بحث تأمین و توزیع و قیمت میوه، حذف واسطه خرید و عاملین توزیع، ایجاد هماهنگی بین دستگاه

 .باشد�های مختلف می�دگان در مکانکنن�توزیع و تأمین نیاز کلیه مصرف
 

 سازمان توسعه تجارت  2-3-1-1

های منظور تسریع، تسهیل، کاهش خطا، مکانیزاسیون و هوشمند نمودن فرایند مدیریت پرداخت جوایز و مشوق �به: سامانه یارانش -4

ا سیستم نرم  4881ر داده و بر این اساس در سال افزاری را در دستور کار قرا سازی سیستم نرم••صادراتی، این سازمان طراحی و پیاده

باشد تا  افزاری جامع و کارامد می سازی سیستم نرم••هدف اصلی این پروژه، طراحی و پیاده. سازی گردیدفزاری یارانش طراحی و پیاده 

 .سیستم قابل اجرا و نظارت باشدها و جوایز صادراتی مستقیم و غیر مستقیم از طریق این بر اساس آن کلیه مراحل پرداخت مشوق

در پورتال سازمان توسعه تجارت راه اندازی شد که  4883بندی و در سال �این سامانه برای مدیریت بسته: بندی�بانک اطالعات بسته -2

رویدادها و وقایع رسانی از �بندی، اطالع�بندی، خبرهای مرتبط با صنعت بسته�بندی، اطالعات بسته�شامل نمایشگاه و کلینیک دائمی بسته

سازی ��های صادراتی، طراحی و پیاده برداری از سامانه مدیریت اطالعات تشکل�سازی و بهره��بندی، طراحی و پیاده�مرتبط با صنعت بسته

شترک های م�ها و اتاق�های بازرگانی استان�سازی بانک اطالعات اتاق��های صادراتی، طراحی و پیاده بندی تشکل�سیستم رده بندی و رتبه

های غیردولتی توسعه صادرات و  سازی بانک اطالعات صندوق��های تعاون، طراحی و پیاده�سازی بانک اطالعات اتاق��بازرگانی، طراحی و پیاده

 باشد�های صادراتگرا می�سازی بانک اطالعات خوشه��طراحی و پیاده

ثبت سفارشات واردات کاال، در راستای نهضت خدمت رسانی سیستم الکترونیکی  :(SABTARESH) افزار ثبت سفارش واردات کاال�نرم -8

در این . به صورت کامال الکترونیکی شروع به کار کرده است 4888به صورت تدریجی شکل گرفته است و در خرداد  4881از ابتدای سال 

ثبت نام نموده، با دریافت  sabtaresh.tpo.irتوانند با مراجعه به وب سایت  سیستم متقاضیان ثبت سفارش اعم از حقیقی و حقوقی می

های الزم تا �ذکر است که کلیه پیگیری �الزم به. کدکاربری و رمز عبور شخصی، از طریق این سایت سفارشات واردات خود را ثبت نمایند

احل اداری ثبت متقاضیان پس از اطالع از تکمیل مر .باشد�، از طریق این سیستم میسر می(دریافت تأییدیه ثبت سفارش)حصول نتیجه 

تواند  سفارش، به مراکز ثبت سفارش ایجاد شده در هر استان مراجعه نموده و پس از پرداخت کارمزد و تحویل اصل مدارک مورد نیاز، می

 .تأییدیه ثبت سفارش خود را دریافت نمایند

جهت اخذ این خدمت . شود�رائه میاین خدمت با هدف انتخاب صادرکننده نمونه ا(: نمونش)سیستم انتخاب صادرکننده نمونه  -1

. نمایند�مراجعه و اطالعات مربوطه را تکمیل می http://nemoonesh.tpo.ir صادرکنندگان ابتدا در سایت نمونش به نشانی اینترنتی

اقدام  های استانی، نسبت به تکمیل ثبت نام خود پس از تأیید کارشناسی و تکمیل فرم خود ارزیابی با مراجعه حضوری به سازمان

 .کنند می

گذاری کاالهای صـادراتی براسـاس مصـوبه بـا پـذیرش      �دبیرخانه کمیته دایمی قیمت(:ارزش)رسانی قیمت پایه صادراتی �سیستم اطالع -1

های ارسالی از دفتر صادرات گمرک ایران، و طرح آن در جلسات کمیته نسبت به ارسال مصوبات جهـت  �های متقاضیان و درخواست�پرونده

رسـانی قیمـت پایـه    �سیسـتم اطـالع   .نماید تا قیمت پایه صادراتی مشـخص شـود   دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی اقدام می اجرا به

های این سیسـتم امکـان   �برخی از توانایی. منظور ارائه اطالعات مورد نیاز در زمینه قیمت پایه کاالهای صادراتی راه اندازی شد �صادراتی به

قابلیت بررسی و اعالم نظـر کارشناسـی در مـورد     - کاالهای صادراتی از طریق ایجاد پرونده برای صادرکنندگان تقاضای تعیین قیمت پایه

تشکیل جلسات و بحث و بررسی پیرامون مشکالت صادرکنندگان درخصوص قیمت پایه کاالهای صـادراتی،   -قیمت پایه کاالهای صادراتی

یل امور تشریفات گمرکی، ایجاد وحدت رویه در صادرات، راهنمای جامع برای گمرکـات،  های ذیربط جهت تسه�ابالغ مصوبات به وزارتخانه

آدرس ایــن ســامانه . باشــد�هــا، صــادرکنندگان و کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقــوقی کــه بــه امــر صــادرات اشــتغال دارنــد مــی�وزارتخانـه 

http://arzesh.tpo.ir/ باشد�می. 

 نیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معد  3-3-1-1

های زمین شناسی و نقش بسیار مهمی که  با توجه به ماهیت علمی و پژوهشی سازمان: های مرکزی سازمان زمین شناسی�پایگاه داده -4

های آزاد اطالعاتی و  سازی در جریان��اطالعات پایه در پیشبرد اهداف سازمانی دارند، طراحی و ساخت بسترهای مناسب ارتباطی و آسان
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. شود�به عنوان یکی از اهداف مهم گروه فناوری اطالعات شناخته می( پردازش شده و محصوالت -پایه)جانبه اطالعات  تأمین امنیت همه

های زمین شناسی موضوعی و �های لرزه نگاری، نقشه�بر این اساس سازمان زمین شناسی با توجه به تنوع اطالعات اختصاصی مانند داده

االیی در سطح ملی دارد به ساخت مراکز داده قابل اطمینان که بر اساس استانداردهای روز و گزارشات متنوع اکتشافی که حساسیت ب

های اطالعاتی  منظور متمرکزسازی اطالعات و نظارت دقیق بر جریان �ها به�این مرکز داده. بینی نیازهای آتی طراحی و اجرا شوند�پیش

 .برداری شده است�در ساخت و تجهیز آن بهره سازی و از کلیه استانداردهای روز دنیا��طراحی و پیاده

های کلی نظام در بخش اقتصاد کشور توسط مقام معظم  به دنبال ابالغ سیاست 4813های علوم زمین کشور در اواخر سال �پایگاه ملی داده

یت و نقش اساسی آن در توسعه دلیل اهم �به 4882رهبری، به عنوان پروژه یکی از طرحهای وزارت صنایع و معادن آغاز به کار و در سال 

یافته و در قالب وب سایت �پایدار اقتصادی کشور، در قالب یک طرح مستقل زیر نظر وزارت صنایع و معادن توسعه

http://www.ngdir.ir/ ن زمین شناسی و اکتشافات اجرای این طرح مجددا به سازما 4881در سال . رسانی رایگان نمود�آغار به اطالع

 .باشد�معدنی کشور محول گردید و تا کنون در حال فعالیت می

 :توان اشاره نمود از اهداف راه اندازی این پایگاه به موارد زیر می

 های عمومی برای دسترسی ساده و تخصصی به اطالعات علوم زمین�تقویت گسترده توانایی

های علوم زمین در سطح ملی و جهانی برای تبادل اطالعات و  ها و دانشگاه�ات، ارگانهای متقابل با کلیه مؤسس�توسعه همکاری

 رسانی متمرکز�اطالع

 ایجاد کتابخانه الکترونیک منحصر بفرد علوم زمین درخاور میانه

 ای مرتبط با علوم زمین�فراهم کردن بستر تحقیقات بین رشته

 ینهای اطالعات علوم زم�ارتقاء سطح کیفی و کمی بانک

 ها و استانداردهای اطالعات مکانی علوم زمین و تقویت دانش کاربرد آن سازی سیاست��هماهنگ

 سازی عمومی در زمینه مخاطرات زمین برای کاهش خسارات��رسانی سریع و آگاه�اطالع

 سازی بستر مدیریت اطالعات��فراهم

 یافزایش بکار گیری اطالعات علوم زمین در پی جویی و کشف منابع زمین

 منظور جذب سرمایه �ای و جهانی به�های زمینی کشور در سطح منطقه�رسانی پتانسیل�اطالع

گذاری در کلیه طرحهای معدنی، عمرانی، محیط �ارائه اطالعات پایه علوم زمین به صورت جامع و دقیق در جهت کاهش ریسک سرمایه

 زیست،انرژی و ارتباطات

عنوان اولین و برترین مرجع دسترسی به اطالعات زمین شناسی، مخاطرات طبیعی، اکتشافی، های علوم زمین کشور به �پایگاه ملی داده

عنوان نقشه 4444عنوان مقاله علمی،  14444اقدام به گرداوری بیش از  4834لغایت  4881های �معدنی و جغرافیایی کشور طی سال

هزار عنوان گزارش تخصصی  24موضوع و بیش از  18قالب هزار تصویرنقشه در  41الیه اطالعاتی و  8144رقومی در قالب بیش از 

در حیطه علوم زمین نموده ( بخش برگرفتن با امکان برداشت رایگان)فایل اطالعاتی  1444همچنین ارائه بیش از ( چکیده یا فایل نهایی)

اندرکاران  وهشگران، دانشجویان و کلیه دستبانک اطالعاتی به متخصصان، پژ 11اسنادالکترونیکی از طریق  درقالب ارائه این اطالعات .است

پذیرد �صورت می /http://www.ngdir.irهای علوم زمین به آدرس �حیطه علوم زمین کشوراز طریق درگاه اینترنتی پایگاه ملی داده

ارائه اطالعات در قالب استاد . یلیون مورد را شامل شده استم 414بازدید و در مجموع این مدت  11444که طی این دوره روزانه بیش از 

عنوان لوح  41عنوان کتاب و تهیه بیش از  24عنوان گزارش، ترجمه و تالیف بیش از  284عنوان نقشه و بیش از  8کاغذی از طریق تهیه 

 .باشد�های این پایگاه می�فشرده از جمله فعالیت

رسانی آن ارتقا �ساختار گرافیکی و اطالع 4883این پورتال در ابتدای سال : فات معدنی کشورپورتال سازمان زمین شناسی و اکتشا -2

توان به �های این پورتال می�از مهمترین سامانه. های مختلف متناسب گردید�یافته و با نیاز کاربران برای دسترسی سریع و آسان به بخش

افزارهای علوم زمین، معادن ایران، �ن شناسی و معدن، سامانه اطالعات استانی، نرمهای زمی�سامانه فراگیر مدیریت، اطالعات مکانی، نقشه

های ایران، گوهرشناسی، ژئوتوریسم، زمین شناسی نظامی و سامانه اکتشافات �ها و زمین لرزه�فسیل شناسى، چینه شناسی ایران، گسل

 .اشاره نمود( پراکندگی معادن)
 

 دگان و تولیدکنندگانکنن�سازمان حمایت از مصرف  4-3-1-1

کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شده است که در راستای تسهیل �توسط سازمان حمایت از مصرف: رسانی تولیدات داخلی�پایگاه اطالع -4

طریق های تجاری و بازرگانی، کمک به صرفه جویی در زمان و هزینه و بهبود ارتباطات از �رسانی و در نهایت مراوده شرکت�در امر اطالع

http://www.ngdir.ir/
http://www.ngdir.ir/
http://www.ngdir.ir/
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های یاد شده، امکان �بندی شده، افزایش اعتماد و اطمینان در خرید با معرفی شرکت�ها و کارخانجات معتبر به شکل طبقه�معرفی شرکت

های �های ایرانی با حداکثر سرعت و دقت، امکان به خریداران در سطح ملی جهت یافتن شرکت�برقراری ارتباط تجار و خریداران و شرکت

المللی و کمک به یادگیری نحوه تجارت در دنیای مجازی، حضور �عتبر و قابل قبول، توسعه تجارت در سطح بینکننده م�تأمین

تولیدکنندگان در عرصه جهانی و دسترسی به بازارهای جدید و شناخت بازار و دسترسی سریع و آسان به اطالعات محصول فعالیت 

 نماید می

های رسمی  رسانی قیمتکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شده است که در راستای اطالع �رفتوسط سازمان حمایت از مص: 421سامانه  -2

. باشد�کننده کاالها می های مصرف ها و ارائه آخرین اطالعات معتبر قیمت•کاالها به عموم مردم در طول اجرای طرح هدفمندسازی یارانه

 12112شرکت بهمراه  1128تاکنون . باشد�بندی ایران کد می ا در چارچوب طبقهبندی کااله این سامانه برای استفاده عموم بوده و دسته

 .برداری عموم در این سامانه به ثبت رسیده است�محصول برای بهره

های استانی از طریق رصد کردن قیمت اقالم  کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان�سازمان حمایت از مصرف: سامانه قیمت -8

در حال حاضر . نماید ، قیمت کاالها را از طریق این سامانه گردآوری کرده و گزارشات الزم را برای مراجع ذیصالح ارسال میمورد نیاز

 .گردد�قلم کاال به صورت پانزده روزه در تمام کشور وارد می 844قلم کاال به صورت روزانه و بیش از  34قیمت بیش از 

آوری اطالعات قیمت کاالهای سبد خانوار و سبد حمایتی دولت از �هدف این سامانه جمع: صنفیبانک اطالعات قیمت کاال و خدمات   -1

ها،  ها و بررسی روند قیمت بینی منظور استفاده از آن در پیش �ها، بانک مرکزی، بازرگانی داخلی و مرکز هماهنگی امور بازرسی به�استان

 .ارائه و دسترسی به اطالعات قیمتی بروز شده است

با هدف ارائه گزارشات مختلف تحلیلی و کنترل روند تغییرات قیمتی و میزان تولید و توزیع کاال  :(MRS) سامانه مدیریت گزارشات -1

 تهیه شده است

رسانی و انتشار گزارشات و آمارهای کارشناسی در حوزه نظارت و �منظور اطالع �به: رسانی ستاد راهبری بسته نظارت�سامانه اطالع -1

مخاطبان عالوه بر استفاده . ایجاد شده است ی به کارشناسان صنعت معدن و تجارت سراسر کشور و همچنین عموم مردم این سامانهبازرس

از آخرین گزارشات کارشناسی قادر به پیگیری و استفاده از آخرین اخبار، رویدادها، تصاویر و مقاالت و همچنین استفاده از خدمات 

 .باشند موضوع میالکترونیک مرتبط با این 

در راستای اجرای طرح آمایش تجاری، اجرای پروژه شناسنامه دار کردن مراکز : ها�سامانه اعالم موجودی کاال در انبار و سرد خانه -1

نظور م �و ضرورت ایجاد زیرساخت الکترونیکی الزم به( انبار و سردخانه )های تجاری �سازی کشور، تشکیل بانک اطالعاتی زیرساختار�ذخیره

کنندگان و �با توجه به ظرفیت ایجاد شده در سازمان حمایت از مصرف. ایجاد شده است های کشور این سامانه�ها و سردخانه�سازماندهی انبار

درصد و الباقی  1ها �سردخانه که سهم مالکیت دولت از مجموع واحد 4444انبار و  48444تولیدکنندگان اخذ ماهانه موجودی حدود 

سازی �بندی و ارائه اطالعات چگونگی و میزان ذخیره�این سامانه با ثبت، طبقه. باشد�باشد در حال اجرا می�ش خصوصی میمتعلق به بخ

تواند بعنوان مرجعی مطمئن به مدیران  می( انبارها و سردخانه ها)سازی سراسر کشور �کاالهای حساس و ضروری در تمامی مراکز ذخیره

از مزایا این . ها راهگشا باشد�ناسی مرتبط با تنظیم بازار خصوصا در برهه زمانی پس از هدفمندسازی یارانههای کارش�ارشد بازرگانی و گروه

، سردخانه یا انبار ...سیستم دسترسی سریع و به روز به اطالعات موجودی کاالهای ضروری به تفکیک نوع کاال، استان، شهرستان، 

 .باشد�می

 

 رانشرکت بازرگانی دولتی ای  5-3-1-1

ها و حجم �شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با توجه به گستردگی فعالیت: سامانه جامع بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران -4

به . بسیار باالی عملیات خدمات بازرگانی خود، نیاز به به روز بودن اطالعات و پردازش درست خدمات تجاری در سطوح مختلف کاری دارد

ویژه در حوزه گندم، آرد و نان اقدام به طراحی و استقرار سیستم جامع بازرگانی �ها به�ل، پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانههمین دلی

آوری اطالعات تجاری مورد نیاز شرکت �سازی و فروش و تسهیل در جمع�ونقل، ذخیره�مزبور با هدف پایش زنجیره عملیات خرید، حمل

 .کرد

های استانی و �این سامانه شامل چند بخش قیمت نان، فروش گندم و آرد، صورتجلسات ستاد: ان، فروش گندم و آردسامانه قیمت ن -2

 .باشدهای پیشنهادی می�راهکار

باشد که از طریق بخش می 4834های قبل و خرید گندم سال این سامانه شامل دو بخش خرید گندم سال: سامانه خرید نقدی گندم -8

 .توان به ترتیب وارد درگاه خرید بانک ملت و بانک سپه شدمی 4834های قبل و بخش خرید گندم سال �لخرید گندم سا
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های مختلف برای �منظور جلوگیری از مراجعات خبازان شهری به مراکز و بانک �این سامانه به: سامانه پرداخت بهای آرد خبازان شهری -1

آرد خبازی شهری و جلوگیری از تخلفات و یا مشکالت ناشی از مراجعات حضوری و پرداخت وجه و حذف فرایند اداری پرداخت بهای 

 .دقت در سهمیه بندی ایجاد شده است

افزار آرد ای مراکز استان، صورتحساب و آخرین نسخه نرم توان گزارش تجمیع دادهاز طریق این سامانه می: سامانه فروش و توزیع آرد -1

 .و غله را دریافت نمود

این سامانه با هدف ساماندهی پرداخت عاملین توزیع کاالهای اساسی، بروز نمودن اطالعات : ستم فروش و توزیع کاالهای اساسیسی -1

ها، تسریع در تسویه �های غله و خدمات بازرگانی استان�فروش، مقدار و ارزش کاالی تحت پوشش، کاهش مراجعات عاملین به شرکت

 .بسیج اقتصادی و شرکت غله و خدمات بازرگانی، طراحی و به مورد اجرا گذارده شده استحساب کاالهای کاالبرگی با ستاد 

از طریق این . باشد�ها می�هدف اصلی از راه اندازی این سامانه، تسریع فرایند ارائه تسهیالت بهسازی نانوایی: ها�سامانه بهسازی نانوایی -1

توانند درخواست خود را برای شرکت غله و بازرگانی منطقه ارسال و نتیجه  ایی، میسامانه، متقاضیان استفاده از تسهیالت بهسازی نانو

همچنین مسئولین مربوطه از طریق این سامانه، درخواست متقاضی را بررسی و تایید توسط بازرس و . درخواست خود را رهگیری نمایند

 .کنند معرفی متقاضی به بانک را به کاربر اعالم می
 

 های وزارت�امانهسایر س  1-3-1-1

ها راه  این فرایند با هدف جلب رضایت و ایجاد ارتباط متقابل و سازنده با مشتریان و ارباب رجوع در سازمان: فرایند ارتباطات مردمی وزارت

تواند مدیران  میهای سازمان از سوی اقشار مختلفی که با آن در تقابل هستند،  ها و برنامه�مشی� ها و خط بازتاب سیاست .اندازی شده است

در این بین وجود ابزارها و امکاناتی که بتواند با هزینه مناسب، . گیران را در اصالح تصمیمات و بهبود مداوم عملکرد یاری نماید�و تصمیم

یران و در اسرع وقت و با دقت باال عکس العمل مشتریان و ارباب رجوع شامل انتقادات، پیشنهادات یا شکایات و درخواستها را به مد

این فرایند در جهت انتقال انتقادات، پیشنهادات، شکایات و . باشد�مسولین ذیربط انتقال دهد، از اهمیت به سزایی برخوردار می

ها و افزایش دامنه  های وابسته به مراجع ذیربط با هدف ارائه خدمات جهت بهبود مداوم برنامه های مردم و کارکنان کلیه سازمان�درخواست

ه گزارشات مردمی و افزایش سرعت، دقت و قابلیت اطمینان از دریافت و رسیدگی و پاسخگویی به گزارشات و همچنین بهبود رسیدگی ب

این سیستم در سطح دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بازرگانی . ارتباط بین بخش و بین سازمانی طراحی شده است

. باشند استفاده کنندگان این سیستم می... ها، عموم مردم، اصناف و �بازرگانی اعم از بازرگانان، اتحادیهایجاد شده و کلیه مخاطبان وزارت 

. باشد�های ارتباطات مردمی دارد و قابل استفاده و به کارگیری می�در فرایند Process maker افزار�های نرم این سیستم تمام قابلیت

سیستم تمامی  طورکلی بواسطه این �به. است قابل مشاهده /http://www.processmaker.irسافزار درآدر اطالعات مربوط به این نرم

 .ربط انتقال داده شده و لحظه به لحظه قابل پیگیری خواهد بود�نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایتهای مخاطبان وزارت به مراجع ذی

دفتر نمایندگی تام االختیار تجاری در راستای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، اقدام به برگزاری : آموزش الکترونیکی سیستم مدیریت

ها از طریق سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی به صورت برخط قابل دسترسی �این آموزش .های آموزشی متنوعی نموده است�دوره

 .شود�تهیه شده و از طریق آدرس اینترنتی دفتر نمایندگی در اختیار متقاضیان قرار گرفته می های خاصی�برای این منظور فرم. باشند می

در دسترس خواهد بود، با  /http://card.tpo.irاین سیستم که با رجوع به آدرس : سیستم مکانیزه یکپارچه مدیریت کارت بازرگانی

لیات مربوط به فرایندهای مختلف کارت بازرگانی کشور، جلوگیری از صدور و تایید کارت بازرگانی تکراری در هدف مکانیزه نمودن عم

های استانی به �ها از سیستم•های مختلف، ایجاد بانک اطالعاتی یکپارچه کارت بازرگانی، جلوگیری از نقل و انتقال مکرر داده�استان

 .اندازی شده استها راه �تانسیستم مرکز جهت اجتماع و عودت آن به اس

نظر به گستره جغرافیایی عملیات حمل کانتینر در بنادر آسیایی، اروپایی و خاورمیانه، ضرورت : سیستم مکانیزه خدمات حمل کانتینر

 اهداف ایجاد چنین سیستمی،کاهش و حذف مراجعه حضوری مشتریان. ای برای مدیریت این بخش طراحی و ایجاد شود داشت سامانه

برای استعالم نرخ، رزرو بار و صدور بارنامه، افزایش سرعت در ارائه خدمات مربوط به حمل کانتینر، قابلیت انجام عملیات پیگیری، 

آوری، ثبت و مدیریت کلیه �های کانتینرهای استیجاری، امکان جمع نگهداری و تعمیرات، تأمین و تخصیص هزینه دیرکرد و کنترل هزینه

قابل  http://iicsline.irisl.net این سیستم که از طریق آدرس. باشد�ای می�ها به صورت ثبت لحظه�از نمایندگی تحرکات کانتینرها

 :کنددسترسی بوده و خدمات زیر را به کاربران ارائه می

توسط مشتری از ... ور و انجام کلیه امور حمل از قبیل درخواست نرخ، مذاکره در خصوص نرخ با شرکت، رزرو بار، تایید بارنامه قبل از صد

 . طریق اینترنت

 مذاکره برروی نرخ بین مشتری، نماینده و دفتر مرکزی

http://www.processmaker.ir/
http://www.processmaker.ir/
http://card.tpo.ir/
http://card.tpo.ir/
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 صدور پروفرمای حمل براساس توافق مشتری با شرکت

 تعریف قراردادهای حمل بلند مدت در سیستم

 رزرو بار براساس پروفرمای صادر شده و یا قرارداد دراز مدت با مشتری

 UN/EDIFACT.و براساس استاندارد Online اینده و بندر مشتری به صورتتبادل اطالعات بین نم

 .ها از طریق اینترنت به صورت پویا �آگاه نمودن مشتری از برنامه منظم سفر شناور

 .های کشتیرانی در سراسر دنیا�صدور اسناد حمل از قبیل انواع بارنامه و مانیفست از طریق کلیه نمایندگی

 . از بندر به صورت الکترونیکیارائه اسناد مورد نی

Handling کلیه خدمات کانتینری شامل تحویل و باز پس گیری کانتینر از فروشنده 

 بارگیری و تخلیه بر روی کشتی و تحویل و بازپس گیری کانتینر از صاحب کاال

 رسانی آخرین وضعیت بار به مشتری از طریق سرویس پیام کوتاه و اینترنت�اطالع

 مشتری و دفتر مرکزی Agent گزارشات مورد نیازارائه انواع 

منظور ایجاد مکانیزم کنترلی در توزیع سیمان و مدیریت توزیع آن  �این سیستم به :(CDMS) سیستم مکانیزه مدیریت توزیع سیمان

 .ستها امکان کنترل از مبدأ تا مقصد فراهم شده ا�شکل گرفته است و با استقرار افراد و توسعه سیستم در استان

منظور تسهیل مراحل پرداخت بهای کاالهای موردنظر به کشاورزان، توزیع  �به: سیستم پرداخت همزمان بهای گندم، برنج و چغندر قند

ای که با مراجعه کشاورز به مرکز خرید و انجام مراحل �گیرد، به گونه ای انجام می�منابع مالی خرید کاالها بین مراکز خرید به صورت لحظه

هزار  124طور متوسط سالیانه حدود  �به. شود�حساب کشاورز پرداخت می �شکل نقدی، حواله و واریز بهای کاال به 8حموله به تحویل م

 .نمایند�هزار کشاورز چغندرکار به این سامانه برای دریافت خدمات مراجعه می 81میلیون کشاورز گندم کار و  4/1کشاورز برنج کار، 

، OIC های اقتصادی و بازرگانی کشورهای عضو�رسانی در زمینه شاخص�هدف این سایت، اطالع: مشترک اسالمی رسانی بازار�پایگاه اطالع

، OICهای بازار کشورهای عضو �های صادراتی و جاذبه�های نسبی کشورهای اسالمی در قالب بانک اطالعاتی، معرفی پتانسیل�معرفی مزیت

های �المللی برگزار شده مرتبط با بازار مشترک اسالمی، معرفی لینک�های بین�همایشمعرفی مطالعات انجام شده و مجموعه مقاالت و 

 .مرتبط با کشورهای اسالمی و مطالعات بازار مشترک اسالمی است

رسانی در مورد خدمات ارائه شده توسط صندوق ضمانت، �هدف این سامانه اطالع: سامانه اطالعات و خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

های حاصله در صنعت بیمه، اعتبار صادراتی و مصوبات و محصوالت جدید، پاسخگویی به سؤاالت �ع از آخرین تحوالت و پیشرفتهاطال

 .ای است�متداول کاربران، دسترسی سریع، بدون هزینه و برخط برای محاسبه حق بیمه

جاد بانک جامع اطالعات کاالیی و بررسی مستمر اطالعات این سامانه با هدف طراحی و ای: پایگاه اطالعاتی تنظیم بازار کاال و خدمات

ها و ایجاد تعادل در بازار و  منظور جلو گیری از نوسان قیمت �مربوط به عرضه و تقاضای کاالهای استراتژیک، حساس و ضروری، به

 .ر این زمینه مورد توجه قرار گرفته استگیری د�منظور ایجاد وحدت رویه در تصمیم �سازی آمارهای پراکنده درحوزه تنظیم بازار به��یکسان

این فرایند در جهت انتقال انتقادات، پیشنهادات، شکایات و درخواستهای مردم  :(BPM) سیستم فرایند ارتباطات مردمی وزارت بازرگانی

زایش دامنه رسیدگی به ها و اف های وابسته به مراجع ذیربط با هدف ارائه خدمات جهت بهبود مداوم برنامه و کارکنان کلیه سازمان

گزارشات مردمی و افزایش سرعت، دقت و قابلیت اطمینان از دریافت و رسیدگی و پاسخگویی به گزارشات و همچنین بهبود ارتباط بین 

 .بخش و بین سازمانی طراحی شده است

ها و قوانین مربوط به صنعت فرش �ها و پروژه�هدف این سامانه، ارائه اخبار، اطالعات مرکز، مقاالت، طرح: رسانی فرش ایران�سامانه اطالع

های مرتبط با صنعت فرش از طریق اینترنت، ایجاد �دستباف، ایجاد بستر الزم جهت ارتباط تجار، دست اندرکاران، طراحان و سایر بخش

ن و رنگرزی، رفوگران، بانک اطالعات تولیدکنندگان خانگی و کارگاهی، صادرکنندگان، فروشندگان فرش، هنرمندان و طراحان، رنگرزا

 .برداری کنند�طور مداوم و آنالین از اطالعات آن بهره �توانند به ها و بیمه و خدمات اجتماعی است که مخاطبان می�ها و انجمن تشکل

ور تنظیم منظ �این سامانه در راستای اعمال مدیریت کارامد بر فعالیت واحدهای صنفی و به: سیستم مکانیزه ثبت و پیگیری تخلفات صنفی

 .های قیمتی به اجرا در آمده استبازار و جلوگیری از شوک

ها و نواحی  سازی آمار و اطالعات کلیه شهرک��منظور یکپارچه �به: ی صنعتی ایران�ها های مرکزی سازمان صنایع کوچک و شهرک�پایگاه داده

های اطالعاتی �و سیستم (winiec) و نواحی صنعتی ها صنعتی سراسر کشور اقدام به راه اندازی دو پایگاه وب سایت آماری شهرک

های تابعه زیر مجموعه را به صورت �های سازمان و شرکت�پایگاه وب سایت آماری اطالعات نرم افزای کلیه بخش. نمود (mis) مدیریتی

 MIS پایگاه. رداری قرار گرفته استب�راه اندازی و تاکنون مورد بهره 4881نماید، که از سال  آوری و منتشر می�جمع( فصلی)دوره سه ماهه 

زیر سیستم اطالعاتی شامل اتوماسیون اداری، کارتابل، دبیر خانه، پرسنلی، صدور احکام، حضور و غیاب، حسابداری مالی،  48دارای 
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های  عات شهرکهای عمرانی، حسابداری پیمانکاران، خزانه داری، اموال و دارایی ثابت، حقوق و دست مزد، بودجه، اطال�حسابداری طرح

راه اندازی و تا  4881های پیمانکاران و مشاوران و کنترل پروژه است که از سال �صنعتی، امور متقاضیان، امور حقوقی متقاضیان، قرارداد

 .کنون مورد بهره قرار گرفته است

نر در بنادر آسیایی، اروپایی و نظر به گستره جغرافیایی عملیات حمل کانتی: طراحی و اجرای سیستم مکانیزه خدمات حمل کانتینر

خاورمیانه، اهداف ایجاد چنین سیستمی،کاهش و حذف مراجعه حضوری مشتریان برای استعالم نرخ، رزرو بار و صدور بارنامه، افزایش 

دیرکرد و سرعت در ارائه خدمات مربوط به حمل کانتینر، قابلیت انجام عملیات پیگیری، نگهداری و تعمیرات، تأمین و تخصیص هزینه 

ای �ها به صورت ثبت لحظه�آوری، ثبت و مدیریت کلیه تحرکات کانتینرها از نمایندگی�های کانتینرهای استیجاری، امکان جمع کنترل هزینه

 .باشد�می

عی از توسط ستاد بسیج اقتصادی کشور و با هدف امکان احصاء میزان کاالی توزیع شده در شبکه توزیع در هر مقط: سامانه مکانیزه کوثر

زمان بر مبنای سیستم رسید برگشت و امحاء، امکان انجام تسویه حساب با مباشرین توزیع کاال، امکان حسابرسی کاال برگی با شرکت 

های رسید برگشت به هر نحو ممکن و �های احتمالی در شبکه اعم از جعل کاال برگ و جعل فرم�پست، امکان رد گیری سوء استفاده

ها جهت انجام امور اجرایی مربوط به نحوی که ستاد مرکزی وظایف مدیریتی و هدایتی و �های بازرگانی استان مانتفویض اختیار به ساز

 .ایجاد شد 4881گذاری را برعهده بگیرد از سال �سیاست
 

 های اطالعاتی�نظام آماری، توسعه زیرساخت  2-1-1

رسانی دقیق و به موقع به �منظور اطالع �و استخراج آمار و اطالعات بهآوری، نگهداری �های جمع�برخورداری از نظام آماری بر اساس روش

سازی ��سازی، توسعه و نهادینه�نفعان از قبیل مراجع حاکمیتی، نظارتی، پژوهشگران و فعالین اقتصادی از محورهای مورد نیاز در شفاف�ذی

تواند در شفافیت حوزه اقتصاد و جلوگیری از بروز  به موقع میوجود اطالعات دقیق و . باشد�ریزی درحوزه صنعت، معدن و تجارت می�برنامه

سازی ��های اطالعاتی، ساماندهی آمارها و اطالعات، حداقل سازی اطالعات، ایجاد جریان��یکپارچه. های اقتصادی بسیار موثر باشد�رانت

های آماری، تهیه و �ن از طریق ارائه گزارشات و تحلیلنفعا�رسانی به ذی�های اطالعات و آمار یکپارچه، اطالع خطاهای آماری، ایجاد پایگاه

 .شود�هایی است که در این حوزه دنبال می�ها و نماگرها از جمله مهمترین مأموریت�ها، انتشار نشریه�تدوین شاخص

اثرات . باشد�اطالعات میها استفاده نمود، ابزار فناوری �توان در جهت تحقق اهداف این حوزه و سایر بخش مهمترین ابزاری که که از آن می

وری، رشد اقتصادی و در نهایت رفاه اقتصادی و اجتماعی متجلی شده و �فناوری اطالعات و ارتباطات معموال به صورت اشتغال، بهره

 .ه استهای فناوری اطالعات و ارتباطات در رشد اقتصادی موثر بود�دهد که کاربری فناوری اطالعات به اندازه زیرساخت�تحقیقات نشان می

شود که نتایجی نظیر تمرکز زدایی، بهبود کارایی و �این ابزار با کمک ساختارهای اطالعاتی یکپارچه باعث گسترش دولت الکترونیکی می

های مبتنی بر بستر فناوری اطالعات، اساس روابط �دهد که وجود شبکه�این موضوع نشان می .گردد�اثربخشی هر چه بیشتر فرایندها می

 .نماید لت را متحول میمردم با دو

ساختار آماری وزارت سابق صنایع و معادن و وزارت سابق بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت رسالت خود را ارائه اطالعات 

 هنگام، اطالعات صحه گذاری شده، تسهیل در فرایند صدور�رسانی به�مورد نیاز فعاالن بخش صنعت، معدن و تجارت با رویکرد اطالع

آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه �های جمع�این ساختار شامل بخش. داند�خدمات صنعتی، معدنی و تجاری با ارائه آمار و اطالعات صحیح می

آوری اطالعات در �های مختلف حوزه جمع�در ادامه با توجه به وجود بخش. باشد�های مختلف زمانی می�گزارشات عملکردی در قالبها و دوره

 .ها اشاره خواهد شد�های ستادی، سازمانی و استانی وزارت به نحوه عملکرد آن�موعهتمامی زیر مج

آوری و ارائه اطالعات عملکردی این وزارت و در �ها متولی جمع�در ساختار سازمانی وزارت سابق صنایع و معادن دفتر آمار و فرآوری داده

آوری اطالعات مربوط �رویکرد پیشین این دفاتر جمع. اند�ی حوزه بازرگانی بودهوزارت بازرگانی نیز دفتر آمار و اطالعات متولی تهیه آمارها

های �های آماری و توصیفی، به صورت دوره�های تابعه، در قالب داده های تخصصی حوزه خود و ارائه اطالعات عملکرد سازمان�به شاخص

 .ماهیانه، فصلی و ساالنه بوده است

های اطالعاتی وزارت صنعت، معدن و �وجود از واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری موجود در بانکها و اطالعات م�سازی داده��یکپارچه

گیری در این حوزه و استفاده از �سازی و تصمیم��تجارت و دیگر مراکز مختلف ارائه دهنده خدمات به این واحدها و همچنین متولیان تصمیم

با نفوذ و گسترش علم . باشد�ن یکی از مهمترین گامها در ایجاد دولت الکترونیک میهای کاری مرتبط به عنوا�های یکپارچه در فرایند�داده

های اطالعاتی و �های مختلفی اقدام به ایجاد بانک افزارهای مختلف در کشور، مراجع و دستگاه�فناوری اطالعات و سیستمها و نرم

ها با �عدم ارتباط این بانک. اند�و تجاری در حوزه کاری خود نموده های مربوط به واحدهای صنعتی، معدنی افزاری از مولفه�های نرم�سامانه
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های مختلف، عدم امکان پایش وضعیت فعالیت واحدها در �یکدیگر یکی از مهمترین عوامل عدم شناسایی صحیح این واحدها در بخش

 .باشد�اری میهای زمانی مختلف، وجود دوگانگی و افزونگی اطالعات و بروز تناقضات اطالعاتی و آم�بازه

در وزارت صنایع و معادن آغاز گردید و با تشکیل وزارت  4883سازی اطالعات در حوزه صنعت و معدن از اواخر سال ��موضوع یکپارچه

های �نفعان کافی نبوده و از طرفی با توجه به توسعه زیرساخت�صنعت، معدن و تجارت نیز از آنجایی که خدمات فوق الذکر به لحاظ نیاز ذی

سازی اطالعات با وسعت بیشتری در حوزه صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفت، لذا ایده ایجاد ��اوری اطالعات ضرورت داشت یکپارچهفن

های �نفعان این عرصه، مبتنی بر فرایندهای الکترونیکی و گسترش داده�هنگام با هدف پاسخگویی به کلیه ذی�پایگاه اطالعات یکپارچه و به

در نمای زیر معماری وضعیت مطلوب ساختار اطالعاتی . های اطالعاتی شکل گرفت�های آماری و داده�ه صورت شاخصصحه گذاری شده، ب

 .حوزه صنعت، معدن و تجارت نمایش داده شده است

 
طبیعی، های تولید و تجارت، محصول، منابع �پایگاه ظرفیت 1در این ساختار، پایگاه اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت متشکل از 

بایست فرایندهای الکترونیکی تعریف شده و از �ها، می باشد که برای بروز نگه داشتن اطالعات این پایگاه�ها می�نیروی کار و اطالعات بنگاه

باشند که ساختار  این پایگاهها مجزا ولی یکپارچه و متصل به هم می. ها ارتباط داشته باشد طرفی با پایگاه اطالعات سایر دستگاه

هایی برای مدیریت فرایند، اطالعات مکانی و اطالعات �ها سامانه خروجی این پایگاه. بایست به صورت واحد تعریف گردد�ها می�بندی آن�قهطب

. باشند و در حال تکمیل می( مدیریت فرایند هماهنگ، اطالعات مکانی و پرونده بنگاه)ها راه اندازی شده �باشد که برخی از آن�مدیریتی می

 .(اطالعات مدیریتی)باشند  ها نیز در مرحله راه اندازی می�ز سامانهبرخی ا

هایی از این پروژه نظیر طرح بروزرسانی اطالعات واحدهای �باشد، البته بخش�این پروژه کالن هم اکنون نیز در حال تکمیل و تکوین می

عمدتا )های پرحجم وزارت صنعت، معدن و تجارت �فعالیتسازی اطالعات درون و برون سازمان و الکترونیکی شدن عمده ��تولیدی، یکپارچه

اجرای این پروژه در سطح وزارت به مفهوم توقف در اجرای . ها تکمیل شده است�اجرایی گردیده و اکثر آن( های استانی در سازمان

های اطالعاتی اقدام �سازی سامانه��نفعان خود نسبت به پیاده�های وزارت نیست و هر مجموعه بر اساس نیاز ذی�های آماری سایر بخش�پروژه

 .پردازیم�در این بخش به تشریح پروژه در سطح وزارت می. نمایند�می
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 حوزه صنعت و معدن  1-2-1-1

برداری و آن هم در قالب پایگاه اطالعاتی �های بهره�اطالعات حوزه صنعت در قالب جوازهای تاسیس، پروانه 4881با توجه به اینکه تا سال 

 آوری گردد، لذا با ایجاد سامانه�آوری این اطالعات تحت بستر وب و به صورت سیستمی جمع�گردید، ضرورت داشت جمع�میاکسس ثبت 

WEBIMS  در این سامانه ورود ( شد های استانی صادر می بعد از اینکه توسط سازمان)برداری �اطالعات جوازهای تاسیس و پروانه بهره

برداری مورد �با توجه به اینکه اطالعات واحدهای تولیدی در قالب پروانه بهره. ت آن قابل دسترس بودپذیرفت و اطالعا�اطالعات صورت می

ریزی برای اجرای قانون هدفمند کردن �گردید و از طرفی دولت نیز برنامه�گرفت و تغییرات این اطالعات در جایی درج نمی�استفاده قرار می

آوری اطالعات جدید واحدهای تولیدی اقدام نماید تا �صنایع و معادن ضروری دانست نسبت به جمعها را در دستور کار داشت، وزارت �یارانه

 .هم بروز رسانی اطالعات کرده و هم تصویر مشخصی در زمان اجرای قانون از واحدهای تولیدی داشته باشد

و در سراسر کشور اجرا  4883ی در اوایل سال گیری شد طرح بروز رسانی اطالعات واحدهای تولید�های مختلف تصمیم با بررسی برنامه

پس از اظهار . کردند�در این رابطه طی فراخوانی کلیه واحدها در سامانه مربوطه ثبت نام کرده و اطالعات خواسته شده را ثبت می. شود

اطالعات، مندرجات  های تشکیل شده برای صحه گذاری اطالعات ثبت شده به کارگاه مراجعه کرده و ضمن بررسی�صورت گرفته تیم

به اتمام رسید و خروجی آن پایه پایگاه اطالعات حوزه صنعت را  4834این پروژه در اوایل سال . رساندند�ها را به تایید مدیر کارگاه می�فرم

 :توان اشاره کرد از اهداف اجرای این طرح به موارد زیر می. تشکیل داد

 دنیبروز رسانی اطالعات موجود واحدهای صنعتی و مع

 دستیابی به سایر اطالعات مورد نیاز واحدها

 ها و اشتغال واحدهای صنعتی و معدنی�شناسایی تغییر ظرفیت

 ها ابطال نگردیده است�شناسایی واحدهای غیر فعال که پروانه آن

 ثبت مختصات جغرافیایی واحدهای صنعتی

 ها تهیه فیلدهای اطالعاتی الزم جهت تبادل اطالعات با سایر دستگاه

توان از ایجاد سامانه، فراخوان واحدها، ثبت نام واحدها در سامانه، تدوین  طور خالصه می �این طرح شامل مراحل مختلفی بوده است که به

های اجرایی به واحدها، �ها، مراجعه تیم�سازی پرسشنامه��های اجرایی و نظارت، چاپ و آماده�های الزم، انتخاب و آموزش تیم�دستورالعمل

آوری شده و شناسایی �وسط ناظرین فنی و استانی حین و بعد از اجرا، تصحیح و تکمیل اطالعات در سامانه، بررسی اطالعات جمعنظارت ت

، بازگردانی موارد خطا به مجریان جهت اعمال تصحیحات و (های استانی ها با هماهنگی سازمان�دفتر آمار و فراوری داده)خطاها در ستاد 

 .های چاپ شده به عنوان مراحل انجام این طرح نام برد�تحویل گرفتن پرسشنامه

های تشکیل شده در دستور �سازی اطالعات بخش صنعت بر اساس سامانه��موضوع یکپارچه 4834بعد از اجرای این پروژه، در اواسط سال 

نایع و معادن، پایگاه اطالعات آمار تولید، های اطالعاتی بخش صنعت از قبیل پایگاه ستاد تحول ص در این رابطه کلیه پایگاه. کار قرار گرفت

ای یکتا، تحت عنوان شناسه �و پایگاه اطالعات بروز رسانی صنایع با یکدیگر تلفیق و برای هر واحد شناسه WEBIMS پایگاه اطالعات

یل آمار تولید، آمار اشتغال و از قب)ها �ای برای کارگاه�کسب و کار صادر گردید و مبنای فعال نگه داشتن این شناسه ارائه آمارهای دوره

 .بوده است( پیشرفت

 4834های نیمه تمام در دستور کار قرار گرفته و فراخوان آن در اواسط سال �سازی پروژه بروز رسانی اطالعات طرح��در ادامه مسیر یکپارچه

صحت اطالعات، شناسه کسب و کار برای های استانی مبنی بر  پس از ثبت اطالعات درخواست شده متقاضیان و بررسی سازمان. اعالم شد

با توجه به تعداد بسیار زیاد جوازهای صادر شده و عدم تمدید و . باشد�این پروژه کماکان در حال اجرا می. گردید�این نوع مجوزها صادر می

ها مناسب نبود و �شرفت آنهزار جواز تاسیس که قدیمی بوده و پی 88ریزی حدود �ها، بر اساس تصمیم معاونت برنامه�پیشرفت مناسب آن

 .ها در پروژه بروز رسانی نشده بود باطل گردیدند�از طرفی اطالعات آن

های حوزه معدن، فراخوان برای بروز رسانی اطالعات این حوزه نیز آغاز گردید تا �سازی زیرساخت��نیز با توجه به آماده 4834در اواخر سال 

فراخوان برای بروز رسانی اطالعات انبارهای خدماتی و تولیدی  4834در اواسط سال . دشناسه کسب و کار برای این واحدها صادر گرد

 .آغاز گردید تا شناسه کسب و کار برای این واحدها صادر گردد

ه ها بر اساس شناس�باشند و مبنای فعالیت آن در حال حاضر با توجه به اینکه بسیاری از فرایندهای اصلی وزارت به صورت الکترونیکی می

فاقد این شناسه باشد امکان ( فعال صنعتی و معدنی و یا طرح نیمه تمام و جواز تاسیس)کسب و کار تعریف شده است، چنانچه واحدی 

 .باشد�ارائه خدمات به آن فراهم نیست، لذا بروز رسانی اطالعات این واحدها کماکان اجرایی می
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صالح درخت آیسیک و ایجاد درخت جدید به صورت ده رقمی در دستور کار قرار به موازات اجرای موارد فوق، پروژه دیگری تحت عنوان ا

مطالعه و ایجاد این درخت، با توجه به اینکه درخت قدیمی هشت رقمی بوده و ساختار یکپارچه و منظمی نداشت، حدود یک سال . گرفت

 .یکی قرار گیردهای وزارت و فرایندهای الکترون�به طول انجامید تا به عنوان مبنا در سامانه
 

 حوزه بازرگانی  2-2-1-1

ها تمدید گردد، پروژه ثبت اطالعات واحدهای صنفی �بایست بروز رسانی شده و مجوز آن�با توجه به اینکه اطالعات واحدهای صنفی می -4

های جدید همراه با شناسه صدور مجوز. ادامه داشت 4834آغاز و تا پایان سال  4834در دستور کار وزارت قرار گرفت که از اواخر سال 

با اجرایی شدن این پروژه . درصد کار اجرا شده است 14ها به اتمام رسیده و در استان تهران نیز بیش از �کسب و کار صنفی در کلیه استان

الکترونیکی در این پروژه فرایند صدور مجوزهای صنفی نیز . پایگاه اطالعات واحدهای صنفی تکمیل و نقائص قبلی برطرف گردیده است

 .ها امکان صدور مجوز از طریق سامانه طراحی شده را دارند�شده است و کلیه اتحادیه

های �گیری و تحلیل شاخص�های دیگری که در حوزه اصناف اجرایی گردید طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی برای اندازه�از پروژ

همچنین  .بازرگانی فعال و دارای پروانه کسب که در حوزه شهری فعال هستند بود حوزه این طرح شامل واحدهای صنفی و .وری بود�بهره

ای و  های زنجیره های بازرگانی دولتی و فروشگاه�، شرکت(صادرات و واردات)های بازرگانی شاغل در بخش �های پخش، شرکت�شرکت

 .اند�های تعاونی مصرف نیز شامل این طرح بوده�شرکت

. هزار واحد آمارگیری صورت پذیرفت 441آغاز و مراجعه به  4834های این طرح در فروردین سال �سشنامهعملیات میدانی تکمیل پر

وری و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف، به �های تحلیلگر بهره�وری کل عوامل تولید و شاخص�وری جزئی و بهره�های بهره�محاسبه شاخص

ضمن اینکه اطالع از زیرساخت . های کلیدی این طرح بود�از محورها و یافتهفعالیت صنفی و بازرگانی برخی  81تفکیک استان و در 

برخی از نتایج طرح در زیر . ای همانند میزان استفاده از انرژی در واحدهای صنفی و بازرگانی از نتایج دیگر این طرح بود�اطالعاتی گسترده

 .بیان شده است

 :بارتند ازباشد ع�وری می�نتایج حاصله طرح که مرتبط با بهره

 (TFP) وری کل عوامل�واسطه و شاخص بهره کار،سرمایه،انرژی،سایرمصارف وری نیروی�وری شامل بهره�های عمومی بهره�گیری شاخص�اندازه

 ها و دالیل آن�گیری کارایی واحدهای صنفی و بازرگانی و تفاوت کارایی استان�اندازه

وری مواد �وری برق و گاز مصرفی، بهره�وری مساحت کارگاه، بهره�وری رایانه، بهره�رهمانند به)وری �های اختصاصی بهره�گیری شاخص�اندازه

 (وری تبلیغات و بازاریابی�اولیه، بهره

 (مانند سرمایه انسانی، فناوری و مدیریت)وری �های تحلیل گر بهره�گیری شاخص�اندازه

 (بازرگانی های صنفی و�در فعالیت)ها �وری بین استان�شناسایی دالیل تفاوت بهره

 وری�های صنفی و بازرگانی در زمینه بهره�شناخت نقاط قوت و ضعف فعالیت

 (های صنفی و بازرگانی�در فعالیت)وری �ها در زمینه بهره�شناخت نقاط قوت و ضعف استان

 :سایر نتایج حاصله طرح عبارتند از

ظور حمایت موثر از صنوف در راستای اجرای طرح من �های صنفی و بازرگانی به�شناسایی تفاوت شدت انرژی مصرفی در فعالیت

 هدفمندسازی یارانه ها

 شده�تمام�منظور کاربرد در تدوین برنامه کاهش قیمت �ها در تولید در واحدهای صنفی و بازرگانی به�ای نهاده�های هزینه�گیری سهم�اندازه

 (گذاری�الص داخلی و اشتغال و سرمایهسهم واحدهای صنفی در تولید ناخ)تعیین نقش صنوف مختلف در اقتصاد کشور 

 های دانش پایه در بخش بازرگانی�شناسایی فعالیت

 (بری، تخصص بری، فناوری بری و انرژی بری�از نظر سرمایه)شناسایی تفاوت ساختار تولید در صنوف مختلف 

ساعات کار و کارکنان با مزد و حقوق و  بر حسب سطح سواد، جنس، سن،)شناسایی تفاوت ساختار اشتغال در واحدهای صنفی و بازرگانی 

 (بدون مزد و حقوق

 (مانند تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات)شناسایی تفاوت ساختار صنوف در استفاده از فناوریهای نوین 

 تعیین میزان صادرات در واحدهای صنفی و بازرگانی

 هدف اصالح الگوی مصرف در این بخشگیری میزان ضایعات در واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی با �اندازه

 P.O.S های های مکانیزه فروش، دستگاه های اطالعاتی تجهیز واحدهای صنفی به صندوق�از دیگر اقدامات در جهت توسعه زیرساخت -2

صت زمانی، هدف قانونگذار از تدوین تکلیف مذکور و حتی تعیین فر. باشد�کارتخوان و ترازوی دیجیتال بر اساس قانون نظام صنفی می
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قطعا با توجه به رقابت شدید در عرصه تجارت، اگر . سازی سیستم توزیع بوده است��اهمیت مکانیزه کردن واحد صنفی در اصالح و نوین

 .ها نخواهند بود�گیری نکنند قابل رقابت با سایر بخش�واحدهای صنفی از ابزارهای مدرن و فناوری پیشرفته بهره

ای با عضویت سازمان امور �توان به تشکیل کمیته می POS در خصوص اجرایی نمودن تجهیز واحدهای صنفی بهاز اهم اقدامات انجام شده 

 مالیاتی کشور و پیگیری پرداخت تسهیالت ارزان قیمت، تنظیم برنامه زمانبندی برای کلیه واحدهای صنفی سراسر کشور جهت تجهیز به

POS های مربوطه اشاره نمود�عافیتها و پیگیری جهت اعمال م�و ابالغ به استان. 

واحد  21838صرفا  4888لذا تا پایان سال . بودند POS اتحادیه مشمول استفاده از صندوق مکانیزه فروش 1صرفا  4883تا تاریخ آذر ماه 

فاده از صندوق اما با هدف فراگیر نمودن فرهنگ است. واحد صنفی به ترازوی دیجیتال تجهیز شده بودند 211848و تعداد  POS صنفی به

لذا از این تاریخ روند تجهیز . نامه اجرایی تدوین و به سراسر کشور ابالغ گردید�اصالحیه آیین 4883در آذر ماه  POS مکانیزه فروش

 .واحدهای صنفی سرعت گرفت

 در جدول زیر روند تجهیز واحدهای صنفی ارائه شده است

 

 POS صندوق مکانیزه فروش جدول تعداد واحدهای صنفی تجهیز شده به: 248جدول 

 4834 4834 4883 4888 سال

 124444 818288 14444 21838 تعداد واحدهای صنفی تجهیز شده

 

 کارتخوان بانک POS جدول تعداد واحدهای صنفی تجهیز شده به: 243جدول 

 4834 4834 4883 سال

 4814444 4413118 118121 تعداد واحدهای صنفی تجهیز شده

 

 دول تعداد واحدهای صنفی تجهیز شده به ترازوی دیجیتالج: 224جدول 

 4834 4834 4883 سال

 124444 831181 241811 تعداد واحدهای صنفی تجهیز شده

 

 میز خدمت  3-2-1-1

به منظور دستیابی آسان و سریع مردم �بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به 4834در خرداد ماه 

های اجرایی و ارائه خدمات به موقع و مؤثر به مردم و همچنین تکریم ارباب رجوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت همانند  خدمات دستگاه

ایجاد نمایند تا متقاضیان بدون حضور در  "میز خدمت"ای تحت عنوان کننده  های اجرایی موظف شدند واحد هماهنگ سایر دستگاه

از جمله وظایف این حوزه که ارائه اطالعات و . اه، خدمت مورد نیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت نمایندواحدهای داخلی دستگ

 :توان اشاره کرد باشد، به موارد زیر می�های الزم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط می�راهنمایی

 های مراجعین�دریافت مدارک و درخواست

 (در صورت عدم امکان انجام امور)تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعین  ای متقاضیان و اعالمه�انجام امور و درخواست

 دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعالم آن به مراجعین

 هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد بسیار ضروری

 خدمت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در واحد کتابخانه آغاز به کار کردمیز  4834در تاریخ شهریور ماه 

   
 

 

 عملکرد کمی:  2فصل 

 صنعت 1-2 
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های گذشته سه ارگان بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت �با توجه به اهمیت و گستردگی حوزه آمار و اطالعاتی صنعت کشور در سال

اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با توجه به نگاه . اند�ای را به انجام رسانده�های گسترده�یتصنعت معدن و تجارت در این خصوص فعال

نماید که  آوری می�نفر کارکن را جمع 444کالنی که به حوزه صنعت داشته است صرفا اطالعات واحدهای بزرگ صنعتی با اشتغال بیش از 

های مربوطه از این واحدها اطالعات رشد �ت که پس از تکمیل پرسشنامهحاصل آن تهیه چارچوب آماری واحدهای بزرگ صنعتی اس

افزوده تولیدی در بخش �سهم این واحدها از کل ارزش. شود�های بزرگ صنعتی تهیه و تولید می�افزوده کل بخش صنعت در کارگاه�ارزش

 .باشد که اهمیت باالی این نوع واحدها را نمایان میکند�درصد می 14صنعت حدود 

 .نماید نفر کارکن را پس از انجام سرشماری ساالنه اعالم و منتشر می 44زآمار ایران نیز با توجه به نیاز خود اطالعات واحدهای باالتراز مرک

تفاوتی که در اطالعات منتشره این دو ارگان وجود دارد عالوه بر تفاوت در چارچوب آماری، شامل گستردگی اقالم آماری مرکز آمار ایران 

های انرژی و بسیاری اقالم �افزوده، ارزش داده شامل هزینه مواد اولیه، هزینه حامل�موضوعات اشتغال، ارزش تولیدات، ارزش. شود�مینیز 

 44ای از نتایج سرشماری واحدهای با اشتغال بیش از �اطالعاتی دیگر در نتایج منتشره این مرکز وجود دارد که در بخش بعدی به خالصه

 .اشاره خواهد شد 4883ل نفر مربوط به سا

وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز به عنوان متولی بخش تولید کشور اقدام به تولید و انتشار اطالعات مربوط به میزان تولید محصوالت 

. مایدن برداری می�گذاری در دو حوزه جواز تاسیس و پروانه بهره�منتخب صنعتی و مجوزهای صادره صنعتی شامل اقالم اشتغال و سرمایه

گذاری �بینی ایجاد اشتغال و سرمایه�صرفا پیش)های منتشره توسط این وزارت مربوط به جوازهای تاسیس �این نکته قابل ذکر است که آمار

بنابراین وجود تفاوت . باشد�می (برداری رسیده و تکمیل شده�های به بهره�گذاری طرح�اشتغال و سرمایه)برداری �های بهره�و پروانه( طرح ها

 .باشد�های آماری و وجود تعاریف متفاوت از این اقالم می گذاری مربوط به چارچوب�ر اطالعات اقالمی مانند اشتغال و سرمایهد

تعداد  4883دهد که در سال �تر مرکز آمار ایران نشان می�نفر کارکن و بیش 44های صنعتی �بررسی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه

براساس نتایج . دهد�درصد کاهش نشان می 1.4حدود  4888اند که نسبت به سال �تی اشتغال داشتهکارگاه به فعالیت صنع 41842

ترین �فعال بوده و کم "تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی "تر کشور در زمینه �نفر کارکن و بیش 44های �حاصله، بیشترین تعداد کارگاه

های صنعتی به ترتیب در �فعالیت دارند و همچنین بیشترین کارگاه "نباکو وسیگارتولید محصوالت از توتون وت "تعداد این کارگاه در 

درصد کل  88قرار دارند که جمعاً حدود ( کارگاه 4481)و خراسان رضوی ( کارگاه4811)، اصفهان (کارگاه 2811)های تهران �استان

 .شود�تر کشور را شامل می�نفر کارکن و بیش 44های صنعتی �کارگاه

تر در �نفر کارکن و بیش44های صنعتی �افزوده، ارزش تولید و ارزش صادرات مستقیم کارگاه�ح مبین این واقعیت است که ارزشنتایج طر

درصد نسبت به  48.1گذاری نیز �درصد افزایش داشته است و ارزش سرمایه 23و  22.1، 41.3به ترتیب  4888نسبت به سال  4883سال 

 831.3معادل  4883وری نیروی کار در بخش صنعت در سال �ساس محاسبه به عمل آمده، بهرهبرا. افزایش داشته است 4888سال 

 .دهد�درصدی را نشان می 48.4افزایش  4888میلیون ریال است که در مقایسه با سال 

 .نفر کارکن و بیشتر ارائه شده است 44های صنعتی �های منتخب کارگاه�در جدول زیر شاخص
 

 نفر کارکن و بیش تر 44های صنعتی �ب کارگاههای منتخ�شاخص: 4جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد شرح

 41844 41484 41412 41818 41411 41448 واحد تعداد کارگاه

 4213 4212 4218 4448 4414 4414 هزار نفر تعداد شاغالن

 131184 114114 148111 888413 213833 248244 میلیارد ریال افزوده�ارزش

 4348118 4111144 4418211 888188 134113 114284 میلیارد ریال ارزش تولید

 84118 14381 81321 18314 83818 21813 میلیارد ریال تشکیل سرمایه ثابت

 11118 88414 441112 11811 18318 11131 میلیارد ریال ارزش مواد اولیه مصرف شده خارجی

 24212 41131 42818 44411 1134 1212 میلیون دالر ارزش صادرات مستقیم

 مرکز آمار ایران: مأخذ

نفر  44نفر شاغالن کارگاه صنعتی  4213124دهد که از مجموع �نشان می 4883همچنین نتایج بدست آمده از این آمار گیری در سال 

  نفر مهندسین و  11421ها، �نسیننفر تک 81111نفر کارگران ماهر،  144118نفر کارگران ساده،  881188تر کشور، تعداد�کارکن و بیش
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بالغ بر  4883تر درسال �نفرکارکن وبیش 44های صنعتی �افزوده حاصل از فعالیت کارگاه�ارزش. نفر شاغالن غیر تولیدی هستند  234418

 نقلیه موتوری و تولید وسایل "و  "صنایع تولید مواد ومحصوالت شیمیایی "های مختلف�در بین فعالیت. میلیارد ریال بوده است 131414

درسال . اند�افزوده را داشته�میلیارد ریال باالترین ارزش  11331و 13814و 33481به ترتیب با  "تولید فلزات اساسی "و  "تریلر�نیم تریلر و

ا نسبت به افزوده ر�ترین ارزش�میلیارد ریال، بیش 11118، 18813،448124های تهران، اصفهان خوزستان به ترتیب با �مورد بررسی استان

 .اند�ها ایجاد کرده�سایر استان

تولید فلزات  "های �های مختلف، کارگاه�گذاری شده است که دربین فعالیت�میلیارد ریال در این بخش سرمایه 84112مبلغ  4883درسال 

 42481و  41282و  21418به ترتیب با  "تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی  "و "صنایع تولید مواد ومحصوالت شیمیایی "، "اساسی

 .اند�گذاری را داشته�میلیارد ریال بیشترین سرمایه

میلیارد ریال  44414میلیارد ریال، استان تهران با  28888تر استان اصفهان با �نفر کارکن و بیش 44های صنعتی �کارگاه 4883در سال 

میلیارد ریال  4348118از کل . اند�سوم را در کشور دارا بوده گذاری، مراتب اول تا�میلیارد ریال از نظر سرمایه 1313واستان بوشهر با 

میلیارد  211111و  281118و  188333های تهران، اصفهان و خوزستان هرکدام به ترتیب با �ها در کشور، استان�ارزش تولید این کارگاه

 .شود�را شامل میدرصد کل ارزش تولید کشور  12.1اند که در مجموع �ریال بیشترین ارزش تولید را داشته

منظور  �میلیارد ریال به 418881حدود  4883تر در سال �نفر کارکن وبیش44های صنعتی �دهد که کارگاه�نتایج این آمارگیری نشان می

 "میلیارد ریال متعلق به صنایع  23111اند که بیشترین رقم جبران خدمات با �جبران خدمات، به مزد وحقوق بگیران خود پرداخت کرده

 .بوده است "ید منسوجاتتول

صنایع تولید  "توسط سه فعالیت صنعتی  4883دهد که بیشترین ارزش صادرات مستقیم این بخش در سال �بررسی این آمارها نشان می

میلیون دالر و  1111 "ای �های هسته�پاالیشگاه نفت وسوحت -صنایع تولید زغال کک "میلیون دالر، 44314 "مواد ومحصوالت شیمیایی

 .میلیون دالر بوده است 4313 "ولید فلزات اساسیت "
 

 های صنعتی�مجوز  1-1-2

 جواز تاسیس و طرح توسعه  1-1-1-2

شود تا بر مبنای آن بتواند �گذاری به سرمایه گذار اعطا می�جواز تاسیس و طرح توسعه صنعتی مجوزی است که برای تقاضای سرمایه

در این مجوز ظرفیت محصوالت مورد درخواست، . های مورد نیاز تولید را فراهم نماید�فعالیت صنعتی خود را آغاز نموده و زیرساخت

ریزی در توسعه صنعتی �باشد که برای برنامه�گذاری صورت گرفته مهمترین اطالعات می�بینی سرمایه�بینی اشتغال ایجاد شده و پیش�پیش

تاپایان  4881ری شده از سایت صدور مجوزهای صنعتی و معدنی از سال آو�بر اساس آمارهای دریافتی و جمع. گیرد مورد استفاده قرار می

بینی �هزار میلیارد ریال و پیش 8814گذاری بیش از �بینی سرمایه�هزارفقره جواز تاسیس و توسعه با پیش 224تعداد حدود  4834سال 

سال اخیر به تفکیک  8صادر شده طی ( ای�سعهجدید و تو)های �در جدول زیر کل جواز. هزار نفر صادر شده است 1111اشتغال بیش از 

 بینی اشتغال جوازها در هر استان ارائه شده است�بینی سرمایه و پیش�تعداد، پیش

 

 به تفکیک استان 4834- 4881های �های تاسیس و طرح توسعه صادره طی سال�وضعیت جواز: 2جدول 

 (نفر) بینی اشتغال�پیش (میلیون ریال)بینی سرمایه �پیش تعداد استان

 181488 118114 24384 آذربایجان شرقی

 281131 214881 44181 آذربایجان غربی

 444411 441281 8811 اردبیل

 181411 114811 41441 اصفهان

 888418 481134 3821 البرز

 411344 131834 8844 ایالم

 442123 141418 2314 بوشهر
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 211214 414882 1144 تهران

 14318 411321 2182 یچهارمحال و بختیار

 12214 18433 2414 خراسان جنوبی

 183121 141312 41114 خراسان رضوی

 441811 14182 2424 خراسان شمالی

 848428 113111 3118 خوزستان

 222448 214181 1212 زنجان

 228311 214421 1338 سمنان

 11448 88884 1418 سیستان و بلوچستان

 214183 111131 44241 فارس

 821211 814231 1814 قزوین

 418134 482288 1144 قم

 12281 11113 8484 کردستان

 481124 881211 1814 کرمان

 441131 414188 8413 کرمانشاه

 13111 241124 4141 کهگیلویه و بویر احمد

 448811 442211 8331 گلستان

 224888 231138 1142 گیالن

 414428 418818 1148 لرستان

 818418 884224 42114 ندرانماز

 811111 831311 44111 مرکزی

 211 248 1 منطقه آزاد ارس

 121 311 1 منطقه آزاد قشم

 81413 842211 2144 هرمزگان

 482184 412311 1448 همدان

 828184 811831 48133 یزد

 1111821 8814411 224344 جمع

بینی �ل زیر روند صدور جوازهای تاسیس و توسعه هر استان به تفکیک تعداد، پیشبرای تشریح بیشتر صدور مجوزهای صنعتی، در جداو

 .سال اخیر ارائه شده است 8گذاری و اشتغال طی �سرمایه
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 (فقره)تعداد جوازهای تاسیس و توسعه صادر شده به تفکیک استان : 8جدول 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 استان

 24384 4111 2413 4888 4133 8433 1814 1281 2114 آذربایجان شرقی

 44181 144 118 138 811 4481 2182 8811 4188 آذربایجان غربی

 8811 38 418 412 413 818 341 4811 181 اردبیل

 41441 4242 813 4442 311 2888 8123 2181 4141 اصفهان

 3821 884 211 241 431 4282 2811 2181 4118 البرز

 8844 484 444 414 481 814 138 838 148 ایالم

 2314 282 241 413 483 142 148 114 188 بوشهر

 1144 214 824 843 221 4281 2118 4111 4441 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
184 111 182 212 488 411 433 231 2182 

 2414 13 14 11 13 413 181 131 148 خراسان جنوبی

 41114 4224 4434 4283 821 4142 2114 1841 2211 خراسان رضوی

 2424 414 434 211 411 211 183 111 418 خراسان شمالی

 3118 111 111 131 182 4414 4318 2341 4111 خوزستان

 1212 144 141 124 113 821 4211 4412 841 زنجان

 1338 118 182 131 111 311 4841 4188 4111 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
118 4412 118 123 821 842 812 121 1418 

 44241 4181 4114 314 118 383 4188 4143 4411 فارس

 1814 112 111 184 131 321 4811 4283 4481 قزوین

 1144 814 834 814 844 831 118 4412 111 قم

 8484 124 881 234 223 211 142 111 114 کردستان

 1814 182 182 112 148 184 323 4884 184 کرمان

 8413 411 841 214 488 131 114 118 843 کرمانشاه

کهگیلویه و بویر 

 احمد
213 143 884 284 13 481 428 421 4141 
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 8331 248 811 128 818 112 344 321 881 گلستان

 1142 281 211 818 141 828 4111 2128 4412 گیالن

 1148 213 281 241 434 148 4211 4811 311 لرستان

 42114 111 183 111 111 4121 2341 8444 2418 نمازندرا

 44111 4444 811 181 144 4814 2211 2143 4811 مرکزی

 منطقه آزاد ارس
       

1 1 

 منطقه آزاد قشم
       

1 1 

 2144 434 848 828 281 822 281 118 841 هرمزگان

 1448 211 841 218 241 113 4841 4181 112 همدان

 48133 4412 318 4418 4411 4224 2811 8414 2438 یزد

 224344 41883 41311 41883 48824 21244 18241 11414 84883 جمع

 

 (میلیارد ریال)گذاری جوازهای تاسیس و توسعه صادره به تفکیک استان �بینی سرمایه�پیش: 1جدول 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 استان

آذربایجان 

 شرقی
81311 11214 84141 13884 83112 13321 11413 11248 118114 

آذربایجان 

 غربی
82188 14441 441111 88312 44131 44348 41844 44811 214881 

 441281 1344 28211 8841 8221 44112 24181 28811 48441 اردبیل

 114811 81142 82141 14111 11111 421821 82831 88441 24118 اصفهان

 481134 42131 24811 28118 1182 24824 11834 82141 21814 البرز

 131834 44831 8811 1414 11112 81111 411121 414418 21118 ایالم

 141418 42188 11123 11111 81111 13233 38411 481382 14813 بوشهر

 414882 44411 44131 8881 1884 21844 11111 28881 41828 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
1141 18814 41181 1444 84148 8144 1432 22843 411321 

 18433 2131 1448 114 311 44818 41818 41884 3241 جنوبی خراسان

 141312 14181 81483 81884 81881 11212 81881 11381 11113 خراسان رضوی

 14182 1143 8411 1131 1128 1441 48112 48414 8121خراسان 
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 شمالی

 113111 24238 11111 11824 81111 14118 481411 11124 443111 خوزستان

 214181 88112 11214 28331 48111 81141 12123 88114 24381 زنجان

 214421 48144 41232 48388 14818 24811 21328 88112 11448 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
8841 44841 1424 8811 2222 1441 1214 8881 88884 

 111131 81118 18118 81242 18114 448348 18134 12131 11414 فارس

 814231 84184 88124 24144 24281 21144 18181 81481 18818 قزوین

 482288 44438 41818 21222 44212 44148 41811 43148 24418 قم

 11113 1411 48844 3111 44323 1113 1484 41114 1811 کردستان

 881211 18481 84181 18111 14411 11143 22888 41132 11248 کرمان

 414188 1818 8348 41113 48481 28111 81844 21883 1328 کرمانشاه

کهگیلویه و 

 بویر احمد
1131 13182 11881 1313 3881 12881 1481 1224 241124 

 442211 1224 43814 3823 44114 1131 41141 24288 24133 گلستان

 231138 44441 42821 24811 81113 48181 31831 88111 8888 گیالن

 418818 3111 1884 84211 21811 48443 28218 11428 43181 لرستان

 884224 11113 22344 11438 21121 84814 11841 13381 28184 مازندران

 831311 12148 81142 18134 84111 18448 34138 82214 82814 مرکزی

منطقه آزاد 

 ارس
4 4 4 4 4 4 4 248 248 

منطقه آزاد 

 قشم
4 4 4 4 4 4 4 311 311 

 842211 48211 83284 48111 14121 24844 3321 13418 18341 هرمزگان

 412311 1411 43111 41224 1811 21828 11811 43443 44884 همدان

 811831 13244 14143 83144 41121 14121 11414 84842 14812 یزد

 8814411 118811 841114 884211 814441 4413344 4111231 4148181 381411 جمع

 (نفر)بینی اشتغال جوازهای تاسیس و توسعه صادره به تفکیک استان �پیش: 1جدول 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 استان
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آذربایجان 

 شرقی
11444 34428 444284 18814 81148 88444 13148 81418 181488 

آذربایجان 

 غربی
81114 14811 18218 88118 3113 3144 8828 1218 281131 

 444411 2311 48484 2121 1413 3311 22881 84111 22241 اردبیل

 181411 23213 28112 88348 83812 88842 444482 14144 88113 اصفهان

 888418 44111 41112 24131 1218 14113 444141 82813 14111 البرز

 411344 2141 4118 8421 42144 24121 14418 14121 28842 ایالم

 442123 1181 1131 1412 1811 42211 43881 23844 48831 بوشهر

 211214 3344 48813 8311 8348 83142 84144 11211 14241 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
44314 21112 42432 1184 1142 2811 8148 1222 14318 

 12214 4112 1488 4411 4134 1484 41141 41111 41842 خراسان جنوبی

 183121 21884 23188 84241 21484 12818 82413 421218 18814 خراسان رضوی

 441811 1818 1111 8811 42111 41111 81111 21284 1114 خراسان شمالی

 848428 48134 21141 22118 41381 23124 11243 11344 11132 خوزستان

 222448 42831 24214 41223 41881 84811 18123 88211 81413 زنجان

 228311 8341 42242 48241 22214 21383 14421 18188 18181 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
3813 28442 44188 1148 1821 1848 1111 1131 11448 

 214183 21114 82414 24448 48188 81441 12881 14888 81121 فارس

 821211 24442 43824 21312 28218 81118 18118 11134 13182 قزوین

 418134 8144 42141 41144 48821 44331 24431 81188 22141 قم

 12281 1441 3184 1881 8111 1814 44111 41413 42138 کردستان

 481124 48488 41111 41243 43321 23188 21143 84324 21814 کرمان

 441131 1444 42141 8134 44114 48323 43324 28421 3482 کرمانشاه

کهگیلویه و 

 بویر احمد
1314 48111 48443 1143 4322 1181 1421 2111 13111 

 448811 1138 3388 1181 42444 44883 28148 21421 43241 گلستان
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 224888 1331 1381 44124 41183 24128 13118 14441 22811 گیالن

 414428 8213 1381 8434 41181 44883 21144 14141 28882 لرستان

 818418 41141 43421 21814 43331 18283 31248 32388 13121 مازندران

 811111 21414 21112 18814 24181 11411 18118 18221 11418 مرکزی

منطقه آزاد 

        ارس
211 211 

منطقه آزاد 

        قشم
121 121 

 81413 1114 8434 1343 44244 42882 8824 24111 44413 هرمزگان

 482184 1118 8814 8344 1338 41811 88141 81211 41141 نهمدا

 828184 21184 21883 28388 28481 81124 81133 11183 13481 یزد

 1111821 818124 111434 111243 118813 884438 4141122 4131822 313188 جمع

ای صنعتی نیز قابل تحلیل است که در جداول زیر ه�عالوه بر تفکیک استانی مجوزهای تاسیس، تفکیک مجوزها بر اساس رشته فعالیت

سال اخیر ارائه شده  8گذاری و اشتغال طی �بینی سرمایه�روند صدور جوازهای تاسیس و توسعه هر رشته فعالیت به تفکیک تعداد، پیش

 .است

 (فقره)تعداد جوازهای تاسیس و توسعه صادره به تفکیک گروه فعالیت : 1جدول 

کد
ISIC 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 گروه فعالیت

41 
محصوالت غذائی و 

 آشامیدنیها
1181 3884 8818 1114 2122 8442 2311 2842 14441 

41 
محصوالت ازتوتون و 

 تنباکو
4 1 42 1 48 1 2 8 11 

 8148 111 181 148 144 144 4818 2114 4114 ساخت منسوجات 41

48 
پوشاک و عمل آوردن 

 زپوست خ
881 4333 4488 141 241 241 213 223 1813 

43 
-کیف-چرم -دباغی 

 کفش-چمدان
211 141 814 481 14 13 13 14 4181 

24 
چوب و محصوالت چوبی 

 به جزمبل
318 4183 4112 884 144 148 182 181 1248 

24 
ساخت کاغذ و محصوالت 

 کاغذی
811 4111 4128 343 114 141 111 114 1141 

 131 44 88 14 28 81 444 431 418 چاپ وتکثیر انتشار و 22

28 
های حاصل �کک و فراورده

 ازنفت
811 118 812 242 418 411 438 842 2482 
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21 
ساخت مواد و محصوالت 

 شیمیائی
2214 8281 2138 4814 841 814 324 384 48448 

21 
محصوالت از الستیک و 

 پالستیک
1414 1111 1141 8841 4241 4112 4811 4111 21444 

21 
سایر محصوالت کانی 

 غیرفلزی
1281 8111 3882 1311 8414 8134 8311 8114 18181 

 8128 112 148 181 188 4441 2441 2418 4441 ساخت فلزات اساسی 21

 48888 4112 4818 4824 4411 2831 8311 1111 2113 محصوالت فلزی فابریکی 28

23 
ساخت ماشین آالت 

 وتجهیزات
4312 8113 2114 4124 112 831 848 818 42331 

84 
ماشین آالت دفتری 

 وحسابداری
248 123 214 18 84 14 21 48 4413 

84 
ماشین آالت و 

 های برقی دستگاه
112 4181 4211 111 823 881 814 811 1188 

82 
رادیو تلویزیون وسایل 

 ارتباط
411 238 248 444 18 11 18 18 381 

88 
-اپتیکی-ابزارپزشکی

 ساعت-قدقی
223 814 813 438 31 444 448 442 4118 

 1343 241 288 888 848 138 4448 4288 113 وسایل نقلیه موتوری 81

 4184 13 38 441 34 482 812 141 212 ونقل�سایر تجهیزات حمل 81

 1818 438 243 281 248 112 4442 4281 181 مبلمان سایر مصنوعات 81

 8221 811 288 241 411 848 841 841 824 بازیافت 81

 تولید انرژی 14
     

4 
 

448 443 

18 

های پشتیبانی و �فعالیت

ونقل؛ �کمکی حمل

های آژانسهای �فعالیت

 مسافرتی

       
82 82 

12 
های �کامپیوتر و فعالیت

 مربوطه
8 1 8 41 2 1 1 1 11 

 تحقیق و توسعه 18
       

8 8 

11 
های خدمات �سایر فعالیت

       مهندسی
4 141 141 

 224344 41883 41311 41883 48824 21244 18241 11414 84883 جمع

 (میلیارد ریال)گذاری جوازهای تاسیس و توسعه به تفکیک گروه فعالیت �بینی سرمایه�پیش: 1جدول 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 گروه فعالیت ISICکد

41 

محصوالت 

 غذائی و

 آشامیدنیها

84111 412288 414144 442483 18114 38244 443841 11324 884322 
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41 
محصوالت از 

 توتون وتنباکو
2 141 381 142 8231 112 2218 381 3411 

41 
ساخت 

 منسوجات
43838 14811 81248 41141 41442 48111 21142 41311 481381 

48 

پوشاک و عمل 

آوردن پوست 

 خز

2413 2111 8414 4144 4121 812 4413 2814 41182 

43 

-چرم -دباغی

-چمدان-کیف

 کفش

388 2883 2811 4243 813 181 311 134 3132 

24 

چوب و 

  محصوالت

 جزمبل�چوبی به

44814 84134 41113 8844 88418 1814 44131 41281 482414 

24 

ساخت کاغذ و 

محصوالت 

 کاغذی

24314 11481 21113 82414 44811 22841 41148 48111 483111 

22 
انتشار و چاپ و 

 تکثیر
4231 2141 4111 841 841 4433 4111 248 44811 

28 

کک و 

های �فراورده

 حاصل ازنفت

11428 224114 812128 242111 243124 483841 11248 11418 4814214 

21 

ساخت مواد و 

محصوالت 

 شیمیائی

442848 231212 414812 424833 38182 428141 418883 18148 4411131 

21 

محصوالت از 

الستیک و 

 پالستیک

12283 11834 11181 11111 84244 21881 81483 82424 811428 

21 
سایر محصوالت 

 کانی غیرفلزی
441432 411114 248413 411111 88311 441414 33318 411111 4413883 

21 
ساخت فلزات 

 اساسی
811314 821841 811113 248214 433121 221232 411111 421311 4311341 

28 
محصوالت 

 فلزی فابریکی
81114 11141 11111 11141 21181 21114 21181 24318 848138 

23 

ساخت ماشین 

آالت 

 وتجهیزات

42134 21141 14418 24411 44241 48184 48841 24114 413111 

84 

ماشین آالت 

دفتری و 

 حسابداری

2811 8843 2841 2128 121 2112 111 421 41113 
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84 

ت و ماشین آال

های  دستگاه

 برقی

3814 24884 24881 41311 44128 44141 48111 42344 443484 

82 
رادیو تلویزیون 

 وسایل ارتباط
4184 8828 44832 2432 4111 113 381 8343 21141 

88 

-ابزارپزشکی

-دقیق-اپتیکی

 ساعت

2481 2343 1141 2284 4131 2811 2341 8341 22311 

81 
وسایل نقلیه 

 موتوری
43188 18133 82238 21138 21181 81818 83441 1141 284481 

81 
سایر تجهیزات 

 ونقل�حمل
8114 41118 8111 44211 1141 8118 1431 2888 18114 

81 
مبلمان 

 سایرمصنوعات
4141 1413 1118 44112 4311 2882 2181 4111 84421 

 14342 1418 8131 1111 2811 1131 48182 41128 1413 بازیافت 81

 43811 43142 4 411 4 4 4 4 4 تولید انرژی 14

18 

های �فعالیت

پشتیبانی و 

کمکی 

ونقل؛ �حمل

های �فعالیت

آژانسهای 

 مسافرتی

4 4 4 4 4 4 4 8144 8144 

12 

کامپیوتر و 

های �فعالیت

 مربوطه

4 8 42 81 1 42 1 48 81 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 تحقیق وتوسعه 18

11 

سایر 

های �فعالیت

خدمات 

 ندسیمه

4 4 4 4 4 4 4 1112 1112 

 8814411 118811 841114 884211 814441 4413344 4111231 4148181 381411 جمع

 (نفر)بینی اشتغال جوازهای تاسیس و توسعه صادره به تفکیک گروه فعالیت �پیش: 8جدول 

کد
ISIC 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 گروه فعالیت

41 
غذائی محصوالت 

 وآشامیدنیها
414111 282284 211241 481143 12141 81184 88821 14114 4418121 
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41 
محصوالت 

 ازتوتون وتنباکو
41 142 111 241 888 214 411 811 2311 

 218118 41112 22112 42413 41188 21412 13814 18481 11434 ساخت منسوجات 41

48 
پوشاک وعمل 

 آوردن پوست خز
43411 84813 21131 8811 1888 1884 1118 3411 443144 

43 

-چرم -دباغی 

-چمدان-کیف

 کفش

1412 44482 8144 8111 2423 4841 4118 4444 81842 

24 
چوب ومحصوالت 

 جزمبل�چوبی به
24141 81424 23114 41121 41111 3811 3813 8334 411442 

24 

ساخت 

کاغذومحصوالت 

 کاغذی

21311 11818 83133 21814 44134 44381 42134 44183 488888 

22 
انتشاروچاپ 

 وتکثیر
2114 1384 4121 128 118 4481 118 483 42144 

28 

کک و 

های �فراورده

 حاصل ازنفت

44344 88838 11144 24248 48311 41324 44411 3111 414348 

21 

ساخت مواد و 

محصوالت 

 شیمیائی

11341 424484 31113 11111 84118 88311 82334 21881 114144 

21 

محصوالت از 

الستیک 

 وپالستیک

81341 481814 488348 13848 28123 23131 84414 21241 114111 

21 
سایر محصوالت 

 کانی غیرفلزی
421134 483448 211111 414182 84888 444141 82841 14884 4411238 

21 
ساخت فلزات 

 اساسی
483443 413284 413383 38444 13111 11111 11121 12282 114811 

28 
محصوالت فلزی 

 فابریکی
11143 444431 441441 14142 28141 21823 84183 21141 111224 

23 
ساخت ماشین 

 آالت و تجهیزات
11448 34212 81313 14434 48311 24113 24111 22134 814824 

84 

ماشین آالت 

 دفتری و

 حسابداری

1413 8811 1211 2841 883 4443 114 841 21811 
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84 
 اشین آالت وم

 برقی های دستگاه
21824 14133 81314 28414 44232 44141 3841 8141 411113 

82 
رادیوتلویزیون 

 وسایل ارتباط
1844 1332 1881 8132 4184 841 4124 2413 23188 

88 

-ابزارپزشکی

-دقیق -اپتیکی

 ساعت

1111 8333 8828 1288 8411 8181 8411 8281 18881 

81 
وسایل نقلیه 

 ریموتو
14813 13111 18881 88321 81114 28181 83184 1818 848181 

81 
سایرتجهیزات 

 ونقل�حمل
48411 43814 24844 41881 1441 1131 1888 2118 81831 

81 
مبلمان 

 سایرمصنوعات
42811 22424 43111 44311 1843 1211 1134 2823 81238 

 18424 1111 1442 8811 8248 1823 24281 22214 3181 بازیافت 81

 تولید انرژی 14
     

48 
 

2831 2341 

18 

های پشتیبانی �فعالیت

 و� حمل، و کمکی 

فعالیتهای  نقل؛

 آژانسهای مسافرتی

       
4188 4188 

12 

کامپیوتر و 

های �فعالیت

 مربوطه

44 18 82 411 41 11 82 82 113 

 تحقیق وتوسعه 18
       

4 4 

11 
های �سایر فعالیت

       خدمات مهندسی
1 8248 8224 

 1111821 818124 111434 111243 118813 884438 4141122 4131822 313188 جمع

 

 های در دست اجراء �طرح   2-1-1-2

های تاسیس از زمان صدور یک سال اعتبار داشته که در صورت درخواست تمدید و ارائه �های جاری وزارت، جواز�با توجه به دستورالعمل

صادر شده و هنوز پروانه  4834کل جوازهای تاسیسی که تا پایان سال . این مجوزها تمدید و دارای اعتبار خواهند بودگزارش پیشرفت، 

این جوازها طرحهای . درصد پیشرفت فیزیکی دارند 33باشند که از صفر تا  فقره می 11114ها صادر نگردیده است، �برداری برای آن�بهره

 .ها به تفکیک گروه فعالیت و استان آورده شده است�ضعیت آنشوند که و�باقیمانده نامیده می
 

 4834های باقیمانده به تفکیک گروه فعالیت تا پایان سال �تعداد سرمایه و اشتغال طرح: 3جدول 

 گروه فعالیت ISICکد
تعداد 

 (فقره)

بینی سرمایه مجوز �پیش

 (سنوات  اریج -میلیاردریال)

بینی اشتغال �پیش

 (نفر)مجوز 
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 881828 828118 44828 صوالت غذائی و آشامیدنیهامح 41

 2434 1823 43 محصوالت از توتون و تنباکو 41

 32111 13484 2118 ساخت منسوجات 41

 84311 1181 311 پوشاک و عمل آوردن پوست خز 48

 44811 2141 113 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی  43

 83121 18811 2431 چوب و محصوالت چوبی به جز مبل 24

 11811 14311 4384 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 24

 2813 2848 421 انتشار و چاپ و تکثیر 22

 11888 131311 812 های حاصل ازنفت�کک و فراورده 28

 418324 118811 8843 ساخت مواد و محصوالت شیمیائی 21

 421141 422111 1812 محصوالت از الستیک و پالستیک 21

 834221 134841 41284 الت کانی غیر فلزیسایر محصو 21

 214131 821433 2118 ساخت فلزات اساسی 21

 421834 444184 1181 محصوالت فلزی فابریکی 28

 38114 13238 8138 ساخت ماشین آالت و تجهیزات 23

 1114 1144 418 ماشین آالت دفتری و حسابداری 84

 18444 13184 4123 های برقی ماشین آالت و دستگاه 84

 1411 1131 223 رادیو تلویزیون وسایل ارتباط 82

 41818 44882 134 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی 88

 448844 84813 4211 وسایل نقلیه موتوری 81

 21318 22113 881 ونقل�سایر تجهیزات حمل 81

 48181 8183 311 مبلمان سایر مصنوعات 81

 48844 24148 311 بازیافت 81

 2341 43811 443 تولید انرژی 14

 4188 8144 82 های آژانسهای مسافرتی�ونقل؛ فعالیت�های پشتیبانی و کمکی حمل�فعالیت 18

 18 24 3 های مربوطه�کامپیوتر و فعالیت 12

 4 4 8 تحقیق وتوسعه 18

 8224 1112 141 های خدمات مهندسی�سایر فعالیت 11

 2448131 8112881 11114 جمع

 4834های باقیمانده به تفکیک استان تا پایان سال �تعداد سرمایه و اشتغال طرح: 44جدول 

 (فقره)تعداد  استان
میلیارد )بینی سرمایه مجوز �پیش

 (جاری سنوات -ریال 

بینی اشتغال مجوز �پیش

 (نفر)

 411838 223141 1384 آذربایجان شرقی
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 11441 12421 2481 آذربایجان غربی

 431181 228888 1411 اصفهان

 41488 11881 181 ایالم

 81218 11141 4441 کرمانشاه

 81341 848118 4418 بوشهر

 11424 14111 4134 تهران

 28141 18412 384 چهارمحال و بختیاری

 421822 488813 1411 خراسان رضوی

 444288 212881 2144 خوزستان

 12244 12183 4214 زنجان

 11148 11111 4111 سمنان

 22141 41881 4883 تان و بلوچستانسیس

 482114 842188 1118 فارس

 81148 11431 4888 کردستان

 12411 413814 2411 کرمان

 41111 421221 111 کهگیلویه و بویر احمد

 11181 11831 4181 گیالن

 11814 18131 314 لرستان

 444414 414121 1482 مازندران

 424488 481111 8411 مرکزی

 83841 411231 4241 انهرمزگ

 81281 12184 4411 همدان

 448333 411841 8141 یزد

 24114 21144 131 اردبیل

 12411 11184 4184 قم
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 448181 444341 2431 قزوین

 21221 18831 384 گلستان

 23131 21141 181 خراسان شمالی

 41888 28288 881 خراسان جنوبی

 121 311 1 منطقه آزاد قشم

 211 241 1 آزاد ارس منطقه

 11134 13484 4133 البرز

 2448131 8112888 11114 جمع

 
در بخش زیر وضعیت این نوع . گردند�درصد پیشرفت فیزیکی حاصل نمایند طرح فعال محسوب می 24هایی که باالی �جواز تاسیس

  .گیرد جوازهای تاسیس مورد بررسی قرار می

گذاری �بینی سرمایه�فقره با پیش 48343درصد تعداد  24دست اجراء با پیشرفت فیزیکی بیش از ، تعدادکل طرحهای در4834تاپایان سال

درصد تا پایان  24-14طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی . باشد�هزارنفر می 182بینی اشتغال حدود �هزارمیلیاردریال و پیش 881حدود 

تعداد . باشد�هزارنفر می 211هزار میلیاردریال و ایجاد اشتغال حدود  188گذاری حدود �بینی سرمایه�فقره با پیش 1341تعداد  4834سال 

  244هزار میلیارد ریال واشتغال حدود  211گذاری حدود �بینی سرمایه�فقره با پیش 1812درصد  14-14طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی

 434ها حدود �گذاری آن�بینی سرمایه�باشد که پیش�فقره می 1412درصد  14-444تعداد طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی . هزار نفر است

هزار نفر فرصت  241دهد بیش از �درصد از طرحهای در دست اجرا را تشکیل می 82.1این طرحها که �با راه اندازی. هزار میلیارد ریال است

 .شغلی ایجاد خواهد شد

 درصد پیشرفت ارائه شده است 24های باالی �در جدول زیر وضعیت طرح

 

 4834تفکیک پیشرفت فیزیکی تا پایان سال �طرحهـای در دست اجـرا به: 44جدول 

 شرح
تعداد 

 (فقره)

درصد سهم 

 به کل

 بینی سرمایه�پیش

 -میلیاردریال )

 (جاری سنوات

درصد سهم 

 به کل

بینی �پیش

 (نفر)اشتغال 

درصد سهم 

 به کل

 83.4 211133 18.8 182111 81.1 1341 درصد 24-14طرحهای 

 84.3 244314 23.1 218134 84.3 1812 درصد 14-14طرحهای 

 84.4 241811 24.1 434138 82.1 1412 درصد 14-444طرحهای 

 444 184388 444 881111 444.4 48343 جمع

ها تاکنون محقق �برداری آن�هایی است که راه اندازی شده لیکن صدور پروانه بهره�درصد شامل طرح444طرحهای با پیشرفت فیزیکی 

 .یده استنگرد

 .های در دست اجرا به تفکیک استان و گروه صنعت در جداول زیر ارائه شده است�ترکیب طرح

 

 4834های در دست اجرا برحسب پیشرفت فیزیکی به تفکیک استان تا پایان سال �طرح: 42جدول 

 درصد 14بیش از  درصد 14بیش از  درصد 24بیش از  استان
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 تعداد

 (فقره)

بینی �پیش

 سرمایه

میلیارد ریال )

جاری  -

 (سنوات

بینی �پیش

 اشتغال

 (نفر)

 تعداد

 (فقره)

بینی �پیش

 سرمایه

میلیارد ریال )

جاری  -

 (سنوات

بینی �پیش

 اشتغال

 (نفر)

 تعداد

 (فقره)

بینی �پیش

 سرمایه

میلیارد ریال )

جاری  -

 (سنوات

بینی �پیش

 اشتغال

 (نفر)

 28114 43431 844 18131 83112 4113 11141 11188 4341 آذربایجان شرقی

 3124 8122 211 41888 41311 143 21421 28411 848 آذربایجان غربی

 28128 41111 118 11181 81118 4144 32118 11418 2114 اصفهان

 8312 41181 81 1414 41114 18 1114 41843 88 ایالم

 2188 4211 443 1811 2841 413 1828 21111 221 کرمانشاه

 8414 3188 442 1124 41212 481 44211 11388 234 بوشهر

 8341 312 441 44113 1334 814 24113 8124 111 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
211 48144 8114 428 8112 8342 18 2411 2418 

 42414 1144 848 21128 24112 121 18334 14111 4221 خراسان رضوی

 1111 1111 411 48441 21814 818 88888 11441 111 خوزستان

 1888 8122 413 44331 8444 231 41182 21334 141 زنجان

 1312 1114 481 8112 1828 213 41182 41148 114 سمنان

 4142 148 14 8882 4444 481 1411 4144 248 سیستان و بلوچستان

 3113 48414 231 43481 24384 111 82444 84342 4441 فارس

 2121 4111 441 8181 1281 482 8141 3412 214 کردستان

 8132 8131 421 1321 1113 244 48314 28433 818 کرمان

کهگیلویه و 

 احمد بویر
423 44481 8121 81 4382 4182 12 4124 4431 

 1143 1181 818 48344 8328 181 24884 41312 811 گیالن

 1114 44812 11 1811 42141 418 44188 48444 211 لرستان

 3414 1132 211 21184 41211 131 11184 84441 4181 مازندران
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 1841 8831 411 42814 41848 281 24111 21122 181 مرکزی

 4813 844 484 44411 11181 431 48142 18182 211 هرمزگان

 2828 4883 421 1411 8481 241 3148 44341 231 همدان

 41831 41834 118 84483 28131 118 11881 11448 338 یزد

 2122 4411 81 1184 8113 31 44434 1148 411 اردبیل

 1411 8111 844 41131 41848 112 48111 24141 113 قم

 44212 42414 241 21114 21888 144 84144 23881 181 قزوین

 4881 4122 82 8243 2312 484 1144 48118 243 گلستان

 181 4828 48 1181 2818 14 8412 1311 11 خراسان شمالی

 4414 4231 88 2811 1881 11 8181 1318 441 جنوبیخراسان 

 481 481 4 433 412 2 243 488 8 منطقه آزاد ارس

 8841 1214 283 41113 1433 114 21343 42481 118 البرز

 241881 434138 1412 141281 111483 42441 184388 881111 48343 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4834ب پیشرفت فیزیکی به تفکیک صنعت تا پایان سال های در دست اجرا برحس�طرح: 48جدول 

 درصد 14بیش از  درصد 14بیش از  درصد 24بیش از  گروه صنعت
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 تعداد

 (فقره)

بینی �پیش

 سرمایه

میلیارد ریال )

جاری  -

 (سنوات

بینی �پیش

 اشتغال

 (نفر)

 تعداد

 (فقره)

بینی �پیش

 سرمایه

میلیارد )

 -ریال 

جاری 

 (سنوات

بینی �پیش

 اشتغال

 (نفر)

 تعداد

 (فقره)

بینی �پیش

 سرمایه

میلیارد )

 -ریال

جاری 

 (سنوات

بینی �پیش

 اشتغال

 (نفر)

محصوالت غذائی و 

 آشامیدنیها
8833 12831.1 444133 4318 83138 11182 843 41181 21212 

محصوالت از توتون و 

 تنباکو
8 8823.1 4411 1 8288 4481 2 148 184 

 41838 44113 148 23834 43442 124 12148 21411.8 4484 ساخت منسوجات

پوشاک و عمل آوردن 

 پوست خز
211 4323.8 3444 418 4111 1812 31 281 4181 

-کیف-چرم -دباغی 

 کفش-چمدان
218 312.2 1482 431 181 1481 424 811 2111 

چوب و محصوالت 

 چوبی به جز مبل
118 1112.1 44421 818 1811 1284 411 1818 1481 

کاغذ و ساخت 

 محصوالت کاغذی
181 24184.1 43114 888 44141 48121 482 1148 1131 

 4411 4418 21 4111 4482 14 4814 4111.4 11 انتشار و چاپ و تکثیر

های �کک و فراورده

 حاصل از نفت
431 418144.4 48881 481 84424 8134 88 21111 1811 

ساخت مواد و 

 محصوالت شیمیائی
4411 442188.8 18211 181 14314 21811 814 43248 48111 

محصوالت از الستیک و 

 پالستیک
4344 23128.1 14111 4241 48213 21131 111 8111 44841 

سایر محصوالت کانی 

 غیرفلزی
48 444281.88 441483 2148 11413 13811 4184 88141 18841 

 48243 23188 214 14223 443111 124 38141 283131.1 811 ساخت فلزات اساسی

محصوالت فلزی 

 فابریکی
4121 83444.1 11818 4421 24132 28481 144 48113 41141 

ساخت ماشین آالت و 

 تجهیزات
4411 41418.1 81481 143 1884 24182 818 8114 3118 
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ماشین آالت دفتری و 

 حسابداری
11 4111.2 2838 88 4431 4388 41 822 813 

ماشین آالت و 

 های برقی دستگاه
148 42328.2 41881 841 1341 44111 411 8118 1141 

رادیو تلویزیون وسایل 

 ارتباط
18 312.4 2411 14 124 4812 41 33 141 

-اپتیکی-ابزارپزشکی

 ساعت-دقیق
412 2481.1 1418 441 4133 8123 13 131 4111 

 48413 8842 414 24111 48884 231 88821 22114.1 111 وسایل نقلیه موتوری

 و�یر تجهیزات حملسا

 نقل
444 44114.4 48148 18 8212 3318 81 4141 4182 

 2444 112 442 1141 4111 241 1133 2414.1 843 مبلمان سایر مصنوعات

 4824 333 11 2112 2443 442 1184 1411.1 418 بازیافت

 18 138 1 441 134 8 418 4444.1 42 تولید انرژی

های پشتیبانی و �فعالیت

ونقل؛ �لکمکی حم

های آژانسهای �فعالیت

 مسافرتی

4 3.1 1 4 44 1 4 44 1 

های �کامپیوتر و فعالیت

 مربوطه
4 1.4 48 

      

های �سایر فعالیت

 خدمات مهندسی
44 11.8 428 44 18 441 1 84 14 

 241881 434138 1412 141281 111483 42441 184388 881111 48343 جمع

 

هایی که توسط �ویژگی طرح. های مهمی را در دست اجرا دارند�به وزارت ارکان اجرایی هستند که طرحای وابسته �های توسعه سازمان

های مناطق محروم و �های دارای ریسک باال، طرح�های با فناوری باال، طرح�شوند مواردی از قبیل طرح�ای اجرا می�های توسعه سازمان

 .باشد�ها نیست می�ری آنگذا�بر که بخش خصوصی متقاضی سرمایه�های سرمایه�طرح

هایی هستند که این گونه  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جزء سازمان

ی ها را در بخش معدن و صنعت اجرا کرده و از طریق مشارکت با بخش خصوصی و یا از طریق منابع داخلی خود نسبت به راه انداز�طرح

 .نمایند�زنجیره مورد نیاز کشور اقدام می

 .باشد، ارائه شده است�هایی که توسط سازمان ایدرو با مشارکت بخش غیردولتیدر حال اجرا می�در جدول زیر فهرست مهمترین طرح

 
 های در دست اجرای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران�طرح: 41جدول 



292 
 

 نام شرکت نام طرح

درصد 

سهام 

 سازمان

بینی �شپی

 گذاری�سرمایه

میلیارد )

 (ریال

زمان خاتمه 

و 

 برداری�بهره

 گذاری یا فعالیت شرکت�نوع سرمایه

مناطق 

کمتر 

 یافته�توسعه

های �فناوری

 نوین

صنایع 

 پرخطر

 34بهمن  144 13 مواد ترکیبی نوید 2تولید الیاف کربن 
 

* 
 

 34اسفند  834 12 دیبا انرژی سینا های صنعتی�تولید حالل
 

* 
 

 818.1 14 دانش بافت البرز های آلوگرافت�تولید بیو ایمپلنت
فروردین 

32  
* 

 

 تولید انواع کاتالیست
گسترش کاتالیست 

 ایرانیان
 38شهریور  4414 14

 
* 

 

 دایکست منیزیم
تولیدی منیزیم 

 گستر
 32شهریور  411.88 14

 
* 

 

 ساخت موتورهای دریایی
دریا دانش فناور 

 پارس
 32سفندا 124 13

 
* 

 

 441 81 ای مبنا�جداگر لرزه تولید جداگرهای لرزه ای
نیمه اول 

38 
* 

  

واحد مسکن  2344ساخت 

 پرند 1صنعتی در فاز 

نقش سازمان نظارت بر پروژه از طریق شرکت مپسا بوده و منابع مالی پروژه نیز از طریق تسهیالت 

 .شود�تأمین می های تعاونی مسکن مهر�بانک مسکن و آورده نقدی اتحادیه

. شود�این سازمان انجام می های زیر مجموعه�های دیگری در دست اجرا دارد که توسط شرکت�های فوق، این سازمان طرح�عالوه بر طرح

 :عبارتند از 4834های غیر مشارکتی در سال �طرح

 کاشان -ساخت شناور ایران 

 فهیم -ساخت شناور ایران 

 (افتتاح گردید 4832ل که در سا)طراحی و ساخت حوض خشک 

 طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین

 بندی خرما در ایرانشهر�فرآوری و بسته

 بازسازی قند یاسوج

 (فاز دوم)بازسازی تکمیلی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 

صنایع معدنی را در  طرح بزرگ معدنی و 444سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در بخشی از وظایف خود بیش از 

 244ها اشتغالزایی بیش از �میلیارد تومان بوده و با راه اندازی این طرح 11444ها بیش از �گذاری آن�بینی سرمایه�دست اجرا دارد که پیش

 .خواهند شد ها تا پایان برنامه پنجم توسعه افتتاح�های انجام شده این طرح�ریزی�بر اساس برنامه. هزار نفر را به همراه خواهد داشت

 شود، ارائه شده است�هایی که توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجرا می�در جدول زیر فهرست طرح

 

 

 

 های در دست اجرای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران�طرح: 41جدول 

 عنوان طرح ردیف
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 هزار تن در سال 144افزایش ظرفیت به میزان  -ارکه فوالد مب 1.  1های �سازی کوره��بهینه 4

 فوالد مبارکه-میلیون تن 4.1احداث یک واحد تولید آهن اسفنجی به ظرفیت  -توسعه احیاء مستقیم سبا  2

 سازی به ظرفیت یک میلیون تن در سال��احداث واحد فوالد -سازی ارفع اردکان ��فوالد 8

 میلیون تن آهن اسفنجی در سال 8تولید -توسعه احیا مستقیم شهید خرازی  1

 المهدی و هرمزال-میله گذاری آند پخت شده -سازی المهدی ��آند 1

 میلیون تن آهن اسفنجی در سال 4احداث کارخانه احیا به ظرفیت  -طرح احداث فوالد قائنات  1

 تن در سالمیلیون  4سازی به ظرفیت ��احداث کارخانه فوالد -طرح احداث فوالد قائنات  1

 ذوب آهن اصفهان-هزار تن کک  344به ظرفیت تولید  8احداث باطری  -سازی ��کک 8

 میلیون تن آهن اسفنجی در سال 4احداث کارخانه احیا به ظرفیت  -احداث فوالد شادگان  3

 میلیون تن در سال 4سازی به ظرفیت ��احداث کارخانه فوالد - -احداث فوالد شادگان  44

 میلیون تن آهن اسفنجی در سال 4احداث کارخانه احیا به ظرفیت  -حداث فوالد میانه طرح ا 44

 میلیون تن در سال 4سازی به ظرفیت ��احداث کارخانه فوالد - -طرح احداث فوالد میانه  42

 ی در سالمیلیون تن آهن اسفنج 4احداث کارخانه احیا به ظرفیت  -مجتمع فوالد سفید دشت چهار محال و بختیاری 48

 میلیون تن در سال 4سازی به ظرفیت ��احداث کارخانه فوالد -مجتمع فوالد سفید دشت چهار محال و بختیاری 41

 میلیون تن آهن اسفنجی در سال 4احداث کارخانه احیا به ظرفیت  -فوالد نی ریز  41

 سال میلیون تن در 4سازی به ظرفیت ��احداث کارخانه فوالد - -فوالد نی ریز  41

 میلیون تن 4احداث کارخانه به ظرفیت -( فاز دوم)سیمان ونزوئال  41

48 
به  1افزایش ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری از -توسعه اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس-طرحهای زیر بنایی

 میلیون تن 42

 تن مس کاتدی در سال 1444تولید  -ی کم عیار استحصال مس از کانیهای اکسیدی و سولفید -طرح لیچینگ میدوک 43

 تن کنسانتره مولیبدن در روز 44بازیابی مولیبدن از کنسانتره کارخانه تغلیظ با احداث یک کارخانه به ظرفیت  24

 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن 4.1تولید -1احداث خط -توسعه و افزایش ظرفیت چادرملو 24

 المهدی -با سیستم اتوماسیون ونقل آند بین کارگاه �حمل 22

 میلیون تن آهن اسفنجی در سال 4احداث کارخانه احیا به ظرفیت  -خراسان رضوی  -فوالد سبزوار  28

 میلیون تن در سال 4سازی به ظرفیت ��احداث کارخانه فوالد -خراسان رضوی  -فوالد سبزوار  21

 یون تن آهن اسفنجی در سالمیل 4احداث کارخانه احیا به ظرفیت  -فوالد بافق  21

 میلیون تن در سال 4سازی به ظرفیت ��احداث کارخانه فوالد-فوالد بافق  21

 میلیون تن آهن اسفنجی در سال 4احداث کارخانه احیا به ظرفیت  -فوالد بافت  21

 میلیون تن در سال 4سازی به ظرفیت ��احداث کارخانه فوالد -فوالد بافت  28
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 جهت مصرف در هرمزال D24هزار تن آند  34تولید  -ام برای هرمزالتولید آند خ 23

 هزار تن کنسانتره در سال 414تولید  -توسعه تغلیظ  -مس سونگون  84

 هزارتن 844افزایش ظرفیت بمیزان -افزایش ظرفیت و اصالح کیفیت کنسانتره سنگ آهن چغارت 84

 هزار تن زغالسنگ کنسانتره 211د تولی-احداث کارخانه جدید زغالشویی البرز شرقی 82

 تن شمش طال در سال 8تولید  -تجهیز معدن طالی زرشوران  88

 هزار تن الکترود گرافیتی در سال 84تولید  -تولید الکترود گرافیتی  81

 هزار تن در سال 114هزار تن به  244افزایش ظرفیت از  -افزایش ظرفیت فوالد آلیاژی  81

 میلیون تن در سال 4.2هزار تن به  184افزایش ظرفیت از  -الد خراسان افزایش ظرفیت فو 81

 هزارتن آگلومره سنگ آهن در سال 844تولید  -احداث کارخانه آگلومراسیون بافق  81

 هزار تن آلومینیوم در سال 81.1تولید -ایجاد کارخانه آلومینیوم جاجرم  88

 هزار تن 414به میزان % 28ت ساالنه تولید کنسانتره با متوسط عیار افزایش ظرفی-2توسعه تغلیظ مس سرچشمه فاز  83

 سرچشمه-طرح هیدرو متالوژی 14

 میلیون تن گندله در سال 1تولید  -فاز دوم طرح اکتشاف و تجهیز معادن سنگ آهن سنگان  14

 پروژه اصالح برق مجتمع مس سرچشمه 12

 میلیون تن گندله سنگ آهن 1ه تولید ساالن-سازی چغارت ��احداث واحدگندله 18

 و تاسیسات زیربنایی 814تکمیل واحدهای کوره بلند، فوالد سازی، نورد  -طرحهای تکمیلی ذوب آهن  11

 تن در ساعت 144واحد تخلیه و بارگیری و سیلوها به ظرفیت  -احداث واحد تخلیه و بارگیری و سیلوهای آلومینیوم المهدی 11

 هزار تن اسید در سال 114تولید  -ولفوریک اسید س -مس سونگون  11

 میلیون تن کنسانتره 8تولید  -تجهیز معدن سنگ آهن جالل آباد  11

 در سال( هزار تن کنسانتره 114)هزار تن زغالسنگ خام کک شو  344تولید  - 1تجهیز معدن زغالسنگ پروده  18

 بازسازی و نوسازی پاالیشگاه سرچشمه 13

 هزار تن اسید در سال 114تولید  -اسید سولفوریک  - مس خاتون آباد 14

 هزار تن کنسانتره و هزار تن کاتد 18تولید ساالنه  -تجهیز و احداث کارخانه تغلیظ علی آباد یزد  14

 هزار تن آند حاصل از کنسانتره در سال 244ایجاد ظرفیت تولید  -ذوب  –مس سونگون  12

 هزار تن کاتد در سال 444تولید  -پاالیشگاه  –مس خاتون آباد  18

 مترمکعب در ساعت 1244تصفیه آب به ظرفیت  -احداث واحد تصفیه خانه آب فوالد خوزستان  11

 مترمکعب در ساعت 124به ظرفیت  - ROتصفیه بروش  -فوالد خوزستان  2احداث تصفیه خانه شماره  11

 میلیون نن در سال 4.1ه ظرفیت سازی ب��احداث واحد فوالد -ذوب آهن زرند ایرانیان  11

 طرح توسعه ذوب سرچشمه 11
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 پروژه بازسازی و نوسازی معدن سرچشمه 18

 پروژه بازسازی و نوسازی تغلیظ سرچشمه 13

 پروژه اصالح ذوب خاتون آباد 14

 هزار تن زغالسنگ خام در سال 844استخراج  -تجهیز معدن زغالسنگ تخت  14

 هزار تن کنسانتره زغالسنگ834تولید سالیانه  -مرودتجهیز معدن زغالسنگ خ 12

 هزار تن کک متالوژی 144تولید سالیانه  -سازی راور ��کک 18

 و احداث مجتمع تولید کنسانتره و گندله 8برداری از معدن گل گهر �بهره- Aفاز اول از بخش  11

 ککهزار تن  844تولید سالیانه -سازی سواد کوه ��احداث کارخانه کک 11

 میلیون تن 1تا  8.2افزایش ظرفیت فوالدسازی فوالد خوزستان از  -افزایش ظرفیت فوالد خوزستان  11

 هزار تن خاک سولفیدی 844برداری از معدن چهل کوره زاهدان به ظرفیت �تجهیز وبهره -مس چهل کوره  11

 هزار تن 444الکتروریفاینینگ به میزان روش  �ایجاد ظرفیت سالیانه تولید کاتد به -پاالیشگاه  –مس سونگون  18

 هزارتن آند ساالنه 424تولید -توسعه ذوب-مس خاتون آباد 13

 هزار تن در سال444تولید  -آلومینیوم مسجد سلیمان 14

 میلیون تن در سال4.1سازی به ظرفیت ��احداث واحد فوالد -جنوب  -فوالد کاوه  14

 مگاوات در سال 144ان تولیدبرق بمیز-احداث نیروگاه اراک 12

 مگاوات در سال 144تولیدبرق بمیزان  -احداث نیروگاه گل گهر  18

 و احداث مجتمع تولید کنسانتره و گندله 8برداری از معدن گل گهر �بهره - Aفاز دوم از بخش  11

 میلیون تن گندله در سال 2.1تولید  -توسعه مجتمع سنگان  11

 مگاوات در سال 848لید برق به میزان تو -احداث نیروگاه المهدی 11

 مگاوات در سال 144تولید برق بمیزان  -احداث نیروگاه چادرملو 11

 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن 2تولید  -ایجاد ظرفیت تولید سنگ آهن کنسانتره معادن چاه گز و میشدوان  18

 مگاوات درسال 144تولید برق بمیزان  -نیروگاه گازی نما  13

 مگاوات 188نیروگاه سیکل ترکیبی آلومینیوم جنوب به ظرفیت  84

 هزارتن کک نفتی خام 811تولید سالیانه -طرح تولید گرین کک 84

 هزار تنی آلومینیوم 448احداث خط  -تولید آلومینیوم جنوب 82

 هزار تن 14کشتی  احداث اسکله اختصاصی مواد با توان پهلوگیری -احداث اسکله اختصاصی آلومینیوم المهدی 88

 هزار تن244ظرفیت نهایی  -تولید آلومینا از نفلین سینیت 81

 میلیون تن در سال 1به  8.2افزایش ظرفیت تولید فوالد خام از  -افزایش ظرفیت ذوب آهن اصفهان  81

 زیر بنایی ستادی -سایر طرحهای مس سرچشمه  81
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 هزار تن آند در سال 11تولید سالیانه  - هزار تنی آلومینیوم ایران 444سازی طرح ��آند 81

 مگا وات 144تولید برق به میزان  -احداث نیروگاه مس سرچشمه  88

 مگا وات در سال 4444تولید برق به میزان  -احداث نیروگاه فوالد خوزستان  83

 مگاوات در سال 311تولید برق به میزان -احداث نیروگاه فوالد مبارکه 34

 میلیون تن اسلب در سال 2.8تولید  -فوالد مبارکه -(شهید خرازی) 2سازی ��توسعه فوالد 34

 میلیون تن در سال 4سازی به ظرفیت ��احداث کارخانه فوالد -مجتمع فوالد تربت حیدریه  32

 فوالد مبارکه-میلیون تن در سال 4.1به  4.1افزایش از  -سازی سبا��توسعه فوالد 38

 هزار تن در سال 114سازی با ظرفیت ��افزایش ظرفیت تولیدچدن و ایجاد یک واحد فوالد -گرسافزایش ظرفیت فوالد زا 31

 طرح جامع آب شرکت ملی صنایع مس 31

 ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور 31

 توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس-طرحهای زیر بنایی 31

 برداری از معادن در مناطق غیر برخوردار�د زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی بمنظور توسعه بهرهایجا 38

 میلیون تن آلومینا در سال 4.1تولید  -آلومینای خلیج فارس 33

 میلیون تن بوکسیت 1تولید سالیانه  -بوکسیت گینه  444

 احداث نیروگاه خلیج فارس 444

 میلیون تن در سال 44به میزان  1و  2نتره و گندله گل گهر تولید کنسا 442

 احداث کارخانه تولید شمش سرب و روی مهدی آباد 448

 

 برداری�پروانه بهره  3-1-1-2

در زمان صدور این . گیرد برداری مجوزی است که بعد از راه اندازی آزمایشی طرح و تولید محصول به طرح صنعتی تعلق می�پروانه بهره

گذاری که در طول مدت اجرای طرح توسط سرمایه گذار انجام �برداری رسیده و انباشت سرمایه�وز، تعداد اشتغال موجود واحد به بهرهمج

هایی �گذاری مهمترین شاخص�های صادر شده، اشتغال و انباشت سرمایه�اطالعات تعداد پروانه. گردد�برداری قید می�شده است در پروانه بهره

برداری با سرمایه ثابت مندرج در �فقره پروانه بهره 11124تعداد  4834تا  4881های �در طی سال. گردد�ها ارائه می�ین مجوزهستند که از ا

ذکر است تعداد  �الزم به. هزار نفر صادر گردیده است 4484و اشتغال حدود ( جاری سنوات)هزار میلیارد ریال  4412میزان حدود �پروانه به

باشد، زیر امکان دارد برای یک واحد �گردد و به مفهوم تعداد واحدهای تولیدی نمی�تعداد تکمیل پروژه صنعتی تلقی میها به معنی �پروانه

 .صادر گردد( اعم از توسعه)تولیدی چند پروانه 

گذاری و اشتغال �هسال اخیر به تفکیک تعداد، انباشت سرمای 8در طی ( ای�اعم از جدید و توسعه)های صادر شده �در جدول زیر کل پروانه

 .در هر استان ارائه شده است

 

 

 
 

 به تفکیک استان 4834- 4881های �برداری صادره طی سال�های بهره�وضعیت پروانه: 41جدول 

 (نفر)اشتغال  (میلیون ریال)سرمایه  تعداد استان
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 12184 11484 1884 آذربایجان شرقی

 82313 23221 2221 آذربایجان غربی

 48818 3122 4411 اردبیل

 441428 448841 1414 اصفهان

 83411 11113 4218 البرز

 1881 44411 812 ایالم

 41113 18482 111 بوشهر

 424488 83241 8118 تهران

 42481 42311 344 چهارمحال و بختیاری

 1131 1414 811 خراسان جنوبی

 31324 82281 1144 خراسان رضوی

 1114 1311 818 خراسان شمالی

 83113 483144 4381 ستانخوز

 48814 41328 4414 زنجان

 21182 48811 4882 سمنان

 44438 1231 318 سیستان و بلوچستان

 11812 23112 2141 فارس

 11113 11241 2112 قزوین

 21113 41124 4841 قم

 8882 1148 188 کردستان

 28248 81814 4812 کرمان

 48841 28388 131 کرمانشاه

 1814 8213 111 و بویر احمدکهگیلویه 

 3118 8118 184 گلستان

 83113 88111 2881 گیالن

 42811 8821 4211 لرستان

 11841 82821 2841 مازندران

 11421 444184 2118 مرکزی

 1 11 4 منطقه آزاد ارس

 114 11 2 منطقه آزاد قشم

 44243 21888 111 هرمزگان

 48142 41481 318 همدان

 11143 11111 2113 یزد

 4423834 4414811 11124 جمع

 .برداری صادرشده به تفکیک استان و گروه صنعت ارائه شده است�های بهره�در جداول زیر روند تعداد پروانه
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 (فقره)برداری صادره به تفکیک استان �های بهره�تعداد پروانه: 41جدول 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 استان

 1884 814 181 182 114 181 182 181 144 بایجان شرقیآذر

 2221 481 241 211 841 113 184 218 414 آذربایجان غربی

 4411 11 483 418 482 488 432 414 442 اردبیل

 1414 842 181 181 118 842 341 111 118 اصفهان

 4218 418 243 248 411 411 413 442 441 البرز

 812 81 14 31 88 413 431 428 481 ایالم

 111 41 81 18 13 18 84 12 11 بوشهر

 8118 812 112 188 838 148 121 812 881 تهران

 344 31 442 421 11 418 414 448 82 چهارمحال و بختیاری

 811 41 11 14 11 18 11 14 88 خراسان جنوبی

 1144 821 181 184 128 118 112 144 888 خراسان رضوی

 818 84 11 14 12 11 11 24 41 خراسان شمالی

 4381 33 482 221 218 232 811 848 221 خوزستان

 4414 31 421 488 414 414 413 423 441 زنجان

 4882 441 483 411 488 434 224 411 431 سمنان

 318 14 14 444 441 481 411 481 411 سیستان و بلوچستان

 2141 434 218 214 211 888 831 813 813 فارس

 2112 283 848 843 124 814 144 824 242 قزوین

 4841 434 482 481 413 438 213 848 844 قم

 188 14 82 14 18 448 34 33 448 کردستان

 4812 444 411 482 413 288 484 418 411 کرمان

 131 88 84 32 442 441 482 441 442 کرمانشاه

 111 28 88 14 11 18 481 11 31 کهگیلویه و بویر احمد

 184 18 428 428 38 443 34 81 31 گلستان

 2881 411 234 811 842 811 131 114 214 گیالن

 4211 18 441 424 448 414 211 224 228 لرستان

 2841 411 218 233 812 818 281 841 212 مازندران
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 2118 488 213 231 214 841 834 141 814 مرکزی

 منطقه آزاد ارس
    

4 
   

4 

 ه آزاد قشممنطق
       

2 2 

 111 18 11 11 84 88 11 442 421 هرمزگان

 318 12 444 442 421 414 411 443 412 همدان

 2113 241 883 828 214 811 884 211 842 یزد

 11124 1424 1814 1834 1111 1138 8114 1148 1111 جمع

 

 (میلیارد ریال)ه تفکیک استان برداری صادره ب�های بهره�گذاری پروانه�میزان سرمایه: 48جدول 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 استان

 11484 1114 8114 41248 1124 44111 1831 2318 2438 شرقی آذربایجان

 23221 4811 1481 1411 1181 1148 8838 4444 4412 آذربایجان غربی

 3122 124 881 4143 4118 4818 4111 821 4441 اردبیل

 448841 1111 22813 44114 28141 84113 44488 1184 1428 اصفهان

 11113 1431 8188 41438 44121 2114 2121 2822 1182 البرز

 44411 38 421 2448 2111 1884 811 411 211 ایالم

 18482 212 811 48311 21811 21412 1143 8241 288 بوشهر

 83241 44484 48444 41184 48242 1181 41111 8841 1211 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
282 4411 4284 2243 8221 2411 2418 113 42311 

 1414 188 114 4481 111 114 888 218 831 خراسان جنوبی

 82281 44211 41481 48814 42181 48112 1421 1111 1142 خراسان رضوی

 1311 241 148 118 4144 8111 218 13 11 خراسان شمالی

 483144 4128 41121 48131 21114 83422 41182 21484 1121 خوزستان

 41328 2181 4311 8342 2141 4818 4343 4184 111 زنجان

 48811 4811 2411 2318 2814 8218 2118 4118 4414 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
233 231 814 111 4348 118 183 184 1231 

 23112 2221 2313 1411 8242 1341 1131 2444 2111 فارس

 11241 8824 1832 8281 44318 1431 1421 1248 2881 قزوین
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 41124 8414 2121 8311 2424 4111 2412 4444 314 قم

 1148 183 128 118 181 131 111 113 233 کردستان

 81814 8811 1141 1318 1841 1218 2448 2183 1138 کرمان

 28388 2241 1811 1184 4814 8818 1881 118 112 کرمانشاه

کهگیلویه و بویر 

 احمد
818 34 811 111 188 484 224 431 8213 

 8118 111 314 8418 4111 348 121 814 188 گلستان

 88111 1144 1314 1118 8812 1222 8414 1141 4238 گیالن

 8821 111 142 4182 2118 4443 311 4224 141 لرستان

 82821 2111 8821 1131 1114 1141 1418 4118 4182 مازندران

 444184 3834 48111 42113 44438 42128 21848 1411 8431 مرکزی

 11 4 4 4 11 4 4 4 4 منطقه آزاد ارس

 11 11 4 4 4 4 4 4 4 منطقه آزاد قشم

 21888 121 2213 1848 8142 1111 188 481 188 هرمزگان

 41481 112 2181 8441 4448 1113 4241 4111 144 همدان

 11111 8288 1114 1311 2181 44181 1221 1144 2848 یزد

 4414811 34223 413141 431418 241112 221841 483114 83424 11321 جمع

 

 (نفر)برداری صادره به تفکیک استان �های بهره�اشتغال پروانه: 43جدول 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 استان

 12184 1412 1884 44244 1111 1184 42118 1823 1811 شرقی آذربایجان

 82313 4182 2182 8838 1822 8431 1114 2111 2114 آذربایجان غربی

 48818 118 318 4114 4181 2421 2113 2842 4121 اردبیل

 441428 1118 44424 44411 22483 41312 41412 41241 44311 اصفهان

 83411 8411 1248 1114 1821 8281 1813 2343 1442 البرز

 1881 412 242 881 138 2281 4812 134 4444 ایالم

 41113 481 4414 2383 2121 1141 4128 4181 4414 بوشهر

 424488 8421 41834 42811 48411 44818 81814 41184 8111 تهران

 42481 822 4482 4112 4118 4332 2423 2242 111 وبختیاری چهارمحال

 1131 412 118 113 331 118 813 181 4818 خراسان جنوبی
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 31324 8881 3148 3131 3228 48481 41118 48121 41124 خراسان رضوی

 1114 822 111 4441 311 4143 4414 841 431 خراسان شمالی

 83113 4421 8281 1211 1111 1411 1431 1441 1213 خوزستان

 48814 4111 4184 2118 2148 2341 2113 2834 4813 زنجان

 21182 4438 2284 1242 8142 8813 8113 2114 2341 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
4181 4218 4823 2418 4318 313 141 121 44438 

 11812 2883 1484 1348 1418 1284 1324 1141 8434 فارس

 11113 8128 1114 1148 44114 8181 1414 1233 1811 قزوین

 21113 1414 8118 2134 2811 8111 1818 2813 8241 قم

 8882 111 141 128 4241 4414 314 4813 4238 کردستان

 28248 4211 2812 1841 1448 1111 2118 2122 1818 کرمان

 48841 181 8413 2882 4881 8234 2188 4184 2114 کرمانشاه

کهگیلویه و بویر 

 احمد
112 112 4111 181 384 181 811 224 1814 

 3118 143 4281 4321 4213 4283 4884 342 4444 گلستان

 83113 2241 8118 1313 1488 1843 1188 8884 1341 گیالن

 42811 134 141 4811 4343 4113 2122 2122 4134 لرستان

 11841 8241 1418 1324 1111 1813 1112 1124 1131 مازندران

 11421 8111 1413 1141 1211 1382 1121 1111 1121 مرکزی

 منطقه آزاد ارس
    

1 
   

1 

 منطقه آزاد قشم
       

114 114 

 44243 143 4411 4818 4821 2212 4441 344 4141 هرمزگان

 48142 113 4834 4111 4114 2128 2821 4118 4314 همدان

 11143 1122 1884 1888 8111 1411 1114 1813 1818 یزد

 4423834 14218 444213 484481 414211 411241 418111 483288 422811 جمع

 
 

 

 

 (فقره)برداری صادره به تفکیک صنعت �های بهره�تعداد پروانه: 24جدول 
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کد 
ISIC 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 گروه فعالیت

41 
محصوالت غذائی 

 وآشامیدنیها
381 381 4488 4431 4483 4814 4411 113 8131 

 محصوالت ازتوتون وتنباکو 41
  

2 2 
 

1 8 2 41 

 2321 411 211 814 822 144 188 113 144 ساخت منسوجات 41

48 
پوشاک وعمل آوردن پوست 

 خز
442 421 418 441 31 81 11 88 111 

43 
-کیف-چرم -دباغی 

 کفش-چمدان
14 18 14 11 11 81 14 81 114 

24 
چوب ومحصوالت چوبی به 

 جزمبل
412 281 211 244 414 413 411 88 4114 

24 
غذومحصوالت ساخت کا

 کاغذی
412 482 221 241 438 434 411 448 4182 

 411 44 42 48 21 43 82 84 81 انتشاروچاپ وتکثیر 22

28 
های حاصل �کک وفراورده

 ازنفت
14 448 448 81 31 31 31 11 128 

21 
ساخت موادومحصوالت 

 شیمیائی
118 114 111 131 123 111 181 828 8831 

21 
محصوالت ازالستیک 

 ستیکوپال
4812 4413 4821 344 111 182 811 134 1144 

21 
سایرمحصوالت کانی 

 غیرفلزی
4141 4381 2438 4833 4181 4823 4481 181 42411 

 2248 411 814 811 284 232 814 221 433 ساخت فلزات اساسی 21

 1434 881 121 188 184 118 181 114 811 محصوالت فلزی فابریکی 28

23 
الت ساخت ماشین آ

 وتجهیزات
888 128 181 141 838 881 811 222 8483 

84 
ماشین آالت دفتری 

 وحسابداری
81 23 81 43 28 48 41 3 481 

84 
های  ماشین آالت ودستگاه

 برقی
488 481 438 248 431 481 412 441 4821 

 431 24 88 84 21 28 21 24 43 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط 82

 838 83 12 14 18 18 14 88 11-دقیق-یاپتیک-ابزارپزشکی 88
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 ساعت

 4411 81 428 412 411 411 481 411 481 وسایل نقلیه موتوری 81

 811 24 81 18 81 11 18 14 11 ونقل�سایرتجهیزات حمل 81

 131 11 32 444 448 443 481 441 18 مبلمان سایرمصنوعات 81

 888 81 11 12 12 18 11 21 88 بازیافت 81

18 

های پشتیبانی و �یتفعال

ونقل؛ �کمکی حمل

های آژانسهای �فعالیت

 مسافرتی

       
3 3 

12 
های �کامپیوتروفعالیت

 مربوطه
14 

 
48 3 24 88 8 

 
428 

11 
های خدمات �سایرفعالیت

        مهندسی
81 81 

 
 11124 1424 1814 1834 1111 1138 8114 1148 1111 جمع

 
 (میلیارد ریال)برداری صادره به تفکیک گروه فعالیت �های بهره�نهگذاری پروا�میزان سرمایه: 24جدول 

کد 
ISIC 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 گروه فعالیت

41 
محصوالت غذائی 

 وآشامیدنیها
3332 42428 41444 43411 24331 21111 21318 41818 418182 

41 
محصوالت ازتوتون 

 وتنباکو
4 4 1 482 4 1484 481 424 1118 

 11311 1144 1121 8838 1133 1421 1811 1411 1442 ساخت منسوجات 41

48 
پوشاک وعمل آوردن 

 پوست خز
441 424 242 188 484 811 18 441 4824 

43 
-کیف-چرم -دباغی 

 کفش-چمدان
411 211 183 184 114 818 418 188 2318 

24 
چوب ومحصوالت چوبی 

 به جزمبل
144 318 4411 4441 4338 4414 4134 811 3814 

24 
محصوالت  ساخت کاغذو

 کاغذی
884 4481 8422 2141 1113 2441 4343 8113 24811 

 8823 843 241 248 4231 214 114 414 441 انتشاروچاپ وتکثیر 22

28 
های حاصل �کک وفراورده

 ازنفت
4411 8142 43311 41138 28111 43134 48888 342 448148 

 411444 8188 43111 41118 23181 13241 23111 43182 1123حصوالت م و ساخت مواد 21
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 شیمیائی

21 
محصوالت ازالستیک 

 وپالستیک
1448 1141 8438 8841 1314 3282 8112 8441 12412 

21 
سایرمحصوالت کانی 

 غیرفلزی
8181 42881 24481 18144 18312 81131 21431 41114 243141 

 482441 44182 21443 84811 81834 14411 8311 3238 1121 ساخت فلزات اساسی 21

 18184 1118 1131 24181 1883 1481 1213 1442 2818 محصوالت فلزی فابریکی 28

23 
ساخت ماشین آالت 

 وتجهیزات
4442 4114 8218 8411 1481 1818 1824 8118 21418 

84 
ماشین آالت دفتری 

 وحسابداری
184 228 134 483 233 131 224 412 8428 

84 
ماشین آالت 

 های برقی ودستگاه
8138 2188 4311 2441 8812 8188 4811 4118 24441 

82 
رادیوتلویزیون وسایل 

 ارتباط
443 418 224 832 212 142 431 484 2418 

88 
-اپتیکی-ابزارپزشکی

 ساعت-دقیق
218 432 144 113 112 184 118 882 8121 

 18134 4131 1811 1112 44488 8341 48438 4313 8213 وسایل نقلیه موتوری 81

 8231 8131 888 141 2488 143 211 818 182 ونقل�سایرتجهیزات حمل 81

 8181 134 121 114 131 181 122 222 418 مبلمان سایرمصنوعات 81

 1484 848 8811 148 184 113 183 441 418 بازیافت 81

18 

های پشتیبانی و �فعالیت

ونقل؛ �کمکی حمل

ای آژانسهای ه�فعالیت

 مسافرتی

4 4 4 4 4 4 4 428 428 

12 
های �کامپیوتروفعالیت

 مربوطه
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 
های خدمات �سایرفعالیت

 مهندسی
4 4 4 4 4 4 4 342 342 

 
 4414811 34223 413141 431418 241112 221841 483114 83444 11321 جمع

 
 

 

 (نفر)داری صادره به تفکیک صنعتبر�های بهره�تعداد اشتغال پروانه: 22جدول 

کد 
ISIC 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 گروه فعالیت
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41 
محصوالت غذائی 

 وآشامیدنیها
24821 43811 28442 21212 22241 28111 43114 3143 411181 

41 
محصوالت ازتوتون 

   وتنباکو
41 111 

 
2284 11 34 8424 

 18488 8841 1418 1118 1881 1113 3143 44434 3811 ساخت منسوجات 41

48 
پوشاک وعمل آوردن 

 پوست خز
4113 4181 4311 2411 4141 4148 318 4841 42111 

43 
-کیف-چرم -دباغی 

 کفش-چمدان
811 888 188 121 141 888 131 141 1388 

24 
چوب ومحصوالت 

 چوبی به جزمبل
4341 2142 2184 4321 2848 4141 4824 4432 41133 

24 
ساخت کاغذومحصوالت 

 کاغذی
2818 2184 8248 8488 8131 2114 2148 4811 24848 

 2184 448 411 414 113 131 128 211 844 انتشاروچاپ وتکثیر 22

28 
های �کک وفراورده

 حاصل ازنفت
4181 4842 2148 1238 2821 8384 8221 881 24114 

21 
ساخت موادومحصوالت 

 شیمیائی
8328 3823 44828 42441 44818 3232 8832 1111 11413 

21 
محصوالت ازالستیک 

 وپالستیک
41111 41121 41111 44182 8141 8281 44131 1121 88414 

21 
سایرمحصوالت کانی 

 غیرفلزی
43188 21328 28114 81228 21814 21112 48812 48414 431888 

 11221 1113 3182 3814 41848 44144 8411 1124 1181 فلزات اساسی ساخت 21

28 
محصوالت فلزی 

 فابریکی
1881 3888 44341 3113 8188 44411 8113 1484 14314 

23 
ساخت ماشین آالت 

 وتجهیزات
1218 41114 3843 1118 1844 1881 1818 1183 11118 

84 
ماشین آالت دفتری 

 وحسابداری
121 122 813 248 183 114 141 488 1442 

84 
ماشین آالت 

 برقیهای  ودستگاه
1211 8383 1841 1141 1883 1113 8113 4181 88124 

82 
رادیوتلویزیون وسایل 

 ارتباط
4311 111 811 838 184 814 311 884 1141 

88 
-اپتیکی-ابزارپزشکی

 ساعت-دقیق
381 113 4138 181 144 4888 113 124 1211 

 13418 8111 1814 1438 44344 1814 21333 1824 1141 وسایل نقلیه موتوری 81
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81 
سایرتجهیزات 

 ونقل�حمل
2188 4883 4428 821 4113 4814 4411 324 44211 

 44144 181 4421 4831 4121 4341 4141 4231 814 مبلمان سایرمصنوعات 81

 1411 813 4432 811 4484 4111 112 881 811 بازیافت 81

18 

های پشتیبانی و �فعالیت

ونقل؛ �کمکی حمل

های آژانسهای �فعالیت

 سافرتیم

       
11 11 

12 
های �کامپیوتروفعالیت

 مربوطه
114 

 
283 44 8 41 2 

 
131 

11 
های �سایرفعالیت

        خدمات مهندسی
188 188 

 
 4423834 14218 444213 484481 414211 411241 418111 483288 422811 جمع

 
رسند توسط مقامات عالی اجرایی کشور از �برداری می�به بهرهها و واحدهایی که �با توجه به اهمیت حوزه صنعت و معدن برخی از طرح

ها که توسط این مقامات �در جدول زیر وضعیت افتتاح برخی از پروژه. اند�قبیل ریاست محترم جمهوری، معاون اول و یا وزرا افتتاح گردیده

 :انجام شده، ارائه گردیده است

 

 ایی کشورها توسط مقامات اجر�وضعیت افتتاح پروژه: 28جدول 

 4834 4834 4883 مقام افتتاح کننده

 24 24 241 ریاست محترم جمهوری

 1 8 2 معاون اول محترم ریاست جمهوری

 1 24 8 وزیر محترم

 -- 4 41 سایر وزرای محترم

عالوه بر این در  .افتتاح توسط ریاست محترم جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس و یا اعالم در جلسه بوده است 241ذکر است  �الزم به

اند که در �های صورت گرفته توسط ریاست محترم جمهوری و یا معاون اول محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم نیز حضور داشته�افتتاح

 .امار وزیر ذکر نگردیده است

استاندار، )و مقامات استانی ( خانه ها�معاونین وزارت و معاونین سایر وزارت)های متعدد دیگری توسط دیگر مقامات اجرایی کشور �افتتاح

 .صورت گرفته که در این گزارش اشاره نشده است (نمایندگان مجلس و معاون استاندار

ها ارائه �های صادر شده در طول این هشت سال، واحدهای مهمی وجود دارد که در جدول زیر برخی از مهمترین این پروانه�در بین پروانه

 .شده است

 4834تا  4881های �برداری صنعتی صادره طی سال�های بهره�رین پروانهبرخی از مهمت: 21جدول 

 استان محصوالت واحد استان محصوالت واحد

ایران خودروی 

 آذربایجان

تولید و مونتاژ خودرو 

 سواری پژو

آذربایجان 

 شرقی

تولید خودرو 

 سایپاکاشان
 اصفهان خودروسواری

 اصفهانانواع یخچال فریزر،یخچال  حایرآساجان آذربای شیشه جام بروش فلوت شرکت شیشه آسافلوت
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 فریزر سایدبای ساید شرقی

 کنسانتره مس مجتمع مس سونگون
آذربایجان 

 شرقی

ساخت و تجهیزات 

 سپاهان
 اصفهان دستگاه اب شیرین کن

 صنایع کاغذ مراغه

-خمیرکاغذازچوب

کاغذومقوا، کاغذ چاپ 

 وتحریر

آذربایجان 

 شرقی

تولیدی و صنعتی 

 گازسوزان
 اصفهان انواع کنتورهای گازدیافراگمی

شرکت صنایع غذائی 

 سپهرآذربایجان

انواع پاستیل، انواع 

 تافی،انواع کیک

آذربایجان 

 شرقی

مجتمع نساجی 

 نورپایتخت
 اصفهان تاپس اکریلیک

تولیدی نوشابه ارم 

 نوش

های غیرالکلی، �نوشابه

 perpetبطریهای پت از

آذربایجان 

 شرقی
 اصفهان رانیتیکاشی گ راک سرامیک

شرکت گسترش 

 فوالدسهند
 شمش فوالد

آذربایجان 

 شرقی
 اصفهان قطعات پرسی بدنه خودرو همگام خودرو آسیا

شرکت صنایع تجاری 

 پارالمنسوجات

رنگرزی انواع پارچه 

های �غیرازکشباف،پارچه

 توری،رنگرزی نخ پلی استر

آذربایجان 

 شرقی
 ذوب آهن نطنز

شمش فوالد سبک آلیاژی 

 بیلت
 اصفهان

 سهندجام تبریز
شیشه جام مشجر، شیشه 

 جام مسلح شده باسیم

آذربایجان 

 شرقی
 اصفهان انواع تلویزیون رنگی مطهر ضمیر

شرکت گلسان کیسه 

 آذربایجان

چاپ وبرش ودوخت گونی 

 های پلی پروپیلن�وکیسه

آذربایجان 

 شرقی
 بوذرجمهر صنعت

روش چکش  �قالب فلزی به

 کاری و آهنگری
 اصفهان

 اینارخزرق
بخاریهای گاز،یخچال 

 خانگی،ابگرمکن برقی

آذربایجان 

 شرقی

تولیدی و بازرگانی 

 اپیک آریا
 اصفهان مقواازچسباندن چندالیه کاغذ

مجتمع فوالدصنعت 

 سهند
 میلگرد فوالدی

آذربایجان 

 شرقی

گروه صنعتی ارکان 

 ساختارنوین ایرانیان

انواع بخاریهای گاز سوز، انواع 

انواع کولرابی یخچال وفریزر، 

 وگازی

 اصفهان

 ایران خودرو تبریز

طراحی ومونتاژوانت 

ازتولیدات شرکت ایران 

 خودرو،خودروسواری

آذربایجان 

 شرقی
 اصفهان سیمان خاکستری معمولی سیمان اردستان
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ساخت ماشین و ابزار 

 تراکتورسازی تبریز

ماشین االت صنایع 

اردسازی واسیاب، 

 ابزارماشینهای ابزاردقیق

آذربایجان 

 شرقی

فنی و مهندسی 

 فوالد پایا
 اصفهان تجهیزات کارخانه فوالدسازی

مجتمع فوالدصنعت 

 شهریار

شمش فوالد سبک 

 آلیاژیبیلت فوالدی

آذربایجان 

 شرقی
 اصفهان نخ پنبه پلی استر ریسندگی نور بافت

 -داداش برادر

 2واحدشماره 
 ...ابنبات، بسکیویت و 

آذربایجان 

 شرقی
 اصفهان های مسی�لوله قائمصنایع مس 

شرکت صنایع 

 فوالدکاوه تیکمه داش
 میلگرد فوالدی

آذربایجان 

 شرقی
 اصفهان انواع کاغذ کرافت تولیدی مقوای یاران

 آذران کیسه سهند
نخ مولتی فیالمنت دوخت 

 ازپلی پروپیلن

آذربایجان 

 شرقی
 اصفهان اسکلت فلزی مهندسی مرآت پوالد

 قندازشکر قند ارس
یجان آذربا

 شرقی
 اصفهان نخ پنبه پلی استر نساجی تجارت

مجتمع فوالدشاهین 

 بناب
 میلگرد آهنی و فوالدی

آذربایجان 

 شرقی
 اصفهان کاشی سرامیکی کف سارا کاشی سپاهان

 کامیونت رخش خودرودیزل
آذربایجان 

 شرقی

صنایع خمیر و کاغذ 

 اترک

مقوای دوبلکس پشت 

 خاکستری
 اصفهان

 پلی پروپیلن گونی آذرپود تبریز
آذربایجان 

 شرقی
 اصفهان کاشی سرامیک کف کاشی آسیا نجف آباد

مجتمع فوالد صنعت 

 بناب
 نبشی

آذربایجان 

 شرقی

داروسازی رها 

 اصفهان
 اصفهان انواع امپولهای تزریقی

 CNGکیت گازسوز  گروه صنعتی ایراه فاره
آذربایجان 

 شرقی

صنایع یلدای کویر 

 2واحد شماره 
 اصفهان تاپس اکریلیک

صنایع آلومینیوم نوین 

 آذربایجان

های چندالیه �لفافه

 بندی�بسته

آذربایجان 

 شرقی

تولیدات پتروشیمی 

 قائد بصیر

کوپلیمراکریلونیتریل ـ بوتادی 

 ABSان ـاستایرن 
 اصفهان

شرکت سیمان 

 آذرآبادگان خوی
 سیمان خاکستری

آذربایجان 

 غربی
 اصفهان تکمیل منسوجات بهارجین اصفهان

 رکت اروم اسپوتاش
تولید کنسانتره هویج 

 بندی اسپتیک�وبسته

آذربایجان 

 غربی

تولیدی فوالد سپید 

 فراب کویر
 اصفهان میلگرد فوالدی

شرکت صنایع زاب 

 سان ارومیه
 ای سبک�های شیشه�بطری

آذربایجان 

 غربی
 اصفهان قطعات پالستیکی تزریقی حایرپالست

 اجرسفالی اجرسفال گرگین
آذربایجان 

 بیغر
 اصفهان کاشی سرامیکی کف صنایع کاشی نایین
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صنعت ذوب آهن 

 ارومیه

میلگرد فوالدی آجدار و 

 ساده

آذربایجان 

 غربی
 اصفهان سیمان خاکستری معمولی ساروج اصفهان

شرکت دستکش حریر 

 ایران

های الستیکی �انواع دستکش

از التکس طبیعی و 

 مصنوعی

آذربایجان 

 غربی
 اصفهان ن خاکستری معمولیسیما سیمان کویر کاشان

آذر داروی کاویان 

 ارومیه
 خوراک اماده دام و طیور

آذربایجان 

 غربی

ریسندگی ناهید 

 اصفهان
 اصفهان نخ پنبه، نخ ویسکوز

 انواع ماشین االت راهسازی ایمن راه غرب
آذربایجان 

 غربی
 اصفهان کاشی سرامیکی کف صنایع کاشی نگار

گسترش صنایع لبنیات 

 مهاباد
 نیاتلب

آذربایجان 

 غربی

سیمان خاکستری 

 نایین

وسرباره  2سیمان پرتلند تیپ

 ای
 اصفهان

شرکت صنایع آهن 

 فردوس باختر
 انواع میلگرد آهنی

آذربایجان 

 غربی
 پرشیا نقش جهان

درب وپنجره پیش ساخته 

آلومینیومی،درب وپنجره 

 upvcاز

 اصفهان

 ماءالشعیر اروم تینار شیر
آذربایجان 

 غربی

قدس نجف  تولیدی

 آباد

قطعات پرسی بدنه 

 خودروکامیون
 اصفهان

 ذوب آهن اردبیل

نبشی آهنی، تسمه آهنی، 

تولید ریل اهن،میلگرد 

 آهنی

 اردبیل
کارخانجات 

 ریسندگی پروین
 اصفهان نخ پنبه پلی استر

 سبالن خودرو مایوان
بین -انواع اتوبوس شهری

 دیزل و گازسوز دوو-شهری
 اردبیل

پردیس گسترش 

 دانااسپا
 اصفهان پلیمرهای تقویت شده

 اصفهان اتصاالت پلی پروپیلن مونا پلیمراسپادانا اردبیل پارچه کشباف گرد سبالن پارچه

های لبنی تارا �فراورده

 سبالن

خامه پاستوریزه، 

شیراسترلیزه،پنیرپاستوریزه 

 موزرال

 سپید مطهر انتخاب اردبیل
انواع ماشین لباسشویی خانگی 

 اتوماتیک
 ناصفها

تعاونی کشتارگاه مرغ 

 سامیان
 اصفهان های چدنیریخته گری�لوله هامون نایزه اردبیل کشتارگاه مرغ

های �مدیریت پروژه

 نیروگاهی ایران مپنا

طراحی مونتاژ مدیریت 

 ماشین االت
 البرز

ورق خودرو 

 چهارمحال وبختیاری
 ورق گالوانیزه

چهارمحال 

 بختیاری

شرکت آریوژن زیست 

 دارو

های نو ترکیب،آنتی �پروتئین

 بادیهای مونوکلونال
 البرز

صنایع سیمان 

 شهرکرد
 سیمان خاکستری

چهارمحال 

 بختیاری

بنگاه تعاون و حرفه 

آموزی صنایع زندانیان 

 کشور

 ورق قلع اندود صنایع فوالد فرخشهر البرز انواع پتو
چهارمحال 

 بختیاری
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 فرآوری فروکتوز ناب

بندی �سازی و بسته��آماده

مهای موردمصرف انزی

 درصنایع غذائی

 شیرخشک،شیرخشک نوزاد شیرخشک نوزاد پگاه البرز
چهارمحال 

 بختیاری

 تجهیزات ایمنی راهها

توری 

فلزی،گاردریل،فلزکاری 

 سنگین

 البرز
صنایع کامپوزیت 

 پویای سپیددشت
 های کامپوزیت�کپسول

چهارمحال 

 بختیاری

 البرز نان صنعتی نامی نیک نهاد
های �فراورده

 نسوزمهرگداز
 های نسوز�فراورده

چهارمحال 

 بختیاری

 البرز انواع شوینده کف
صنایع کاشی و 

 سرامیک فرزاد

کاشی دیواری،کاشی سرامیکی 

 کف

خراسان 

 جنوبی

 کاشی سرامیکی کف ودیواری آیدا سرام البرز اکسلهای جلووعقب خودرو محورسازان گروه گوشا
خراسان 

 جنوبی

مهندسی مواد کاران 

 نوآورجاهد 
 البرز پره توربین

صنایع کاشی و 

 سرامیک نیلوفر
 کاشی سرامیکی

خراسان 

 جنوبی

شرکت تولیدی تارا 

 ذوب
 ایران خودرو خراسان البرز انواع قطعات الومینیومی

سازی ��رنگ کاری فلزات، اتاق

وسایل نقلیه، مونتاژکامل 

 خودرو

خراسان 

 رضوی

پشم و الیاف شیشه 

 آریانا پارس
 البرز یشهانواع پشم ش

ملی فوالد ایران طرح 

تجهیزمعادن سنگ 

 آهن سنگان فازیک

 کنسانتره آهن
خراسان 

 رضوی

 پردیس سرام پاژ البرز اسکلت فلزی پزوهش توان
کاشی سرامیکی کف وکاشی 

 دیواری

خراسان 

 رضوی

 ماهکار فلز
مقاطع فوالدی ساختمانی 

 وصنعتی
 سیمان خاکستری معمولی سیمان زاوه تربت البرز

راسان خ

 رضوی

تولیدی زاگرس 

 درخشان
 پرین بتن آمود البرز سرامیک گرانیتی و پرسالنی

چسب کاشی پودری،پوشش 

 سطوح بتونی

خراسان 

 رضوی

 البرز فیلم بی او پی یی اطلس فیلم
سیمان جوین سهامی 

 عام
 سیمان خاکستری معمولی

خراسان 

 رضوی

 انجمن حمایت زندانیان

بازیافت خودروهای 

سازی برش و فرسودهجدا

 پرس

 صنایع پودرشیرمشهد البرز
پودراب پنیر، خامه 

 پاستوریزه،شیرخشک

خراسان 

 رضوی

 پاالیش گاز میمک
پروپان و  c8گوگرد،گاز

 تر،گازاتان�سنگین
 خودروسواری سناباد خودرو توس ایالم

خراسان 

 رضوی

 پویانخ ایالم
و P.O.Yنخ پلی استر 

F.D.Y مات و براق 
 ای اوپال�ظروف شیشه سپیده جام توس ایالم

خراسان 

 رضوی
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 ایالم پوشک کامل بچه سیوان بهداشت ایالم
الکتریک خودروشرق 

 پویا

دسته سیم وسایل نقلیه 

 موتوری

خراسان 

 رضوی

 نهر باران زاگرس
لوله واتصاالت پی وی سی 

 پلیکا
 انواع کنتورهای گاز فناوری گاز توس ایالم

خراسان 

 رضوی

المللی ساروج �بین

 بوشهر
 سیمان خاکستری معمولی سیمان الر سبزوار بوشهر سیمان،کلینکرخاکستری

خراسان 

 رضوی

 پارسا یاران بوشهر hdpeپلی اتیلن سنگین  پتروشیمی مهر
مجموعه لوله شیلنگ سیستم 

 روغن

خراسان 

 رضوی

 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن به اشکال 

 ابتدایی
 بوشهر

صنایع قهوه پارت 

 سازان

ه فوری وفراوری بندی قهو�بسته

 قهوه

خراسان 

 رضوی

 فرسا شیمی
دی اتیلن گالیکول، 

 منواتیلن گالیکول
 ای نسوز�ظروف شیشه سپیده جام توس بوشهر

خراسان 

 رضوی

 ضربه گیرالستیکی صنعتی پایا ماند خراسان بوشهر های دریائی�کشتی وسازه ایلکا
خراسان 

 رضوی

برداری نفت و گاز �بهره

 گچساران

ل از گاز سبک حاص

 استخراج نفت خام
 تولید سرکه، رب گوجه شهداب ناب خراسان بوشهر

خراسان 

 رضوی

 صنایع دریا فن قشم
های فلزی �پوشش دهی لوله

 بامواداپواکسی و پلی اورتان
 بوشهر

کاشی گرانیت و 

کاشی لعاب زهره 

 کاشمر

 کاشی سرامیکی کف
خراسان 

 رضوی

 پلیمر آریا ساسول
پلی اتیلن متوسط و 

 گاز اتیلن سنگین،
 بوشهر

المللی تولید و �بین

 توسعه مواد فلزی

موادومحصوالت میانی تولید 

 اهن وفوالد اهن اسفنجی

خراسان 

 رضوی

 پتروشیمی مبین
شیرین کردن آب دریا،هوای 

 فشرده هوای سرویس
 لوله فایبرگالس مشهد صدرا شرق بوشهر

خراسان 

 رضوی

 پتروشیمی جم
بنزین پیرولیز،اتیلن،پلی 

 سبک اتیلن
 دربهای اتوماتیک آچیالن در بوشهر

خراسان 

 رضوی

 پتروشیمی پارس
گاز بوتان،گاز 

 پروپان،استایرن منومر
 بوشهر

پاالیشگاه 

های سبز �فراورده

 ایرانیان

 بایو دیزل
خراسان 

 رضوی

 بوشهر اورهام،آمونیاک خالص پتروشیمی پردیس

مدیریت 

گذاری ضامن �سرمایه

 پاژ

 کاشی دیواری
خراسان 

 رضوی

 پتروشیمی برزویه
گاز مایع 

lpgپنتان،پارازایلین، 
 انواع ریخته گری فوالد وآهن صنایع فوالد کبکان بوشهر

خراسان 

 رضوی

پتروشیمی زاگرس 

 متانول چهارم

بخار آب انواع گازهای 

 صنعتی،الکل متیلیک متانول
 نان اروپائی -نان صنعتی  گندم دشت مشهد بوشهر

خراسان 

 رضوی
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 نیان الکترونیک بوشهر گاز اتیلن ریدپتروشیمی مروا
شارژر مخابراتی و تابلوی برق 

 فشار قوی

خراسان 

 رضوی

 سیبا موتور
کامیونسنگین و نیمه 

 سنگین
 فرش ماشینی موکت نگین مشهد تهران

خراسان 

 رضوی

 لبنیات مجتمع رادوارتوس تهران کیک شیرین نوین
خراسان 

 رضوی

 تهران ظروف کریستال جهان کریستال
ورد و لوله صفا ن

 طوس
 انواع تیرآهن

خراسان 

 رضوی

 تهران سیمان سیمان فیروزکوه
مجتمع فوالدی توس 

 حجت
 ناودانی

خراسان 

 رضوی

سازی ��لوله و ماشین

 ایران

های چدنی نشکن،دیگ �لوله

 شوفاژ
 تکمیل پارچه-چاپ -رنگرزی  رنگ افشان کاویان تهران

خراسان 

 رضوی

 پرس بدنه آذر
طعات بدنه طراحی مونتاژ ق

 خودرو
 اجرفشاری مجیدرودی تهران

خراسان 

 رضوی

 ژالتین تولیدی ژالتین آریا تهران انواع سیمان سیمان فراز فیروزکوه
خراسان 

 رضوی

 لوله گستر اسفراین تهران بازیافت خودروهای فرسوده تعادل سازان صنعت
های فوالدی و اهنی بدون �لوله

 درز سیاه لوله گاز

خراسان 

 شمالی

شتارگاه صنعتی دام ک

 پاک شهریار
 تهران کشتارگاه صنعتی

پدیده صنعتگران بار 

 ثاوا

میز تحریروکتابخانه و روکش 

 چوبی

خراسان 

 شمالی

 تهران توربین گازی توربوکمپرسور نفت
سبک سازان شرق 

 خراسان شمالی

انواع قطعات پیش ساخته بتنی 

 سبک هوادارگازی

خراسان 

 شمالی

 اجر سفالی آجربیمکر تهران ارگاه صنعتیکشت کشت کاراحسان ری
خراسان 

 شمالی

پتروشیمی شهید 

 تندگویان

پلی اتیلن 

ترفتاالت،اسیدترفتالیک 

 خالص

 سیمان خاکستری صنایع سیمان زابل خوزستان
سیستان و 

 بلوچستان

 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن باوزن مخصوص 

 باال، گاز اتیلن
 ناجی پوشش زاهدان خوزستان

اک باستثناءپوشاک انواع پوش

 ازپوست خزدار

سیستان و 

 بلوچستان

کشت و صنعت نیشکر 

 دهخدا

نیشکر،مالس نیشکر،شکر 

 زرد
 خوزستان

شرکت نما گستر 

 الرستان
 فارس upvcتولید درب و پنجره از 

 پتروشیمی امیرکبیر
گاز پروپیلن،پلی اتیلن 

 سبک،بنزین پیرولیز
 جاودان صنعت پارس خوزستان

روش  �قطعات صنعتی به

 �ماشینکاری،قطعات صنعتی به

 روش پرسکاری،

 فارس
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 خوزستان ورق عریض فوالد اکسین خوزستان
کارخانجات سیمان 

 المرد

کلینکر و انواع سیمان 

 خاکستری
 فارس

توسعه نیشکروصنایع 

 جانبی سلمان فارسی
 فارس خودرو سواری ایران خودرو فارس خوزستان شکرخام

 خوزستان ،رافینیت، ارتوزایلینبنزن پتروشیمی ابوعلی سینا

مجتمع کارخانجات 

کاشی و سرامیک 

 صدیق سرام اباده

 فارس کاشی دیواری،کاشی کف

 پتروشیمی غدیر
اسید کلریدریک، کلرورپلی 

 وینیل
 فارس انواع سیمان خاکستری سیمان فارس نو خوزستان

 پتروشیمی فن آوران
استیک، الکل متیلیک 

 متانول،گاز منو اکسید کربن
 فوالد پایه فارس خوزستان

شات بالست،سند 

بالست،تجهیزات و مخازن 

 پاالیشگاهی

 فارس

مجتمع پتروشیمی 

 رجال
 فارس سیمان سیمان الرستان خوزستان گرانول پلی پروپیلن

 پتروشیمی اروند
هیپوکلریت سدیم،سود سوز 

 آور مایع
 درخشان ماکارون خوزستان

فرنگیورمیشل،نودل نوعی �رشته

رونی اماده رشته ماکا

 طبخ،ماکارونی

 فارس

 پتروشیمی کارون
متیلن دی فنیل دی 

 ایزوسیانات،اسید کلریدریک
 خوزستان

کیسه بافی کیمیا 

 الیاف

رول نایلون لمینه از پلی اتیلن 

 سبک فیلم،کیسه پلی پروپلین
 فارس

 پتروشیمی فجر
آب یون زدایی شده، گاز 

 نیتروژنازت
 شیراز سرم خوزستان

ی داروئی،انواع انواع محلولها

های �امپولهای تزریقی،سرم

 تزریقی وجایگزین پالسما

 فارس

 پتروشیمی الله
پلی اتیلن باوزن مخصوص 

 کم
 خوزستان

صنایع ایده آل رایانه 

 شیراز

جعبه 

 رایانه،کیس،مانیتور،ماوس
 فارس

 خوزستان نئوپان ازباگاس نئوپان دعبل اهواز
صنعت داران 

 افتخاری شیراز

بندی وسایل �تولید و بسته

 کمک آموزشی با چاپ
 فارس

 بستنی رامک بیتا خوزستان الکل طبی وصنعتی خمیر مایه و الکل رازی
-زعفرانی-انواع بستنیکاکائوئی

 ساده-وانیلی
 فارس

 فارس کلونایزرلب تاب و انواع رایانه گسترش رایانه فردا خوزستان کشتارگاه صنعتی مرغ امین طیور

 خوزستان یاجرماشین آجرتوکل دزفول
پیشرو  421تعاونی 

 رایانه
 فارس انواع تلفن همراهموبایل

 خوزستان گرانول پلی پروپیلن صنعتی نوید زرشیمی
شرکت پویا مبدل 

 کیمیا
 فارس مبدلهای حرارتی

 قزوین شیشه جام بروش فلوت 2شیشه قزوین واحد  خوزستان فیبرنیمه سنگین ام دی اف شرکت لوح سبز جنوب
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 قزوین FOYو  POYنخ پلی استر  تولیدی یاس نخ البرز خوزستان grpاتصاالت کامپوزیت یرانیانسپهر سازان ا

 اشکان چینی خوزستان انواع تلفن همراه موبایل ارتباطات ایرانیان اروند
انواع ظروف چینی دکور 

 خورده و ساده
 قزوین

مجتمع صنعتی کارون 

 ایمن تک سا -
 رامآپادانا س خوزستان مخازن تحت فشار

کاشی گرانیتی،پرسالنی 

 لعابدارو دیواری
 قزوین

تأمین مواد معدنی 

 صنایع فوالد
 خوزستان بندی شده آهکی�سنگ دانه

سرامیک برلیان 

 تهران

کاشی دیواری،کاشی سرامیکی 

 کف
 قزوین

بندی �صنایع بسته

 پتروپاک

انواع فیلم پالستیکی 

 چندالیه
 ینقزو میکرو فیالمنت دسترنج رضا بافت خوزستان

 زنجان ترانسفورماتور توزیع ایران ترانسفو زنگان
ذوب آهن آریان 

 بوئین زهرا
 قزوین میلگرد آهنی

 نباتی جهان�روغن

بندی روغن خوراکی، �بسته

روغن مارگارین،انواع 

 روغنهای نباتی وخوراکی

 زنجان
فوالد خرمدشت 

 تاکستان
 قزوین میلگرد فوالدی

 نورد آریان فوالد نجانز p.v.cگرانول  داود و فریدون خلفی
انواع ناودانی،نبشی آهنی،انواع 

 مقاطع فوالدی
 قزوین

 زنجان سیمان خاکستری معمولی سیمان زنجان
کشت وصنعت 

 طالچین

زمینی،خدمات �چیپس سیب

 ای�سردخانه
 قزوین

 کریستال ایران
بلورجات، انواع بطری شیشه 

 ای
 زنجان

صنایع ریخته گری 

 ایران خودرو

نشکن  ریخته گری چدن

داکتیل،ریخته گری چدن 

 خاکستری

 قزوین

 فوالد البرز تاکستان زنجان شمش روی کالسیمین
انواع مقاطع سبک و سنگین 

 فوالدی
 قزوین

صنایع خالص سازان 

 روی
 قزوین برجهای فلزی،انواع قالب فلزی فن آور لیا زنجان شمش روی

 کارتک سیستم زنجان انواع میلگرد فوالدسیادن
ون موتورهای انواع پیست

 بنزینی و دیزلی
 قزوین

صنایع ریلی ایران 

 خودرو
 زنجان واگن مسافربری راه اهن

البرز قطعه واحد 

 2شماره 
 قزوین قطعات خودرو

عایقهای الکتریکی 

 پارس

وسایل عایقسازی 

های  دستگاه

 الکتریکی،عایقهای الکتریکی

 اوژن صنعت پارس زنجان
بلوک سیلندر پراید 

 ماشینکاری شده
 زوینق

 زنجان چاپ انواع پارچه صنایع نساجی مادبافت

سازمان مدیریت 

پسماندهای 

 شهرداری قزوین

 قزوین بازیافت ودفع زباله
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 نساجی وال زنجان ...های تزریق و �ست هورا طب خرمدره
ریسندگی نخ پلی استر 

 ویسکوز
 قزوین

 قزوین ی استرویسکوزنخ پل نساجی دیبا ریس زنجان کنسانتره سرب و روی زرین معدن آسیا

مجتمع صنایع غذایی 

 کیلوس
 زنجان انواع مالتاوماءالشعیر

فنی مهندسی سیف 

 بنا
 قزوین اسکلت فلزی

 کوکما
بافندگی و تکمیل پارچه 

 فاستونی
 زنجان

کاشی و سرامیک 

 الوند
 قزوین کاشی پرسالنی گرانیتی

 ذوب آهن البرز غرب
شمش فوالد سبک 

 آلیاژیبیلت
 زنجان

درو ارژنگ خو

 کاسپین
 قزوین مونتاژموتور سیکلت

ذوب و نورد خلیج 

 فارس
 قزوین Air bagکیسه هوا نیمه هادی عماد زنجان انواع تیراهن

صنایع پالستیک 

 پوشینه ابهر

فیلم پالستیکی 

 BOPPچندالیه
 قزوین آجر سفالی آجر شکوفه خاک زنجان

 زنجان سیگارت فیلتردار آرین توتون صنعت
سازنده 

 رسور ساتکتوربوکمپ
 قزوین تحت فشارCNGمخازن 

بین اللملی محصوالت 

 پارس
 قزوین های شیشه ای�انواع مقره پارس مقره سمنان پودرلباسشویی

 سمنان کربنات سدیم کربنات سدیم سمنان
انرژی و پروتئین 

 شایان
 قزوین های روغنی�فرآوری دانه

 فوالد غرب آسیا سمنان کاشی سرامیکی کف روناس کاشی
های فوالدی و آهنی �اع ورقانو

 نورد سرد
 قم

 زرین سپاهان
بتون اماده،اسفالت،شن 

 وماسه کوهی
 قم سیمان خاکستری معمولی سیمان نیزار قم سمنان

کارخانجات نوردولوله 

 سمنان
 قم اسکلت فلزی ایستا فر سمنان گالوانیزه گرم ورق

 سمنان شمش اهنی وفوالد بیلت ذوب آهن فجر سمنان
ارت پارسیان پ

 پاسارگاد

شمش سرب،بازیافت ضایعات 

 پالستیک،سولفات سدیم
 قم

 کارا باطری آریا سمنان کاشی دیواری کاشی رویال نوین
 -یون قابل شارژ -باطری لیتیم

 باطری لیتیوم پلیمری
 قم

 ذوب آهن آسیا
شمش فوالد سبک 

 آلیاژیبیلت
 سمنان

نوآوران صنعت 

 الکترونیک قم

انواع المپهای کم مصرف 

 کترونیکیال
 قم

مشارکتی الگانت 

 سمنان

ای غیرپرده �پارچه پرده

 توری
 قم شمش آهنی و چدن فوالد سازان جم سمنان

 قم فنر شمش فوالد فنر سلفچگان سمنان الیاف کوتاه-انواع نخ پنبه ای ابزاردرمان
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 قم لتمونتاژ کامل موتورسیک نیرو موتور آسیا سمنان ای برق�کابل چند رشته سیم و کابل مغان

تولیدی طب پالستیک 

 نوین
 قم طوقه چرخ موتورسیکلت کاویان طوقه پارت سمنان قطعات پالستیکی تزریقی

 رویان صنعت ایرانیان سمنان انواع پیچ ایران پیچکار
ماشین االت و تجهیزات 

 فرآوری معدن
 قم

 پاریزان صنعت
دستگاه میزان تعمیر و 

 نگهداری خودرو
 سمنان

مهندسی روان فن 

 رآو

شاتون دسته پیستون ماشین 

 کاری شده
 قم

 قم مونتاژ کامل موتور سیکلت کوشا موتور سینا سمنان انواع تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

 فوالد برش قم سمنان گونی پلی پروپیلن مهربان الیاف گرمسار
قالبهای فلزی جهت ساخت 

 های بتنی�سازه
 قم

 مرکزی نخ پنبه پلی استر کبیرریس تهران کردستان درب وکابین اسانسور آبیدر آسانبر کردستان

 مرکزی بلورجات بلور کاوه کردستان شمش چدن فوالد زاگرس

شرکت فرآوری مواد 

پروتئینی استان 

 کردستان

 مرکزی سیمان خاکستری معمولی سیمان ساوه کردستان کشتارگاه انواع دامها

شرکت صنعت قند 

 کردستان
 مرکزی سیمان خاکستری معمولی ان انارکسیمان عمر کردستان تصفیه شکر

تولیدی صنعتی 

 خورشید زریوار

های غیرالکلی �نوشابه

 های گازدار�نوشابه
 سپهر دیزل کاوه کردستان

کامیون نیمه 

 سنگین،سبک،کشنده وبیابانی
 مرکزی

صنایع غذائی نخل 

 زرین کویر

بندی اب اشامیدنی �بسته

 ونوشابه
 کرمان

مهندسی احیا صنعت 

 ادوات

گن مسافربری راه اهن، واگن وا

 باری سنگین
 مرکزی

 شهین پرآور
پودرپسته،فراوری مغز پسته 

 از پسته کال،خالل پسته
 کرمان

صنایع ریخته گری 

 پرلیت آسیا

ریخته گری القایی بازو قطعه 

 بدنه و شاسی
 مرکزی

تهیه و تولید مواد 

 معدنی ایران
 مرکزی سوله اسکلت فلزی و سرامیک فردا کرمان کک از ذغال سنگ

 کرمان کلینکروسیمان خاکستری سیمان ممتازان کرمان
ستاره زاگرس 

 آذرخش

گونی پلی پروپیلن لمینیت 

 شده
 مرکزی

 صنایع آلومینیوم هزار
-انواع فویل آلومینیوم 

 تتراپک،ورق نازک آلومینیوم
 کرمان

سازی ��قوطی

 آلومینیوم کاوه
 مرکزی قوطی فلزی

 کرمان رینگ چرخ خودرو اروند چرخ
بنیان توسعه صنعت 

 خودرو

-انواع خودروهای بنزینی 

 کوراندو-چیرمن
 مرکزی

 نساجی آسیا دلیجان کرمان سیمان پوزوالن سیمان زرین رفسنجان
انواع الیاف مصنوعی الیاف پلی 

 استر
 مرکزی
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کارخانجات تصفیه 

 شکر تهران

 -بندی نیم �شکر سفید بسته

 پنجاه کیلویی -یک 
 کرمان

از مهندسی بهس

 تجهیز آسیا
 مرکزی انواع اسکلتهای فلزی و سوله

مجتمع فنی مهندسی 

 توسکا مهر نوین کرمان

گونی پلی پروپیلن لمینیت 

 ADSTARشده 
 مرکزی دوده صنعتی کربن سیمرغ کرمان

کاشی و سرامیک 

 برلیان رفسنجان
 مرکزی مخازن تحت فشار کاراسازه کیمیا کرمان کاشی و سرامیک

 کاریزان خودرو کرمان ات خودورقطع گام صبا بم
مونتاژکامل کامیون سبک و 

 سنگین
 مرکزی

 کرمان نخ فاستونی، تاپس اکریلیک زرین بافت
الیاف پلی استر ساینا 

 دلیجان
 مرکزی الیاف پلی استر

 کرمان انواع پوکه صنعتی ومعدنی عمران پارس

های فلزی و �سازه

ماشین آالت صنعتی 

 صفا

 یمرکز جرثقیل دروازه ای

تعاونی وتوزیع لوله 

پروفیل درب و پنجره 

 سازان کرمان

 کرمان پروفیل باز

خودروسازی بنیان 

-توسعه صنعت پارس

 تاپکو

 مرکزی فیات-انواع خودروهای بنزینی

پارس گرانیت 

 رفسنجان
 کرمان سنگ مصنوعی

الیاف ابریشم ماهان 

 دلیجان

انواع الیاف مصنوعی الیاف پلی 

 استر
 مرکزی

 کرمان کنسانتره آهن ایرانیان فوالد زرند

توسعه صنایع 

نباتی گل �روغن

 بهارپارسیان

 مرکزی تصفیه روغن زیتون

 کرمان کنسانتره کرومیت معادن فاریاب

سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و 

 -صنایع معدنی ایران 

 هرمزال

 هرمزگان شمش آلومینیوم

صنایع پتروشیمی 

 کرمانشاه
 هکرمانشا اوره، امونیاک خالص

فوالد هرمزگان 

 جنوب
 هرمزگان اسلب فوالدی

 کاشی کاژه
کاشی سرامیکی کف،کاشی 

 گرانیتی،کاشی دیواری
 هرمزگان بیلت مجتمع فوالد جنوب کرمانشاه

 هرمزگان بلند ینگ نفت کوره بنا گستر کرانه کرمانشاه لوازم بهداشتی چینی چینی کرد

 کرمانشاه پلی اتیلن سنگین پلیمر کرمانشاه
نباتی �ع روغنصنای

 حیات هرمزگان
 هرمزگان نباتی�تصفیه انواع روغن

 کرمانشاه انواع سیمان سیمان سامان غرب
محمد رضا حاجیان 

 نژاد

بندی شن و �شستشو و دانه

 ماسه
 هرمزگان
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 کرمانشاه آلکیل بنزن پتروشیمی بیستون
شرکت فوالد کاوه 

 جنوب کیش
 هرمزگان اهن وفوالد اهن اسفنجی

روژین  کشت وصنعت

 تاک

فرنگی،کنسانتره �کنسروگوجه

 ها�میوه
 کرمانشاه

مجتمع پترو صنعت 

 گامرون
 هرمزگان فرمالین، هگزامین

 کرمانشاه کاشی و سرامیک کاشی کرد
مجتمع ذوب وریخته 

 گری فوالد و یان

شمش فوالد سبک آلیاژی 

 بیلت
 همدان

 همدان سیمان خاکستری معمولی وندصنایع سیمان نها کرمانشاه لوله پلی اتیلن دوجداره بسطام جم

 نوید آور سنقر
کاغذ کرافت ازضایعات کاغذ 

 ومقوا
 کشت وصنعت خزل کرمانشاه

های حاصل �کنجاله ازپس مانده

 ازتولید روغن،خمیر صابون
 همدان

شرکت شیشه ایمنی 

 درجام زاگرس

شیشه ایمنی خودرو تخت و 

 نشکن
 همدان سیمان خاکستری معمولی سیمان هگمتان کرمانشاه

مجتمع جهان 

 فوالدغرب
 کرمانشاه تیرآهن جوشی بال پهن

ذوب آهن غرب 

 کشور
 همدان شمش چدن

نوین سازه فیدار 

 زاگرس
 کرمانشاه انواع اسکلت فلزی وسوله

جامه دوزان سامن 

 غرب
 همدان چادر برزنتی،انواع بلوز

 سازی پارس��ماشین
مخازن ذخیره 

 سوخت،مخازن تحت فشار

کهکیلویه 

 احمدوبویر
 همدان انواع مفتول آلیاژی نورد زاگرس مالیر

 شمش اهنی وفوالد بویر صنعت
کهکیلویه 

 وبویراحمد

ذوب آهن آلیاژی 

 جعفری
 همدان انواع میلگرد -خط نورد 

مجتمع تولیدی صنعتی 

 دنا صنعت

های �انواع لوله

 مخازن-کامپوزیتواتصاالتلوله

کهکیلویه 

 وبویراحمد
 همدان بنات کلسیم رسوبیپودرکر شیمی معدنی همدان

 یزد شمش چدن فوالدمیبد گلستان سیمان خاکستری معمولی سیمان پیوند گلستان

 یزد کاشی و سرامیک گلدیس کاشی یزد گیالن ورق از فوالد نورد گرم مجتمع فوالد گیالن

تعاونی صنعتی آینده 

 سازان
 گیالن مفتول پتنت

سنگ آهن مرکزی 

 ایران واحدبافق
 یزد گ آهنکنسانتره سن

 -نورد فوالد گیالن 

 علیزاده رستکار
 گیالن نورد میلگرد

صنعتی و معدنی 

 واحد –چادرملو 

 سازی اردکان��گندله

 یزد گندله سنگ آهن

مجتمع تولیدی صنعتی 

 شمش انزلی
 یزد اسیدسولفوریک،شمش روی ذوب روی بافق گیالن شمش اهنی و فالدی

آب معدنی داماش 

 گیالن
 یزد کاشی دیوار،کاشی کف کاشی گلچین میبد گیالن عدنیبندی اب م�بسته
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 پایا مدرن کاسپین
دسته موتور،میل 

 موجگیرفرمان
 گیالن

گروه صنعتی و 

معدنی سیمان 

 تجارت مهریز

 یزد سیمان

 یزد انواع کامیون صنایع خودرو کویر گیالن میلگرد فوالدی فوالد امیرکبیر خزر

مجتمع فوالد سازان 

 پارسای شمال
 یزد کاشی پرسالن لعابدارگرانیتی گرانیت نازسرام میبد گیالن های فلزی وسوله�سکلتا

کشتارگاه صنعتی 

طیورگیالن کشتار 

 صومعه سرا

 یزد کاشی دیواروکف کاشی نوآوران گیالن کشتارگاه صنعتی طیور

 یزد انواع پوشاک کشباف خوشریس یزد گیالن لوازم آشپزخانه پارزر

تولیدی صنعتی آرپا 

 نوش
 گیالن های غیرالکلی�نوشابه

کاشی کیمیا سرام 

 میبد
 یزد کاشی دیواروکف

 یزد کاشی دیوار دوپخت کاشی یاقوت میبد گیالن حباب شیشه المپ معمولی صنعتی شهاب شیشه

فوالد پارس دیلم 

 صومعه سرا

شمش فوالد سبک 

 آلیاژیبیلت
 یزد کاشی دیوار کاشی عمارت یزد گیالن

 گیالن لبنیات نتولیدی مطهر گیال
کاشی پارسیان سرام 

 میبد
 یزد کاشی کف

 سابینه سرد خزر
 -روکش شکالت 

 های کاکائوی�فراورده
 گیالن

مجتمع کارخانجات 

کاشی یاس سرام 

 میبد

 یزد کاشی کف

 خودروسازی زاگرس
خودروسواری پروتون، 

 خودرو وانت بار
 یزد کتان-انواع شلوارجین شرق جامه لرستان

 مارشتنگروه صنعتی ه

پانل چوبی باروکش 

مصنوعی، پروفیل پالستیکی 
pvc 

 یزد کاشی کف نوین سرام یزد لرستان

 لرستان میلگرد فوالدی مجتمع فوالد خرم اباد
کارخانجات کاشی 

 ماهان سرام میبد
 یزد کاشی کف

گروه صنعتی لوله الیاف 

 بهراد
 یزد کاشی دیواروکف کاشی رباط میبد لرستان قطعات فایبرگالس

اداره کل دخانیات 

 استان مازندران
 یزد کاشی دیوار کاشی یزد سرام کویر مازندران دمار، توتون سیگار

صنایع فوالد سازان 

 دماوند
 مازندران میلگرد فوالدی

کاشی صدرا سرام 

 میبد
 یزد کاشی کف و دیوار

کارخانه تولید کاغذ 

 اسناد بهادار
 یزد ای آلومینیومی�رادیاتور پره آفرین ایساتیسگرما  مازندران کاغذ اسکناس و سایر اوراق
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 یزد های سرامیکی�گلوله میبدسرامیک مازندران مونتاژخودرو سواری ایران خودرو مازندران

 ایفا سرام مازندران کیک بستنی،انواع بستنی آریس آمل
کاشی دیوار و کف، پخت سوم 

 کاشی و سرامیک
 یزد

صنایع چوب خزر 

 کاسپین

ای چوبی ه�انواع پارکت
MDF 

 مازندران
مجتمع صنعتی 

 «چینی رز»اردکان 
 یزد چینی آالت بهداشتی

تولیدی فرایند صنعتی 

 پویا چوب
 مازندران انواع نئوپان

آهن و فوالد 

 غدیرایرانیان
 یزد آهن اسفنجی

 مازندران قطعات پالستیکی تزریقی بندی کاچ�صنایع بسته

تهیه و تولید 

 -موادمعدنی ایران 

 واحدفسفات

 اسفوردی

 یزد کنسانتره فسفات آپاتیت

 یزد کاشی دیوار دو پخت کاشی اطلس مهریز مازندران تاپس اکریلیک نساجی رضوان تاب

 صنایع موتور بشل
بلوک سیلندر خودرو پراید و 

 ملی
 یزد کاشی دیوار کاشی گلسرام اردکان مازندران

 مازندران بلوک سفالی تیغه تولیدی مازرون سفال
ربافت نساجی حری

 تفت
 یزد تاپس الیاف طبیعی پشم

تولیدی ظروف 

 ای رها جام سرام�شیشه
 مازندران ای اوپال�ظروف شیشه

مدرن سرامیک 

 پارسیان
 یزد کاشی کف

تولیدی عکس برگردان 

 چینی گلستو
 مازندران عکس برگردان

صنایع کاشی 

وسرامیک خاتم 

 اردکان

 یزد کاشی کف

 مازندران جرثقیل سقفی گروه صنعتی زرنیا کو
داروسازی یاس 

 کویرمیبد

قرص برای مصارف داروئی و 

 مکملهای غذایی
 یزد

 سبز نگار البرز
بندی انواع �تصفیه و بسته

 نباتی�روغن
 مازندران

پلیمر ایساتیس 

 قندی ابرکوه
 یزد گرانول کابلی

 صنایع شهید بصیر
قطعات هواپیما و هلی 

 کوپتر
 مازندران

کاشی اورست ایده 

 آل یزد
 یزد کف کاشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



321 
 

اند ارائه �برداری رسیده�های مهم سازمان ایمیدرو و سازمان ایدرو که در طی هشت سال اخیر به بهره�در جداول زیر فهرست برخی از طرح

 .شده است

 

 برداری رسیده توسط سازمان ایمیدرو طی هشت سال اخیر�های مهم به بهره�برخی طرح: 21جدول 

 استان عنوان
سرمایه معادل  اشتغالزایی

 (میلیارد تومان)

سال 

 غیرمستقیم مستقیم برداری�بهره

 4881 118 4444 188 آذربایجان شرقی هزار تن کنسانتره 414مس سونگون تولید ساالنه 

رساندن تولید به ( کنسرسیوم)فاز دوم توسعه مبارکه 

 میلیون تن ورق گرم در سال 1
 4881 118 114 414 اصفهان

احداث ( 4لوپ )ارتنی آلومینیوم ایران هز 444طرح 

 KA 244با فناوری  -هزار تن  444خط 
 4881 414 811 81 مرکزی

هزار  444اسید سولفوریک سرچشمه تولید سالیانه 

 تن اسید سولفوریک
 4881 11 4 14 کرمان

میلیون  8.1تولید ساالنه ) -سازی اردکان ��طرح گندله

 (مستقیم  استفاده در واحدهای احیا-تن گندله
 4881 213 8444 844 یزد

افزایش ظرفیت فوالد )فاز دوم توسعه فوالد خوزستان 

 (میلیون تن در سال 8.2تا  2.1از 
 4881 484 4244 484 خوزستان

احداث دو واحد احیا به ظرفیت کل  -فوالد هرمزگان 

 میلیون تن آهن اسفنجی در سال 4.1
 4881 811 2444 244 هرمزگان

افزایش ظرفیت )زیر سقف فوالد مبارکه  طرح افزایش

 (میلیون تن در سال 4.2به میزان 
 4888 122 4144 844 اصفهان

تولید )تولید ورق عریض فوالد خوزستان اکسین 

 (میلیون تن ورق عریض در سال4.41
 4888 144 8444 144 خوزستان

دیگ  441برداری از �بهره -( 4فاز)آلومینیم هرمزال 

 (گتولید اولین دی)
 4888 811 4414 814 هرمزگان

سازی معدن گل گهر یک ��طرح احداث کارخانه گندله

 (میلیون تن گندله در سال 1تولید )
 4883 213 4144 144 کرمان

طرح بازیابی هماتیت و گوگرزدایی کنسانتره آهن 

 144هزارتن کنسانتره هماتیتی و  114تولید )

 (هزارتن کنسانتره منیتیتی

 4883 14 14 14 کرمان

هزار تن ورق  144تولید )تولید ورق گالوانیزه خودرو 

 ((مخصوص بدنه خودرو)گالوانیزه در سال

چهار محال و 

 بختیاری
144 2444 481 4883 

میلیون تن  2.1احداث واحد آگلومراسیون به ظرفیت 

 در سال ذوب آهن اصفهان
 4834 441 14 14 اصفهان
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سرچشمه طرحهای نوسازی و بازسازی مجتمع مس 

 وری و حفظ تولید�منظور افزایش بهره �به
 4834 184 8444 4144 کرمان

/ طرح اکتشاف و تجهیز معادن سنگ آهن سنگان 

 میلیون تن کنسانتره در سال 2.1تولید 
 4834 238 1444 4244 خراسان رضوی

میلیون تن فوالد  4تولید  -سازی ارفع اردکان ��فوالد

 در سال
 4834 4421 1444 824 یزد

به ( میدکو)احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن زرند 

 میلیون تن کنسانتره در سال 2ظرفیت تولید 
 4834 141 4444 844 کرمان

میلیون  4احداث کارخانه  -( فاز اول)سیمان ونزوئال 

 تنی سیمان
 4834 112 4 4 ونزوئال

 

 ن ایدرو طی هشت سال اخیربرداری رسیده توسط سازما�های مهم به بهره�برخی طرح: 21جدول 

 برداری�سال بهره حوزه صنعتی عنوان طرح

 4881 های نوین�فناوری برج فناوری اطالعات کیش

 4881 های نوین�فناوری طرح میکرو ماشین ارومیه

 4881 های نوین�فناوری طرح تولید انیمیشن

 4881 های نوین�فناوری مرکز تست آالیندگی

 4881 های نوین�وریفنا (SMS)سیستم پیام دهی 

 4881 های نوین�فناوری نشر الکترونیکی کتاب

 4881 های نوین�فناوری های مغناطیسی�سرامیک

 4881 های نوین�فناوری کلونایزر

 4881 سایر توسعه و نوسازی کارخانجات نساجی فردوس

 4881 سایر های باری و مسافری�تولید واگن

 4881 های نوین�فناوری مفتول مغزدار

 4881 های نوین�فناوری سازی کارت��شخصی

 4881 های نوین�فناوری آموزش الکترونیکی

 4881 های نوین�فناوری فاز اول گوشی تلفن همراه

 4881 های نوین�فناوری طرح استحصال طال

 4881 های نوین�فناوری های پیشرفته صنعتی�پژوهشکده سیستم

 4881 نوین های�فناوری های پیرکس و اوپال�تولید شیشه

 4881 سایر های مصرفی در صنایع شیشه تولید قالب
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 4881 سایر تولید عکس برگردان در چینی اوپال

 4881 های نوین�فناوری سیستم مدیریت ناوگان

 4881 های نوین�فناوری در صنعت خودرو ICTارائه خدمات 

 4881 ی نوینها�فناوری های بنیادین قلب�ایجاد بانک خون بند ناف و تولید سلول

 4881 های نوین�فناوری های استخوانی�تولید بیوایمپلنت

 4881 های نوین�فناوری های حفاظتی و مراقبتی هوشمند�سیستم

 4881 سایر روش آهنگری پودر �تولید شاتون سواری به

 4881 سایر L34سازی قطعات بدنه خودرو��نمونه

 4881 سایر SLCروش  �تولید پیستون به

 4881 سایر آمبوالنسمونتاژ 

 4881 سایر روش آهنگری �تولید قطعات به

 4881 سایر تولید رینگ آلومینیومی

 4888 های نوین�فناوری (فاز اول)تولید مبردها 

 4888 های نوین�فناوری تولید کود بیولوژیک

 4888 های نوین�فناوری ها و کسب و کار هوشمند�مخازن داده

 4888 های نوین�ریفناو برج الکترونیک شیراز

 4888 های نوین�فناوری طرح توسعه مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران

 4888 های نوین�فناوری تولید ایربگ خودرو

 4888 های نوین�فناوری ایمو بالیزر

 4888 سایر GRPهای �تولید لوله

 4883 های نوین�فناوری بیو ایمپلنت قلبی و عروقی

 4883 های نوین�فناوری ا بخار آبتولید کاتالیست ریفرمینگ ب

 4883 های نوین�فناوری لیگامان -بیوایمپلنت تاندون 

 4834 های نوین�فناوری تولید واکسن تب برفکی

 4834 های نوین�فناوری تولید صمغ گزانتان

 4834 سایر شهر جدید پرند 8واحد مسکونی در فاز  4482ساخت 

 4834 سایر تولید خمیر مایه خشک

 4834 سایر د انواع کاشی در کاشمرتولی

 4834 سایر ای الگانت سمنان�تولید پارچه پرده
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 4834 سایر شهر جدید پرند 1واحد مسکونی در فاز  2144ساخت 

 4834 سایر کاشی کاشمر Cتکمیل و راه اندازی فاز 

 4834 سایر شهر کرد -ساخت شناور ایران 

 4834 های نوین�ناوریف سازی تولید بیواتانول از باگاس��آماده

 

 ای ارائه شده است�های توسعه های راه اندازی شده توسط سازمان�های مهم طرح�در جدول زیر برخی از شاخص

 

 های توسعه ای های راه اندازی شده توسط سازمان�های کلیدی در طرح�برخی از شاخص: 21جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد شاخص سازمان

 گذاری�سرمایه ایمیدرو
میلیارد 

 ریال
-- 42131 2131.41 41131.31 24818.12 3821.411 41138.1 88411.11 

 41188 48114 1131 43331 24114 142 1281 -- نفر اشتغال ایمیدرو

 گذاری�سرمایه ایدرو
میلیارد 

 ریال
111 18 4234 4142 111 488 4844.11 2814 

 -- -- 443 212 383 4231 18 4422 نفر اشتغال ایدرو

 

 بازسازی و نوسازی  4-1-1-2

توان به مأموریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این راستا اشاره نمود که این سازمان  در حوزه بازسازی و نوسازی صنایع می

هایی در دست اجرا دارد که اهم این �رحهایی که در بخش قبل توضیح داده شد، در جهت نوسازی و بازسازی ط�عالوه بر راه اندازی طرح

 :ها عبارتند از�طرح

 میلیارد ریال 8.48طرح بازسازی و نوسازی ماشین آالت نساجی قائم شهر با سرمایه 

 میلیارد ریال 14افزایش ظرفیت نساجی قائم شهر با سرمایه 

 میلیارد ریال 231طرح بازسازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با سرمایه 

 میلیارد ریال 441سازی تکمیلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با سرمایه باز

 میلیارد ریال 12طرح بازسازی ونوسازی شرکت قند یاسوج با سرمایه 

های �میلیارد ریال شامل طرح 14.2گذاری آن با اعتباری بالغ بر �خاتمه یافته است که سرمایه 4881طرح در سال  1در این حوزه تا کنون 

توربو از شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران و طرح مدار ماسه از شرکت ریخته گری  1.281سیلندر، موتور  1سیلندر،  1ور موت

وری و منابع انسانی با �های هتل گسترش تبریز و ساختمان مرکزی مؤسسه مطالعات بهره�عالوه بر این طرح. باشد�تراکتورسازی ایران می

 .به اتمام رسیده است 4881ارد ریال در سال میلی 428اعتبار بالغ بر 

ریزی �ها، برنامه�عالوه بر اقدامات سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران، با توجه به سیاست دولت مبنی بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

در نظر گرفته شد که از طریق  4883جامعی برای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی در قالب بسته حمایتی بخش تولید از اواخر سال 

 .باشد�ثبت نام و معرفی واحدها به بانک ملی و سپه اجرایی شده و پیگیری وزارت برای پرداخت تسهیالت به واحدها در حال انجام می

ی است که تا های�بازسازی کوچک برای پروژه .ریزی و اجرایی شده است�این پروژه در دو بخش بازسازی بزرگ و بازسازی کوچک برنامه

ها بیش از �هایی هستند که منابع مالی مورد نیاز آن�پروژه بازسازی بزرگ نیز پروژه. میلیون ریال منابع عمدتا ریالی نیاز دارند 4144سقف 

پروژه در  عملکرد ثبت نام و معرفی به بانک این. باشد�ها مورد نیاز می�میلیون ریال بوده و منابع ارزی و ریالی برای اجرای پروژه 4144

 .ها ارائه شده است�بخش هدفمند کردن یارانه
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 وضع موجود واحدهای فعال   5-1-1-2

 برداری�پروانه بهره  1-5-1-1-2

جداول . باشد�هزار نفر می 2418فقره با و ایجاد اشتغال حدود  18114تعداد  4834برداری تا پایان سال �های بهره�وضعیت موجود پروانه

 .دهد�نشان می 4834برداری را به تفکیک گروه فعالیت و استان تا پایان سال �های بهره�نهزیر وضع موجود پروا

 

 4834برداری به تفکیک گروه فعالیت تا پایان سال �های بهره�وضع موجود تعداد و اشتغال پروانه: 28جدول 

 (نفر)اشتغال  (فقره)تعداد گروه فعالیت ISICکد

 811118 44113 محصوالت غذائی و آشامیدنیها 41

 1218 41 محصوالت از توتون و تنباکو 41

 431111 1314 ساخت منسوجات 41

 21431 4141 پوشاک و عمل آوردن پوست خز 48

 28181 338 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی  43

 88421 2441 چوب و محصوالت چوبی به جز مبل 24

 12833 4384 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 24

 1328 811 چاپ وتکثیر انتشار و 22

 88482 138 های حاصل ازنفت�کک و فراورده 28

 412441 1844 ساخت مواد و محصوالت شیمیائی 21

 483841 1114 محصوالت از الستیک و پالستیک 21

 838128 41312 سایر محصوالت کانی غیرفلزی 21

 413141 2114 ساخت فلزات اساسی 21

 482484 1418 محصوالت فلزی فابریکی 28

 414848 1482 ساخت ماشین آالت و تجهیزات 23

 1411 818 ماشین آالت دفتری و حسابداری 84

 18842 4143 های برقی ماشین آالت و دستگاه 84

 41131 232 رادیو تلویزیون وسایل ارتباط 82

 41341 141 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی 88

 421823 4183 وسایل نقلیه موتوری 81

 81411 118 ونقل�سایر تجهیزات حمل 81

 41881 4411 مبلمان سایر مصنوعات 81

 1413 811 بازیافت 81
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 11 3 های آژانسهای مسافرتی�ونقل؛ فعالیت�های پشتیبانی و کمکی حمل�فعالیت 18

 4418 481 های مربوطه�کامپیوتر و فعالیت 12

 148 88 های خدمات مهندسی�سایر فعالیت 11

 2412383 18114 مجموع

 

 4834برداری به تفکیک استان تا پایان سال �های بهره�وضع موجود تعداد و اشتغال پروانه: 23جدول 

 (نفر)اشتغال  (فقره)تعداد  استان

 481818 8128 آذربایجان شرقی

 14418 2814 آذربایجان غربی

 224411 1118 اصفهان

 3842 148 ایالم

 21138 818 کرمانشاه

 28812 141 بوشهر

 844141 1138 تهران

 24321 4414 چهارمحال و بختیاری

 481118 1341 خراسان رضوی

 32432 2413 خوزستان

 82111 4424 زنجان

 11211 4341 سمنان

 28113 4283 سیستان و بلوچستان

 32181 1218 فارس

 41481 314 کردستان

 11211 4183 کرمان

 8134 123 کهگیلویه و بویر احمد

 81134 8111 النگی

 23413 4118 لرستان
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 82381 8141 مازندران

 441143 2133 مرکزی

 24141 121 هرمزگان

 23884 4111 همدان

 38348 8838 یزد

 43444 314 اردبیل

 83148 4344 قم

 483811 8128 قزوین

 43131 818 گلستان

 48432 814 خراسان شمالی

 8138 144 خراسان جنوبی

 114 2 قشممنطقه آزاد 

 1 4 منطقه آزاد ارس

 13323 4814 البرز

 2412383 18114 جمع

 

 کارت شناسایی  2-5-1-1-2

در محدوده شهری فعال  4811/1/84هایی که قبل از تاریخ �کارت شناسایی فعالیت صنعتی، مجوزی است که برای تداوم فعالیت کارگاه

به شرح جداول زیر  4834یی به تفکیک گروه فعالیت و استان تا پایان سال های شناسا�وضع موجود کارت. اند صادر شده است�بوده

 .باشد�می

 

 4834های شناسایی به تفکیک گروه فعالیت تا پایان سال �وضع موجود کارت: 84جدول 

 (نفر)اشتغال  (فقره)تعداد  گروه صنعت دو رقمی ISICکد

 1114 211 محصوالت غذائی وآشامیدنیها 41

 41482 4211 اتساخت منسوج 41

 1338 841 پوشاک و عمل آوردن پوست خز 48

 8821 441 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی  43

 4188 488 چوب و محصوالت چوبی به جز مبل 24

 4114 443 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 24
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 2811 88 انتشار و چاپ و تکثیر 22

 131 21 های حاصل از نفت�کک و فراورده 28

 1181 834 واد و محصوالت شیمیائیساخت م 21

 3141 884 محصوالت از الستیک و پالستیک 21

 48148 181 سایر محصوالت کانی غیرفلزی 21

 4114 488 ساخت فلزات اساسی 21

 8148 118 محصوالت فلزی فابریکی 28

 44114 181 ساخت ماشین آالت و تجهیزات 23

 184 44 ماشین آالت دفتری و حسابداری 84

 1844 241 های برقی ماشین آالت و دستگاه 84

 4118 18 رادیو تلویزیون وسایل ارتباط 82

 134 18 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی 88

 8144 414 وسایل نقلیه موتوری 81

 4411 14 ونقل�سایر تجهیزات حمل 81

 8231 248 مبلمان سایر مصنوعات 81

 412 43 بازیافت 81

 
 441188 1888 جمع

 

 4834های شناسایی به تفکیک استان تا پایان سال �وضع موجود کارت: 84جدول 

 (نفر)اشتغال  (فقره)تعداد  استان

 8111 814 اصفهان

 81411 1881 تهران

 84 24 خوزستان

 1 4 سمنان

 11 1 فارس

 411 44 گیالن

 11 1 لرستان

 181 8 یزد
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 38 41 قم

 428 1 قزوین

 44848 181 البرز

 441188 1888 عجم

 

 گواهی فعالیت صنعتی  3-5-1-1-2

احداث و  4811/1/84کیلومتری اصفهان که قبل از تاریخ  14کیلومتری تهران و  424مجوزی است برای واحدهای مستقر در محدوده 

ی در جداول زیر به تفکیک های فعالیت صنعت�وضع موجود گواهی. اند�فعال بوده و تداوم تولید انبوه یک یا چند محصول را اثبات نموده

 .گروه فعالیت و استان ارائه شده است

 

 4834های فعالیت صنعتی به تفکیک گروه فعالیت تا پایان سال �وضع موجود گواهی: 82جدول 

 (نفر)اشتغال  (فقره)تعداد گروه فعالیت ISICکد

 4421 14 محصوالت غذائی و آشامیدنیها 41

 8111 141 ساخت منسوجات 41

 4411 11 شاک و عمل آوردن پوست خزپو 48

 814 11 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی  43

 848 14 چوب و محصوالت چوبی به جز مبل 24

 118 444 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 24

 88 1 انتشار و چاپ و تکثیر 22

 821 28 های حاصل ازنفت�کک و فراورده 28

 2881 248 ساخت مواد و محصوالت شیمیائی 21

 1888 181 محصوالت از الستیک و پالستیک 21

 1418 814 سایر محصوالت کانی غیرفلزی 21

 1183 188 ساخت فلزات اساسی 21

 24343 2184 محصوالت فلزی فابریکی 28

 43241 4188 ساخت ماشین آالت و تجهیزات 23

 2438 424 ماشین آالت دفتری و حسابداری 84

 8141 228 برقی های ماشین آالت و دستگاه 84

 4111 18 رادیو تلویزیون وسایل ارتباط 82
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 8288 431 ساعت-دقیق-اپتیکی -ابزارپزشکی 88

 1184 141 وسایل نقلیه موتوری 81

 838 32 ونقل�سایر تجهیزات حمل 81

 2144 441 مبلمان سایر مصنوعات 81

 221 28 بازیافت 81

 1 4 تحقیق و توسعه 18

 
 34121 1384 جمع

 

 4834های صنعتی به تفکیک استان تا پایان سال �وضع موجود گواهی: 88دول ج

 (نفر)اشتغال  (فقره)تعداد  استان

 42412 4413 اصفهان

 13881 1418 تهران

 1 4 خراسان رضوی

 83 2 قم

 42 4 قزوین

 8832 181 البرز

 34121 1384 جمع

 

 واحدهای فعال  4-5-1-1-2

برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی به تفکیک �رداری کل واحدهای فعال که شامل پروانه بهرهب�وضع موجود مجوزهای بهره

 .در جداول زیر آورده شده است 4834گروه فعالیت و استان تا پایان سال 

 

 4834وضع موجود واحدهای فعال به تفکیک گروه فعالیت تا پایان سال : 81جدول 

 (نفر)اشتغال  (فقره)تعداد  گروه فعالیت

 814834 44443 محصوالت غذائی و آشامیدنیها

 1218 41 محصوالت ازتوتون و تنباکو

 248814 1141 ساخت منسوجات

 82214 4818 پوشاک و عمل آوردن پوست خز

 82814 4413 کفش-چمدان -کیف-چرم  -دباغی 

 81131 2241 چوب و محصوالت چوبی به جزمبل

 11141 2414 ذیساخت کاغذ و محصوالت کاغ
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 1811 112 انتشار و چاپ وتکثیر

 81444 811 های حاصل ازنفت�کک و فراورده

 412844 1831 ساخت مواد و محصوالت شیمیائی

 411811 3184 محصوالت از الستیک و پالستیک

 141123 43442 سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 413412 8211 ساخت فلزات اساسی

 412188 3431 محصوالت فلزی فابریکی

 484428 1241 ساخت ماشین آالت و تجهیزات

 3112 111 ماشین آالت دفتری و حسابداری

 18818 2481 های برقی ماشین آالت و دستگاه

 43348 148 رادیو تلویزیون وسایل ارتباط

 43813 111 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 483131 2211 وسایل نقلیه موتوری

 81422 111 ونقل�ملسایر تجهیزات ح

 22811 4834 مبلمان سایر مصنوعات

 1181 128 بازیافت

 11 3 های آژانسهای مسافرتی�ونقل؛ فعالیت�های پشتیبانی و کمکی حمل�فعالیت

 4418 481 های مربوطه�کامپیوتر و فعالیت

 1 4 تحقیق وتوسعه

 148 88 های خدمات مهندسی�سایر فعالیت

 2814314 88448 جمع

 

 4834وضع موجود واحدهای فعال به تفکیک استان تا پایان سال : 81ول جد

 (نفر)اشتغال  (فقره)تعداد  استان

 481418 8188 آذربایجان شرقی

 14418 2814 آذربایجان غربی

 214388 8118 اصفهان

 3842 148 ایالم

 21148 811 کرمانشاه

 28812 141 بوشهر
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 111412 41141 تهران

 24381 4414 ختیاریچهارمحال و ب

 481118 1341 خراسان رضوی

 32213 2414 خوزستان

 82111 4424 زنجان

 11214 4341 سمنان

 28113 4283 سیستان و بلوچستان

 32138 1214 فارس

 41411 312 کردستان

 11211 4114 کرمان

 8134 123 کهگیلویه و بویر احمد

 81811 8181 گیالن

 23212 4114 لرستان

 88422 8141 درانمازن

 441118 2844 مرکزی

 24143 121 هرمزگان

 23884 4111 همدان

 31814 8831 یزد

 43444 314 اردبیل

 83811 4348 قم

 483122 8184 قزوین

 43131 818 گلستان

 48432 814 خراسان شمالی

 8138 144 خراسان جنوبی

 114 2 منطقه آزاد قشم

 1 4 منطقه آزاد ارس

 444824 8411 البرز

 2814314 88448 جمع
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 ظرفیت و تولید محصوالت صنعتی  2-1-2

 ظرفیت محصوالت صنعتی  1-2-1-2

ممکن است برای یک محصول ظرفیت تولید وجود داشته باشد، . ظرفیت محصول شاخصی است که با میزان تولید واقعی متفاوت است

. لذا ارقام ظرفیت با تولید واقعی تفاوت دارد. دارد... یه، بازار محصول، شرایط واحد و ولی میزان تولید واقعی آن بستگی به تأمین مواد اول

برداری صادر شده توسط �های بهره�های ایجاد شده در حوزه برخی از محصوالت منتخب که بر اساس پروانه�در جدول زیر ظرفیت

 .های استانی تعیین شده، ارائه گردیده است سازمان

 

 برخی محصوالت منتخب صنعتی و معدنیظرفیت : 81جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد سنجش نام محصول

 24 24 48 41 41 42 44 44 میلیون تن فوالد خام

 84 84 28.3 24.8 24.8 48.3 48.1 48 میلیون تن محصوالت فوالدی

 111 111 111 111 281 281 281 284 هزارتن شمش آلومینیوم

 211 211 211 211 211 241 241 434 هزارتن کاتدمس 

 213 213 213 213 213 - - - هزارتن شمش روی

 214 284 284 284 - - - - هزارتن آلومینا

کنسانتره سنگ 

 آهن
 23144 21114 28144 28144 - - - - هزارتن

 2121 2121 2121 2121 - - - - هزارتن کنسانتره ذغالسنگ

 84 11.1 12.4 13.1 13 13.2 81.8 88 میلیون تن سیمان

 کاشی و سرامیک
میلیون 

 مترمربع
- - - 242.1 824 824 814 884 

 4148 4888 4888 4888 324.1 - - - هزارتن شیشه جام

 144 144 144.4 144.4 142.4 - - - هزارتن ظروف شیشه ای

 14.3 14.3 14.8 14.3 14.3 - - - هزارتن ظروف چینی

 34.1 34.1 34.1 34.1 88.4 - - - ارتنهز چینی بهداشتی

 4341 4811 4811 4811 311 883 134 114 هزاردستگاه انواع خودرو سواری

 434.1 414 418 418 421 441 81 11 هزاردستگاه انواع وانت

انواع کامیون و 

 کشنده
 433.88 438.88 488.88 413.1 411 428 428 444 هزاردستگاه

انواع اتوبوس و 

 سمینی بو
 12.41 18.41 11.81 13.81 88.41 21.28 24.18 24.88 هزار دستگاه

 344 344 344 344 - - - - دستگاه کمباین
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 8121 8141 2338 2338 2338 2814 2814 - هزارتن نباتی�روغن

 11 11 81 81 21.1 21.1 21.1 - میلیاردعدد دارو

 4148 4811 4811 331.1 311.4 311.1 841.8 - هزارتن پودر شوینده

 841 848 281.3 281.3 284 281.1 211.1 - هزارتن الستیک خودرو

 812.1 114.4 114.4 114.4 114 114 114 - هزارتن انواع کاغذ

 344 344 344 344 344 344 344 - هزارتن کارتن

 344 824 114 114 114 144 144 - هزارمترمکعب نئوپان

تخته فیبر و ام دی 

 اف
 111 243.2 243.2 243.2 481 11 11 - هزارمترمکعب

سموم دفع آفات 

 نباتی
 484.1 484.1 484.1 484.1 441 441 441 - هزارتن

روغن 

موتوروصنعتی 

 تصفیه اول

 4484 4484 4484 4484 384 - - - هزارتن

LAB 414 414 414 414 414 414 414 - هزارتن 

DMT 34 34 34 34 34 34 34 - هزارتن 

 444 444 444 444.4 11.4 11.4 11.4 - هزارتن دوده

 11 11 11 11.3 18.8 81.1 28.3 - میلیون تن پتروشیمی

 

 مقادیر تولیدات صنعتی  2-2-1-2

های  افزوده صنایع کشور، یکی از اولویت�های گسترده در جهت تکمیل زنجیره ارزش�سازی��های ایجاد شده و ظرفیت�با توجه به زیرساخت

های حوزه �ای صورت گرفت که نیازمندی�های گسترده�ریزی�در این راستا برنامه. لید محصوالت صنعتی بوده استمهم این وزارت افزایش تو

در جدول زیر روند تولید برخی از محصوالت منتخب صنعتی و معدنی . های ایجاد شده مرتفع گردد�تولید در جهت افزایش راندمان ظرفیت

 .در طول هشت سال اخیر ارئه شده است

 

 روند تولید برخی محصوالت منتخب صنعتی و معدنی: 81 جدول

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد سنجش نام محصول
مجموع 

 هشت سال

 38.8 41.88 41.48 42.18 44.48 44.3 44.83 3.38 3.81 میلیون تن فوالد خام

محصوالت 

 فوالدی
 441.1 41.11 41.41 41.31 41.28 48.11 44.43 3.12 3.41 میلیون تن

بندی و �دانه

کنسانتره 

 سنگ آهن

 483.3 84.42 21.11 21.22 21.18 21.28 24.88 48.48 41.18 میلیون تن
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کنسانتره 

 ذغالسنگ
 8411.1 848 314 332 4411 4211.1 4483 4421 384 هزار تن

شمش 

 آلومینیوم
 2444.1 888 848 848 284.8 218.8 242.8 241.1 248.1 هزارتن

 4111.4 221 288.2 281.1 244.8 244 411 418 484 هزار تن میناآلو

 4111.1 248.1 281 224.4 244.8 241 248 244.8 418 هزارتن مس کاتد

 142.8 14.21 11.11 14.12 12.41 11.83 83.31 81.84 82.18 میلیون تن سیمان

 1844.4 4448 311 311 184 114 181 111 114 هزارتن شیشه جام

 کاشی و

 سرامیک

میلیون 

 مترمربع
421 414 484 244 281 284 234 844 4113.4 

چینی 

 بهداشتی
 111.2 83.8 83.1 88 11 13 13 82 11 هزارتن

 8314.8 182.8 114.4 144.8 123.2 138.1 114.1 181.8 181.1 هزارتن انواع کاغذ

الستیک 

 خودرو
 4111.4 243.3 248.8 244.8 241.2 431.8 248 241.8 244.8 هزارتن

 44118.1 4128 4811.3 4114 4141.2 4111.1 4141 4141 4121 هزارتن نباتی�روغن

 1111.1 122 113.4 111.8 141.1 144.8 134.1 118 112 هزارتن پودر شوینده

ماشین 

 لباسشوئی
 1181.4 844.8 814.2 313 833 882 338 138.1 148.1 هزاردستگاه

انواع یخچال و 

 فریزر
 8841.4 314 4488.1 4441 4481 381 4441 321.4 4212.1 هزاردستگاه

 42214.1 4181.1 4311.8 4183.1 4814.1 4111.1 4438.1 4484.1 4444 هزاردستگاه تلویزیون رنگی

 8112.8 188.1 4124.4 4813.1 4438.21 4411.18 312.28 311.38 881.11 هزاردستگاه انواع سواری

انواع وانت 

 وانت
 4884.4 441.1 483.2 244.1 431.31 434.28 414.2 418 421.2 هزاردستگاه

انواع کامیون، 

کامیونت و 

 کشنده

 221.1 41.83 81.13 81.48 84.11 82.21 21.81 43.41 88.81 هزاردستگاه

انواع اتوبوس و 

 مینی بوس
 14.1 4.41 1.41 1.11 1.11 1.2 1.12 1.81 8.1 هزاردستگاه

 پارچه فاستونی
میلوین 

 بعمترمر
111.18 118.48 118.11 113.11 - - - - 

 

 82.4 84.88 - - 148.48 142.13 144.81 831.33میلوین  فرش ماشینی
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 مترمربع

 211.2 28.1 28.1 81 81.4 84.2 21.3 28 18.8 هزار تن الیاف اکریلیک

الیاف فیالمنت 

 و نایلون
 - - 1.1 1.2 1 1.8 3.8 3.8 هزار تن

 

 4341.4 818 411 411 411 421 318 - - دستگاه کمباین

 411813.4 28231 41818 44448 44323 41411 21183 21118 21883 دستگاه تراکتور

 141.4 142.1 144.4 148.8 148.2 112.8 - 811.1 هزارتن کارتن
 

 884.1 181.8 143.1 148.1 148 141 - 184.4 هزارمترمکعب نئوپان
 

 121.1 841.1 411.1 412.4 441.1 14.1 - 18.1 هزارمترمکعب فیبر
 

سموم دفع 

 آفات نباتی
 21.8 28.8 23 43.1 48.3 41.1 - - هزارتن

 

روغن موتور و 

صنعتی تصفیه 

 اول

 1444.1 141 114.8 184 118.3 118.2 122.2 121.1 184.2 هزارتن

الکیل بنزن )

 L.A.B(خطی
 4414.1 414 411 418 481.1 484.8 441 488.1 444 هزارتن

تر �متیلدی )

 (فتاالت
D.M.T 

 111.4 11.8 14.8 18 12 11.1 12.8 11 18 هزارتن

 88.1 14.1 84.1 11.1 11.1 84.4 - 14.4 هزارتن دوده
 

محصوالت 

 پتروشیمی
 211.2 12.1 11.1 14.1 81.81 84.8 24.1 41.3 41.8 میلیون تن

 24 43.1 41.2 41.1 41.4 41 48 24 هزارتن شمش سرب
 

 4414.4 414 414 413 484 441 483 411 414 نهزارت شمش روی

 218.2 82.2 88.4 84 84.1 84.8 82.2 84.1 21.1 میلیارد عدد دارو

الیاف و تاپس 

 پلی استر
 212.4 82.1 23.1 81.1 21.1 21.1 84.2 28.8 88.4 هزارتن

 411.8 414.3 84.1 11.3 14.1 - - 48.1 هزارتن نخ پلی استر
 

 113.4 818.2 321.8 4282 - - - 122.1 هزاردستگاه مانیتور
 

 382.8 4431.1 114 114 111 - - 818.3 هزاردستگاه کولر آبی
 

 1148.1 1182.1 1128.1 1148 1132.4 - - 1841 هزاردستگاه الکتروموتور
 

 813.3 11.1 11.2 11.2 12.2 14.3 11 12 14 هزارتن ظروف چینی
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ظروف شیشه 

 ای
 8414.4 184 181 121 832 811 232 821 888 هزارتن

ساخت شناور 

های �و سازه

 دریایی

 41434 41811 3141.8 8148.1 3822 42414 3114 - تن
 

 .باشد�آمار دقیقی از این سالها در دسترس نمی  (-)

 

االها و عالوه بر محصوالت فوق، ک. گیرد جدول فوق مربوط به محصوالت تولیدی منتخب است که به صورت منظم مورد پایش قرار می

 :اند که برخی از مهمترین انها عبارتند از�سال تولید شده 8محصوالت مهم و استراتژیک دیگری در طول این 

 (ایران اراک و ایران شهر کرد توسط ایزوایکو)های اقیانوس پیما �به آب اندازی اولین کشتی

 (سورنا)ساخت اولین ربات انسان نمای ایرانی 

 (جمکو)مگاوات  1.1و  2.1ساخت اولین الکتروموتور 

 (شرکت ابهر)کیلو ولت  144ساخت اولین کابل فشار قوی 

 (مپنا)ونقل ریلی �ساخت اولین لکوموتیو ملی برای بخش حمل

 (دیزل سنگین ایران)ونقل ریلی و اولین موتور ملی دیزل سنگین دوگانه سوز �های حمل�ساخت اولین موتور ملی برای استفاده در کشنده

 کاتالیست برای مصارف فوالدی، نفت، گاز و مصارف صنعتی ساخت انواع

 منسوج استخوان بندی تایر از جنی پلی استر

 اتوبوسی تمام سیمی/ تایرهای رادیال باری 

 رزین اپوکسی جامد و مایع

 های پودری�رزین

 (های الکترو دی پوزیشن�رنگ)رنگ خودرو 

 اسید سیتریک و انیدریک مالئیک

 ه شوینده هازئولیت از مواد اولی

 مقواهای دوبلکس

 انواع ژالتین

 شیرخشک اطفال

، داروهای بیولوژیک ..(اسورال، اسویکس، انوکساپارین، دفروکسامین، پنتوپرازول، زبفرون، تاکستر و )های نوین �تولید دارو با فناوری

، داروی مقابله با ایدز، داروی درمان زخم ضد ، داروهای ضد سرطان(واکسن آنفوالنزا آنتی بوتولیسم، کنترل ایمونو گلوبولین ضد هاری)

 دیابتی، داروی بیماران ام اس، داروی بیماران تاالسمی، داروی بیماران سرطانی و هپاتیت سی

شیرهای طعم دار، شیر بدون چربی، ماست و دوغ پروبیوتیک، ماست یونانی با بافت غلیظ و درصد پروتئین )تنوع گسترده در تولید لبنیات 

 (ای، پنیر کاتیج، پنیر ریو و ریکوتا، پنیر سبزی، پنیر گردوئی، انواع بستنی و انواع دسر�ماست میوهباال، 

 سازی مسکن��راه اندازی کارخانجات مصالح نوین ساختمانی برای امر صنعتی

های  های تولیدی و شهرک�واحدها در �و حمایت از احداث این نیروگاه (CHP) تولید تجهیزات نیروگاههای برق و حرارت ترکیبی و پراکنده

 بمنظور کاهش هدر رفت انرژی و جلوگیری از قطع برق واحدهای فعال (واگذاری زمین رایگان)صنعتی 

ای در حوزه تولید اتفاق افتاده است که در زیر به �های گسترده�سازی��های صنعتی کشور، در چند سال اخیر بومی�با توجه به توانمندی

 :شود�ه میها اشار�مواردی از آن

 درصد در صنعت سیمان 14بیش از 

 درصد در صنعت فوالد  11

 درصد در صنعت آلومینیوم  11

 درصد در صنعت مس  14
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های دریایی، حوزه تعمیرات نیز رشد خوبی داشته است که در جدول زیر عملکرد شرکت �در صنایع دریایی عالوه بر ساخت شناورها و سازه

 :ه سازمان ایدرو در این حوزه ارائه شده استصنایع فراساحل ایران متعلق ب

 

 سازی و صنایع فراساحل ایران در حوزه تعمیرات��عملکرد مجتمع کشتی: 88جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 واحد سال

 83883 14421 83441 21831 41128 44343 44114 میلیون ریال تعمیرات

 

های �های فعال و در دست اجرا توسط سازمان ایدرو و شرکت�های ملی از مهمترین پروژه�روژهدر حوزه پیمانکاری عمومی و اجرای پ

 :های زیر اشاره نمود�توان به پروژه زیرمجموعه می

 میدان گازی پارس جنوبی 41 -48فاز 

 میدان گازی پارس جنوبی 41فاز 

 :باشد�به شرح زیر می 4834در سال ها �ای از اقدامات صورت گرفته و پیشرفت فیزیکی هر یک از پروژه�خالصه

برداری از ظرفیت روزانه دو میلیارد فوت مکعب گاز میدان پارس جنوبی و تولید روزانه �هدف از اجرای این پروژه بهره: 48و  41پروژه فاز 

از طریق کنسرسیومی باشد که �حدود یک میلیارد و هفتصد و پنجاه هزار فوت مکعب گاز شیرین برای انتقال به شبکه سراسری گاز می

ساخت تأسیسات "و  "مهندسی و ساخت صنایع نفت و مهندسی"های �متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت

دلیل افزایش  �میلیارد دالر است که به 2.413مبلغ اولیه این پروژه . باشد�در دست اجرا می 4881و به رهبری این سازمان از سال  "دریایی

 81.18حدود  4834پیشرفت فیزیکی این پروژه تا پایان سال . میلیارد دالر افزایش یافت 8.811ا و تأیید کارفرما مبلغ آن به ه هزینه

 .محقق شده است 4834درصد در سال  42.18باشد که از این مقدار �درصد می

های �و شرکت( رهبر کنسرسیوم)ع ایران با تشکیل کنسرسیومی شامل سازمان گسترش و نوسازی صنای 4883در سال : 41پروژه فاز 

سازی اراک، پایندان، شرکت مهندسی و ساخت ��، ماشین(مپنا)های نیروگاهی ایران �های صنعتی ایران، مدیریت پروژه�مدیریت طرح

میلیارد دالر  1.213و شرکت ملی حفاری ایران به مبلغ ( ایزوایکو)سازی و صنایع فراساحل ایران ��تأسیسات دریایی ایران، مجتمع کشتی

حلقه چاه، چهار  11باشد و تأسیسات دریایی آن شامل �ظرفیت تولید این پروژه حدود دو میلیارد فوت مکعب گاز در روز می. آغاز گردید

کیلومتر و یک  481اینچ جهت انتقال محلول گالیکول هر کدام به طول تقریبی  1.1اینچ و دو خط لوله  82سکو، دو خط لوله زیردریایی 

 .باشد�کیلومتر می 24به طول تقریبی  41اینچ بین سکوهای فاز  48رشته خط لوله 

پاالیشگاه خشکی آن شامل واحدهای فرایندی، واحدهای احیای مواد شیمیایی، واحدهای جداسازی مواد سبک از میعانات گازی، 

های جانبی شامل آب �سرویس. باشد�یافت گوگرد می، واحدهای تصفیه اتان، کمپرسورها و واحدهای بازLPG واحدهای جداسازی گاز مایع

های کنترل، �های صنعتی و فاضالب، سیستم مشعل، سیستم سوخت گاز و دیزل، سیستم آب آتش نشانی، اتاق�شیرین کن، تصفیه آب

محصوالت این . دباش�های برق، مخازن جهت ذخیره و صادرات میعانات گازی و مخازن جهت ذخیره و صادرات گاز مایع و پروپان می�پست

هزار بشکه در روز میعانات  11میلیون تن در سال گاز مایع و  4.4میلیون متر مکعب در روز گاز تصفیه شده،  14پروژه به تفکیک شامل 

. تن گوگرد در روز جهت صادرات است 144گازی جهت صادرات، یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تأمین خوراک پتروشیمی و 

 11.11حدود 4834پیشرفت فیزیکی این پروژه تا پایان سال . باشد�می( 4883خرداد )ماه از تاریخ تنفیذ آن  14رای پروژه مدت زمان اج

 .محقق شده است 4834درصد در سال  42.41درصد بوده است که از این مقدار 

های مربوطه قرار گرفته �در برنامه تولید شرکت منظور جلوگیری از تسلط برندهای خارجی �از محصوالت دیگری که بر اساس نیاز بازار و به

در جدول زیر روند تولید محصوالت . گردد�است، محصوالت توتون، تنباکو و سیگارت است که توسط شرکت دخانیات ایران مدیریت می

 دخانی ارائه شده است

 

 

 

 

 4834-4881روند میزان تولید، مصرف و قاچاق سیگار : 83جدول 

 4881 4881 4881 4881 واحد شاخص
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 14.2 13 11.8 11.1 میلیارد نخ برآورد مصرف کشور

 22.1 28.1 21.13 22.4 میلیارد نخ واردات رسمی

 24 41.1 48.23 44.3 میلیارد نخ فروش داخلی سیگارتهای ملی

 24.8 41.1 44.8 42 میلیارد نخ های ملی�تولید سیگارت

 44.2 44.1 42.81 3.1 میلیارد نخ های مشارکتی�تولید داخلی سیگارت

 - - - - میلیارد نخ (بخش خصوصی)تولید عاملین صنعتی سیگارت 

 84 21.8 21.1  میلیارد نخ جمع تولید در کشور

 11 14.1 12.38  درصد مدیریت دولت بر بازار سیگارت

 83 81.1 34.1  درصد سهم مدیریت دولت بر بازار سیگارت

 81 21 28  درصد مصرف کشور سهم محصوالت ملی شرکت دخانیات از کل

 14 11 18  درصد سهم تولید در داخل کشور از کل مصرف

 شرکت دخانیات ایران: مأخذ

 

 4834میلیارد نخ در سال  11میلیارد نخ به رقم  11.8درصدی از رقم  42با رشد  4881مطابق جدول فوق روند مصرف سیگارت از سال 

درصد در سال  12به رقم  4881درصد در سال  18د سیگارت ملی و مشارکتی نیز از رقم در این دوره زمانی سهم تولی. رسیده است

سهم واردات رسمی از مصرف این  .دهد�درصدی در تولید این محصول صنعتی را نشان می 11ارتقا داشته است که افزایش   4834

نیز بخش خصوصی در تولید  4888از سال . است کاهش داشته 4834درصد در سال  44.8درصد به رقم  11.8از  4881محصول در سال 

 .اند�این محصول مشارکت خود را آغاز نموده

های مختلف وزارت، �ریزی�های صنعتی و مدنی برای برنامه�نکته آخر در بخش مقادیر تولیدات صنعتی، با توجه به اینکه آمار تولید واحد

باشد، همواره تالش وزارت �بسیار حائز اهمیت می.. فزوده، نرخ رشد اقتصادی و ا�حوزه اقتصاد و تهیه آمارهای کالن و رسمی از قبیل ارزش

صنعت معدن و تجارت این بوده جامعه آمار تولید خود را در حوزه محصوالت و واحدها گسترش دهد تا در تعامل با سایر مراکز بتواند 

ش یافته و فرهنگ ارائه آمار توسط عوامل اقتصادی گسترش یابد در این رابطه ضرورت دارد همکاری واحدها افزای. نقش موثری ایفا نماید

 .گیری نمایند�ریزی و تصمیم�تا سیاست گذاران بتوانند با دقت و سرعت بیشتری برنامه
 

 ارزش تولیدات صنعتی  3-2-1-2

چارچوب . نماید ی ملی اجرا میها�نفر کارکن صنعتی را جهت حصول حساب 44های باالتر از �مرکز آمار ایران همه ساله سرشماری کارگاه

در اقالم آماری منتشر شده این مرکز، ارزش تولیدات . شود�نفر کارکن را شامل می 44هزار کارگاه باالتر از  41مرکز آمار ایران تقریبا 

فکیک استان و نفر کارکن به ت 44های �در جداول زیر ارزش تولیدات صنعتی کارگاه. باشد�صنعتی یکی از آمارهای مهم بخش صنعت می

 .گروه فعالیت ارائه شده است
 

 (میلیارد ریال)نفر کارکن به قیمت جاری  44های باالتر از �ارزش تولیدات صنعتی کارگاه: 14جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 استان

 4348118 4111144 4418211 888188 134113 114284 کل کشور

 84311 14141 11184 88813 84881 28128 آذربایجان شرقی

 44141 3181 8181 1181 1814 1248 آذربایجان غربی

 1118 1488 1181 8481 2432 4341 اردبیل

 281118 224428 418813 482181 31243 14241 اصفهان

 14411 4 4 4 4 4 البرز

 4811 4483 4411 184 181 811 ایالم
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 444111 11111 14438 41244 3811 1481 بوشهر

 188333 121141 884111 214811 223224 244131 تهران

 1211 1318 1111 2121 4112 4138 چهارمحال وبختیارئ

 1441 8188 8114 4381 4111 4814 خراسان جنوبی

 14121 11131 14831 12484 84114 22881 خراسان رضوئ

 1118 1181 8111 2111 2141 4822 خراسان شمالی

 211111 243818 484233 424112 11441 11281 خوزستان

 48811 41311 41181 48811 44414 8431 زنجان

 28114 41114 41114 48811 3841 1344 سمنان

 2114 4181 4111 4211 4413 4411 سیستان وبلوچستان

 13188 88141 21114 28481 41811 41114 فارس

 14411 13824 18114 28121 22311 43141 قزوین

 42283 3144 3448 8118 1188 1312 قم

 8348 2144 2818 2213 4111 4283 کردستان

 88111 83483 21822 21121 22111 48141 کرمان

 41211 43814 48128 1431 1184 1211 کرمانشاه

 4324 4438 112 112 811 148 کهگیلویه وبویراحمد

 8823 1181 1844 1411 8121 8881 گلستان

 28241 43118 24411 44841 3228 1248 گیالن

 1144 1118 1181 1844 1882 8111 لرستان

 81841 88484 28131 24138 41211 48841 مازندران

 424344 31141 13141 18411 12111 84424 مرکزی

 441218 31428 28114 48181 42112 44431 هرمزگان

 44411 1311 1448 1882 1181 8881 همدان

 81144 21113 21314 22141 44313 3114 یزد

 مزکر آمار ایران: مأخذ

های قبل به همراه استان تهران مورد محاسبه قرار �بنا به مصوبه هیئت دولت ایجاد گردیده است، لذا در سال 4883استان البرز در سال 

 .گرفته است�می
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درصد از  12کشور که حدود درصد از کل ارزش تولیدات  41و  41، 28های تهران، اصفهان و خوزستان به ترتیب �استان 4883در سال 

در جدول زیر سهم هر استان از ارزش تولیدات کشور در هر سال . اند�شود، تولید نموده�کل ارزش محصوالت صنعتی کشور را شامل می

 .ارائه شده است

 

 (درصد)روند سهم ارزش تولیدات صنعتی استان از کل ارزش تولیدات صنعتی کشور : 14جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 استان

 28.4 21.1 28.3 28.1 88.2 81.4 تهران

 41.4 41.2 41.8 41.4 48.8 48.2 اصفهان

 41.1 48.1 44.1 48.1 44.4 8.1 خوزستان

 1.1 1.4 1.2 1.1 1.2 1.1 مرکزئ

 1.2 1.2 2.4 2.4 4.8 4.3 هرمزگان

 1.8 8.1 1.1 4.8 4.1 4.8 بوشهر

 1.8 1.1 1.4 1.8 1.1 1.1 آذربایجان شرقی

 8.2 8.2 8.8 8.2 8.8 8.1 قزوین

 2.1 8.1 1.1 1.8 1.1 1.4 خراسان رضوئ

 2.1 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 البرز

 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 فارس

 2.4 2.1 2.1 2.3 8.8 2.1 کرمان

 4.3 4.8 2.8 2.1 4.1 4.8 یزد

 4.8 2.4 2.1 2.8 2.1 2.1 مازندران

 4.2 4.4 4.1 2.4 4.1 4.1 سمنان

 4.2 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 گیالن

 4.4 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 زنجان

 4.3 4.8 4.2 4.1 4.8 4.8 کرمانشاه

 4.1 4.1 4.8 4.4 4.3 4.3 قم

 4.1 4.1 4.1 4.3 4.3 4.4 آذربایجان غربی

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 همدان

 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 گلستان

 4.1 4.8 4.1 4.1 4.1 4.1 لرستان

 4.1 4.8 4.1 4.8 4.2 4.8 یچهارمحال وبختیار
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 4.8 4.8 4.8 4.8 4.1 4.8 خراسان شمالی

 4.2 4.8 4.1 4.8 4.8 4.1 اردبیل

 4.2 4.2 4.8 4.2 4.8 4.8 خراسان جنوبی

 4.2 4.2 4.2 4.8 4.8 4.2 کردستان

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2 4.2 سیستان وبلوچستان

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 کهگیلویه وبویراحمد

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 ایالم

 مزکر آمار ایران: مأخذ

 

 .های آیسیک بیان شده است�نفر کارکن و بیشتر به تفکیک گروه 44های �در جداول زیر ارزش تولیدات صنعتی کارگاه

 

 (میلیارد ریال)نفر کارکن به قیمت جاری  44های باالتر از �ارزش تولیدات صنعتی کارگاه: 12جدول 

کد 

 فعالیت
 4883 4888 4881 4881 4881 4881 فعالیت

 
 4348118 4111144 4418211 888188 134113 114284 کل صنعت

 411431 423814 448411 88133 14481 14111 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 41

41 
تولید محصوالت از توتون و تنباکو ـ 

 سیگار
4148 4118 4148 2882 8428 2848 

 81118 84484 84148 21318 21821 43818 تولید منسوجات 41

48 
تولید پوشاک ـ عمل آوردن و رنگ کردن 

 پوست خزدار
881 828 4441 4111 4114 4383 

43 
دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف 

 و چمدان و زین و یراق و تولید کفش
4181 2114 8441 2111 8488 8841 

24 

صوالت چوبی و چوب تولید چوب و مح

پنبه ـ غیر از مبلمان ـ ساخت کاال از نی 

 و مواد حصیری

4811 2144 8142 8832 2312 8181 

 44441 3111 44211 8411 1148 1381 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 24

22 
های ضبط �انتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 شده
4111 4181 2814 8424 8211 8188 

28 
های �کک ـ پاالیشگاهصنایع تولید زغال 

 های هسته ای نفت و سوخت
14188 12181 18312 443441 184181 138218 

 211812 431418 488188 411148 38834 14441 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 21
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 81321 84111 84423 21812 43311 41841 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 21

 83148 18144 14813 12424 14141 81118 کانی غیر فلزیتولید سایر محصوالت  21

 284888 418881 242414 412412 441488 11881 تولید فلزات اساسی 21

28 
تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز 

 ماشین آالت و تجهیزات
43218 28841 88322 14444 88488 14211 

23 
بندی �تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه

 جای دیگرنشده در 
21881 23312 14811 11134 18821 13211 

84 
تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و 

 محاسباتی
138 188 111 4114 2444 1431 

84 

تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و 

بندی نشده در �های برقی طبقه دستگاه

 جای دیگر

48111 28114 84112 14434 11421 11138 

82 
ها و  تلویزیون و دستگاه تولید رادیو و

 وسایل ارتباطی
8824 1414 1412 1831 1212 8131 

88 

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار 

های مچی و انواع دیگر �دقیق و ساعت

 ساعت

2241 2118 8222 1111 1281 1313 

81 
ی موتوری و تریلر و �تولید وسایل نقلیه

 تریلر�نیم
484112 411448 418112 228414 212323 288813 

 1121 1111 1343 1114 3312 44132 ونقل�تولید سایر وسایل حمل 81

81 
بندی �تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 نشده در جای دیگر
8114 8343 1138 1141 1111 1111 

 14 443 11 11 88 43 بازیافت 81

 مزکر آمار ایران: مأخذ

 

درصد از کل ارزش تولیدات  42و  41.1، 41، 84به ترتیب  21و  21، 81، 28های �یتسهم ارزش تولیدات رشته فعال 4883در سال 

درجدول زیر . اند�را تولید نموده 4883درصد از کل ارزش تولیدات جاری کشور در سال  18گروه فعالیت تقریبا  1این . کشور بوده است

 .نعتی ارائه شده استهای صنعتی از کل ارزش تولیدات ص�روند سهم ارزش تولید رشته فعالیت
 

 

 

 

 

 

 (سهم)های صنعتی از کل ارزش تولیدات صنعتی �روند سهم ارزش تولیدات رشته فعالیت: 18جدول 
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کد 

 فعالیت
 4883 4888 4881 4881 4881 4881 فعالیت

 8.1 8.8 3.3 44.4 44.4 44.1 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 41

 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 گارتولید محصوالت از توتون و تنباکو ـ سی 41

 4.3 2.4 2.1 8.2 8.1 8.1 تولید منسوجات 41

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2 تولید پوشاک ـ عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 48

43 
دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و 

 یراق و تولید کفش
4.8 4.1 4.8 4.2 4.2 4.2 

24 
صوالت چوبی و چوب پنبه ـ غیر از تولید چوب و مح

 مبلمان ـ ساخت کاال از نی و مواد حصیری
4.8 4.8 4.1 4.8 4.2 4.2 

 4.1 4.1 4.3 4.3 4.4 4.4 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 24

 4.2 4.2 4.8 4.8 4.2 4.8 های ضبط شده�انتشار و چاپ و تکثیر رسانه 22

28 
های  فت و سوختهای ن�صنایع تولید زغال کک ـ پاالیشگاه

 هسته ای
1.1 1.1 1.8 3.1 84.3 84.2 

 41.1 42.1 41.1 41.8 41.2 44.8 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 21

 4.3 2.4 2.1 2.8 2.3 8.4 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 21

 1.1 1.4 1.2 1.3 1.3 1.1 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی 21

 42.4 44.8 41.1 48.1 41.4 41.1 ساسیتولید فلزات ا 21

 2.2 2.1 8.1 8.8 8.1 8.1 آالت و تجهیزات به جز ماشین فابریکی فلزی تولیدمحصوالت 28

 2.1 2.8 1.4 1.1 1.8 1.1 نشده در جای دیگر بندی�طبقه آالت و تجهیزات تولیدماشین 23

 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی 84

84 
های برقی  تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاه

 بندی نشده در جای دیگر�طبقه
8.1 8.1 8.1 8.1 8.4 2.1 

 4.2 4.8 4.1 4.1 4.1 4.1 ها و وسایل ارتباطی تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه 82

88 
های �تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 مچی و انواع دیگر ساعت
4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 

 41.3 41.3 43.1 43.4 22.8 21.8 تریلر�ی موتوری و تریلر و نیم�تولید وسایل نقلیه 81

 4.1 4.1 4.1 4.3 4.1 2.4 ونقل�تولید سایر وسایل حمل 81

 4.8 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 بندی نشده درجای دیگر�و مصنوعات طبقه تولیدمبلمان 81

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 بازیافت 81

 مزکر آمار ایران: مأخذ

 صنایع نوین  3-1-2
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توسعه صنایع نوین . توسعه صنایع با فناوری باال در کشورها رویکرد نوینی است که در دهه اخیر رشد بسیار باالیی در دنیا داشته است

آورد و لذا با �های تولیدی در کشور را نیز فراهم می�وری سایر بخش�و ارتقای بهرهافزوده باال موجبات توسعه فناوری �عالوه بر ایجاد ارزش

وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص ایرانی در داخل و خارج . توان به توسعه صنعتی و اقتصادی الزم دست یافت تکیه بر آن می

های �های نوآورانه و خالقانه از نقاط قوت و فرصت�یدی کشور و فعالیتای، پتانسیل تول�از کشور، وجود بازارهای رو به رشد داخلی و منطقه

 :باشند صنایع با فناوری باال عموما دارای ویژگیهایی به شرح زیر می. باشد�موجود در حوزه صنایع نوین در کشور می

 .دباشن دارای سطح باالی فناوری می( فرایند، ماشین آالت و تجهیزات)حداقل در یکی از سه بستر 

 .محصوالت این صنایع، تجهیزات و خدمات با فناوری باال است

 .گیری از روشهای تولید خودکار هستند�دارای حداکثر بهره

 (حداقل دو برابر میانگین در صنعت. )های تحقیق و توسعه در این صنایع در سطح باالیی قرار دارد هزینه

 .کند سریعتری تغییر میفناوری این صنایع نسبت به فناوری سایر صنایع با نرخ 

 .باشند و توان کاربرد فناوری برای رشد سریع می( ظرفیت)دارای پتانسیل 

 .درصد از کل کارکنان است 24نسبت نیروی انسانی دانشور و متخصص در این صنایع حداقل 

های برتر �قرار صنایع مبتنی بر فناوریتوان به طرح ایجاد مناطق ویژه است گذاری شده است می�در آخرین اقدامی که در این حوزه سیاست

 .گرا در حوزه صنایع نوین اشاره نمود�پذیر و صادرات�های تولیدی رقابت�گیری بنگاه�و ایجاد زیر بناهای الزم برای شکل

 :های تخصصی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تشکیل گردید که عبارتند از�برای توسعه صنایع نوین کارگروه

 (بندی، رنگ، مصالح ساختمان، سوخت�غشاء، پلیمر، کامپوزیت، کاتالیست، سنتز، پوشش، آلیاژ، خودرو، بسته)و نانوفناوری مواد ن

 (فیبر نوری، میکروفتونیک، فتونیک، سیلیکون، بیوفتونیک، نانوفتونیک، پالسمانیک، نانولیزر، اپتیک، الکترو پلیمر)لیزر و اپتیک 

 (سازی مصرف سوخخورشیدی، زیست توده، پیل سوختی، بهینه انرژی باد، انرژی)انرژی نو 

افزار، پردازش، های راداری، سنسورها، مبدلها، نرمهای مایکرویو، سیستمها، سیستمسیستم نوری، آنتن)برق و فناوری اطالعات و ارتباطات 

 (امنیت، ابررایانه، محاسبات مانیتورینگ

 (های بسیار کوچک، هواپیما بدون سرنشین، ماهواره، سنجش از راه دور فضایی، پرنده سنسورهای صنعتی، ربات)مکانیک و هوافضا 

 (ها، دارو، بیوراکتورهای کشت، کشت بافتمهندسی بافت، کیت تشخیص، واکسن، آنزیم)بیوفناوری 

 :های مهم که برای توسعه صنایع نوین صورت گرفته عبارتند از�برخی از فعالیت

 .های ارتقا، پیشرو و توسعه صنایع نوینای در طرححوه تصویب پروپزال و پرداختهای مرحله های نتهیه دستورالعمل

 .تهیه دستورالعمل نحوه تعامل با قراردادهای ناتمام و خاتمه نیافته طرح ارتقا و پیشرو

 .هاهای تمام فعالیتها و دستورالعمل�های کاری، فرایند•تهیه رویه

 .و انجام اقدامات حقوقی در خصوص قراردادهای ناموفق تشکیل کارگروه وصول مطالبات

 .الکترونیکی پروپزال دستی و انجام داوری و بررسی پروپزال به صورت دریافت  جای الکترونیکی به پروپزال به صورت اندازی سامانه دریافت  راه

 .اندازی اتوماسیون اداری راه

 .نشگاه و پژوهشگاه از سراسر کشور جهت حمایت از تهیه نمونه صنعتیدا 14عقد قرارداد در قالب موافقتنامه با بیش از 

 .اضافه شدن دریافت اعالم نیاز صنعتی و تکمیل فرم واگذاری حقوق مالکیت مادی و معنوی به موارد واجد شرایط جهت تصویب پروپزال

حوزه جهت تصویب پروپزال، استمهال وام  های تخصصی با اعضاء متغیر و متناسب با دستورالعمل کارگروه، در هرتشکیل کارگروه

 .ها و پرداختهای فاز نهایی قراردادها�شرکت

 .هاسازی پروژه ••ها بر مبنای تجاری تعیین اولویت

 .اند•اند و پیشرفت نداشته•پرداخت دریافت نموده پیگیری وصول مطالبات از محل طرح ارتقا و پیشرو که پیش

هایی که از سوی صنایع نوین جهت واگذاری زمین �اقتصادی شیراز جهت ارائه تخفیفات ویژه به شرکت امضاء توافقنامه با منطقه ویژه

 .شوند�معرفی می

 .های تهران و آذربایجان شرقی�شروع انجام مطالعات مناطق ویژه استقرار صنایع نوین در استان

 .ای در صنایع نوینتدوین نقشه راه دستیابی به اهداف توسعه 

  :سازی منابع نیز چند طرح تعریف شده که عبارتند از��ارچهبرای یکپ

 طرح کمک به توسعه صنایع نوین

 طرح ارتقا سطح فناوری صنایع الکترونیک و صنایع نوین
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 صنعتی کشور–های برتر در جوار قطبهای علمی�طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوری

 کمک به نوآوری در بخش صنایع پیشرو

 .گردد�های مذکور تشریح می�در بخش زیر هر یک از طرح
 

 طرح کمک به توسعه صنایع نوین  1-3-1-2

. گیری و توسعه بخش خصوصی، کارآفرینی در صنایع نوین به اجرا گذشته شده است�منظور ایجاد بستر مناسب جهت شکل �این طرح به

های �یروی انسانی متخصص و تحصیلکرده و تحت تاثیر قراردادن سایر بخشافزوده باال، متکی بودن به ن�مشخصه اصلی صنایع نوین ارزش

افزار و فناوری �تمرکز اصلی این طرح بر صنایع الکترونیک، مواد جدید، بیوفناوری و هوافضا، نرم. باشد�وری می�تولیدی از طریق افزایش بهره

روژه، ایجاد بستر مناسب جهت توسعه صنایع نوین در کشور از طریق هدف این پ. باشد�اطالعات و ارتباطات، نانوفناوری ولیزر و اپتیک می

های صنعتی، مراکز ملی تحقیق و توسعه، مؤسسات تحقیق و فناوری توسط بخش �های بزرگ و خوشه�کمک به ایجاد و راه اندازی شرکت

 .خصوصی و کارآفرینان است

در صدد ( طور خاص �به 1گذاری خطر پذیر موضوع بند الف تبصره �مایهطور عام و سر �در چارچوب کمکهای فنی و اعتباری به)این پروژه 

های موجود و تازه تاسیس از طریق �ها و مراکز تأمین نقدینگی جهت توسعه شرکت�گیری این شرکت�تأمین منابع مالی الزم جهت شکل

 .های کم بهره و با اقساط بلند مدت است اعطای تسهیالت حمایتی، اعطای وام

های برتر �منظور ایجاد و توسعه صنایع نوین با ویژگی دارا بودن فناوری �ها و کمکهای مالی زیر به�بار این پروژه، اقدامات، حمایتاز محل اعت

 .گیرد های زیر صورت می�در گروه

 شامل مخابرات، میکروالکترونیک، اتوماسیون و الکترونیک مصرفی: حوزه الکترونیک

یوانفورماتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، مهندسی ژنتیک، زیست مواد، کاربرد بیوفناوری در صنعت، ب: حوزه صنایع بیوتکنولوژیک شامل

 پزشکی و داروسازی، کشاورزی و گیاهی

ها، مواد الیه نازک و نیمه رساناها، مواد پوششی، جوشکاری، پلیمرها، فرایند �ها، کامپوزیت�ها، مغناطیس�سرامیک: حوزه مواد جدید شامل

 سازی سریع، مواد هوشمند و مواد دوفلزی��وز، نمونهمواد، مواد نس

 سازی، هلیکوپترسازی، ماهواره و تجهیزات ماهواره��هواپیما: حوزه هوافضا شامل

 افزار و فناوری اطالعات و ارتباطات�حوزه نرم

گیری، پردازش لیزری مواد، لیزرهای �ازهاپتومکانیک، مواد نورتاب، کاربرد لیزر در پزشکی و درمان، کاربرد لیزر در اند: حوزه لیزر و اپتیک

 های نازک اپتیکی�های الیه�جامد، لیزرهای گازی، قطعات و کریستال

 ها و نانو مواد کربنی�نانوکامپوزیت، نانوبیوتکنولوژی، نانوالکترونیک، نانو پودرهای فلزی، کاتالیست: حوزه نانوتکنولوژی

 :شده استبرخی ازنتایج اجرای این طرح در بخش زیر اشاره 

 .بهره اعطاء شده استمیلیارد ریال وام کم  131گذاری در صنایع نوین با اعتباری بیش از  طرح سرمایه 423به 

 .باشد�نفر می 2444های موفق بالغ بر •زایی حاصل از اجرای پروژهاشتغال 

 .باشد گذاری در هر طرح می هاز کل سرمای% 14های صنایع نوین به صورت میانگین حدود وام داده شده از محل طرح

 .شوند های وابسته دیگر میاندازی شرکت هستندکه موجبات راه کنند در واقع واحدهای مولدی فعالیت می صنایع نوین درحوزه که واحدهایی

 .باشد�برابر می 44افزوده ایجاد شده محصوالت تولید شده و وارد شده به بازار حدود �ارزش
 

 به ارتقا سطح فناوری در صنایع الکترونیک و صنایع نوین  طرح کمک  2-3-1-2

 :توان اشاره نمود از اهداف اصلی این طرح به موارد زیر می

سازی نظام ��های مربوط در خصوص هوشمند�های فناوری در صنایع نوین و ارائه گزارش انجام مطالعات در خصوص روزآمد نمودن اولویت

 توسعه صنایع نوین

 پذیری صنعت کشور دارند�هاکه تاثیرقابل مالحظه درافزایش سطح رقابت�های کلیدی و ایجاددانش فنی درسطح بنگاه�ناوریکمک به تولیدف

 های جدید در صنایع نوین در راستای اهداف سند توسعه بخش صنعت�های تحقیقاتی کاربردی و بنگاه�کمک به ایجاد و رشد هسته

منظور تقویت صنایع الکترونیک و صنایع نوین  �گردد به�هایی که در زیر اشاره می�ها و کمک�یتاز محل اعتبارات این پروژه اقدامات، حما

اعم از مخابرات، اتوماسیون، میکروالکترونیک، الکترونیک نوری، مهندسی پزشکی، لیزر و اپتیک، بیوتکنولوژی، موادجدید، هوافضا، فناوری )

منظور ارتقا سطح فناوری و افزایش کیفیت، استاندارد و  �این اقدامات به .گیرد رت میدر کشور صو( اطالعات و ارتباطات، نانوتکنولوژی

 .باشد�های مذکور در بازارهای جهانی می�پذیرش بنگاه پذیری و قابلیت�افزایش رقابت های فعال درحوزه صنایع نوین درجهت�دانش فنی بنگاه
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 :ن شاملانجام مطالعات و هوشمندسازی نظام توسعه صنایع نوی( الف

 تدوین استراتژی و ساماندهی نظام توسعه صنایع نوین کشور

 گیری شبکه متخصصین صنایع نوین�های مربوط به توسعه صنایع نوین و مدیریت فناوری و شکل انجام مطالعات در حوزه

آموزشی تخصصی مرتبط با  های�ها و دوره�ها و کنفرانس�های داخلی و خارجی و کمک به سمینارها، همایش�کمک و شرکت در نمایشگاه

 ها�ها در آن�های شرکت اشخاص و یا مؤسسات و شرکت ها و یا تأمین بخشی از هزینه�الکترونیک و صنایع نوین و برگزاری آن

 چاپ و انتشار کتاب، کاتالوگ و یا مجله

 دهی نهادهای مورد نیاز�کمک به تدوین استانداردها و ایجاد و شکل

 ی نظام مهندسی صنعت الکترونیک و صنایع نوینساز��کمک به تدوین و پیاده

 :کمک به ارتقا سطح فناوری در الکترونیک و صنایع نوین شامل( ب

های صنایع نوین از طریق کمک به انجام تحقیقات، طراحی مهندسی، پژوهش، �پذیری در بنگاه�ارتقاء توانمندی فناوری و افزایش رقابت

 بی و صادراتنمونه سازی، خدمات کارشناسی و بازاریا

 کمک به توسعه و تقویت صادرات و بازاریابی در صنایع نوین

 کمک به انتقال فناوری

 .های فعال در صنایع نوین�به متخصصین و شرکت (Patent) کمک و ارائه تسهیالت جهت خرید و یا ثبت حق امتیاز اختراع

 های مختلف صنایع نوین کمک به تجهیز آزمایشگاههای تخصصی در حوزه( ج

اعم از خرید، فراهم ساختن امکانات مخابراتی مانند خطوط تلفن )رسانی صنعت الکترونیک کشور �رسانی صنعت، شبکه اطالع�اطالع( د

ای، سیستم اینترنت متقارن و غیر �های بی سیم طیف گسترده، آنتن ماهواره�، مایکرویو، مودمE4 خطوط .L.L عادی، خطوط اختصاصی

های مختلف، قراردادهای مشاوره، کارشناسی، طراحی و پیاده سازی، نصب و راه اندازی، قراردادهای •ISP از و ازمتقارن به تعداد مورد نی

در داخل و یا خارج کشور و  Web hostingسازی اطالعات، ��آوری آمار، داده آمایی، سردبیری اطالعات، بهنگام�آوری اطالعات، جمع�جمع

 (غیره

 گردش امور طرح، تبلیغات ها و خودکارسازی�بهبود روش( ه

 برخی از نتایج اجرای این طرح در بخش زیر اشاره شده است

 .باشد میلیارد ریال می 4411کل اعتبارات صرف شده از ابتدا تاکنون بیش از 

 .پذیر بوده استپروژه پژوهشی امکان 814دستیابی به دانش فنی بیش از 

 .های صنایع نوین مورد استفاده قرار گرفته استی طرحدانش فنی بدون توجه به مالکیت مادی و معنو 88

 .سازی دارند••دانش فنی ایجاد شده در مقیاس آزمایشگاهی، قابلیت تجاری 281

 .باشد نفر می 144ها حدود سازی طرح••زایی حاصل از تجاری�اشتغال

شود در  بینی می سازی دارند، پیش••ه قابلیت تجاریباشد ک زایی مستقیم حاصل از تهیه نمونه آزمایشگاهی مینفر اشتغال 844حدود 

 .اشتغال ایجاد شود 8144صورت تحقق، بیش از 
 

 صنعتی کشور  –طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر در جوار قطبهای علمی   3-3-1-2

های فارس، خراسان �های برتر در استان�ار صنایع مبتنی بر فناوریهای این طرح مقرر شده است پنج منطقه ویژه استقر بینی بر اساس پیش

شروع . گیرد مطالعات ایجاد مناطق مزبور در قالب پروژه اول این طرح انجام می. رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و تهران ایجاد گردد

 .باشد�باشد منوط به انجام پروژه اول می�پروژه دوم که ایجاد مناطق مزبور می

های تهران، فارس، اصفهان، �های صورت گرفته در این پروژه، مطالعات ایجاد و مدیریت پنج منطقه ویژه برای استان�ریزی�اساس برنامهبر 

یابی، توجیه فنی، اقتصادی و �این مطالعات حداقل شامل مطالعات امکان سنجی، مکان. گیرد خراسان رضوی و آذربایجان شرقی صورت می

  .اتژیک ایجاد و توسعه مناطق مزبور خواهد بودهمچنین برنامه استر

سازی زمین در این مناطق و ایجاد و توسعه شبکه ��باشد که شامل عملیاتی نظیر خرید و آماده�پروژه دوم مربوط به ایجاد مناطق مزبور می

باطات و فناوری اطالعات، فضاهای های ارت�ونقل، زیرساخت�سازی و فضای سبز، شبکه آب و فاضالب، شبکه حمل��ها، محوطه�انرژی در آن

 (...آتش نشانی، گمرک و)نمایشگاهی و همایشی، آزمایشگاههای تخصصی، انکوباتورها، مراکز ارائه خدمات فناوری و خدمات عمومی 

 .باشد�می

 :برخی از نتایج اجرای این طرح در بخش زیر اشاره شده است
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تصادی در دستور کار بوده که تاکنون منطقه ویژه اقتصادی شیراز عملیاتی شده است منطقه ویژه اق 1استان در قالب  1از محل این طرح، 

دلیل  �یابی هستند که در دو استان تهران و آذربایجان شرقی مطالعات مذکور شروع و بهمنطقه دیگر در مرحله انجام مطالعات و مکان 1و 

 .های دیگر هنوز آغاز نشده است�کمبود منابع در استان

ای مبادله شده است که به صنعتگران •های زیرساختی ایجاد شده از محل این طرح با منطقه اقتصادی شیراز توافق نامه•ی پروژهبر مبنا

 .شود ای داده می•بابت واگذاری اراضی تخفیفات ویژه HiTech فعال در زمینه

 .شود وین به دو صورت تخفیف داده میهای صنایع نبر مبنای توافقنامه مذکور، به صنعتگران معرفی شده از سوی طرح

 .شود�تخفیف داده می% 24در صورتی که صنعتگران یک هکتار زمین خریداری نمایند تا 

 .شود تخفیف داده می% 84در صورتی که صنعتگران متقاضی بیش از یک هکتار باشند، تا 

برداری به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امکان بهره در صورت موافقت با تغییر دستگاه اجرائی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 .گردد از دانش فنی و نتایج طرح استقرار فراهم می

باشد، پرداختن به این مهم  گذاری در حوزه صنایع نوین می با توجه به اینکه رسالت این طرح ایجاد زیرساخت و بستر مناسب برای سرمایه

 .باشد و باید در اولویت قرار بگیرد میای برخوردار •از اهمیت ویژه
 

 طرح کمک به توسعه نوآوری در بخش صنایع پیشرو  4-3-1-2

. شود�ها جذب می�کنند، در آن ها در طی زمان کسب می�هایی که بنگاه�دانش و نوآوری به شدت به بنگاه وابسته بوده و براساس توانمندی

های ایجاد شده در برخی �فرصت. ادگیری مرتبط با نوآوری بسیار متفاوت هستندهای مختلف صنعتی از منظر دانش و فرایند ی�بخش

، ابزار و R&D های نوآوری از طریق پیشرفت در�در برخی فرصت. های علمی صورت گرفته در دانشگاه مربوط است�ها به پیشرفت�بخش

تمام دانش . توانند نقش اساسی داشته باشند کنندگان می�در برخی دیگر، منابع خارجی دانش مثل تأمین. شود�تجهیزات حاصل می

اگر دانش خارجی به سادگی در دسترس و قابل تبدیل به محصوالت جدید باشد و . شود�خارجی، به سادگی به محصول تبدیل نمی

با توجه به مشخصات . تدتواند اتفاق بیف ها به سادگی می�کنندگان زیادی به آن دسترسی داشته باشند، ورود نوآورانه بنگاه�مشتریان و تأمین

. تواند یک و یا ترکیبی از دو رویکرد باال را مدنظر قرار دهد ای آن می�یک بخش صنعتی و بافت صنعتی موجود در کشور، رویکرد توسعه

تقا نوآوری در ها از طریق ار�پذیری بنگاه�این طرح با تمرکز بر تعامل بین تکنولوژی، ساختار صنعتی، نهادها و تقاضا درصدد افزایش رقابت

 .باشد�ها می�آن

ها با مصالح �از اهداف این طرح تدوین استراتژی و انجام مطالعات پشتیبان توسعه صنایع پیشرو کشور شامل صنایع نوین و نفوذ و پیوند آن

رو از طریق موارد زیر سازی و انتشار فناوری در صنایع پیش��از دیگر اهداف کمک به ایجاد، توسعه، بومی .باشد�بالغ و متعارف کشور می

 :باشد�می

منظور ارتقا توانمندی  �کمک به انجام تحقیقات، طراحی مهندسی، پژوهش، نمونه سازی، خدمات کارشناسی و بازاریابی و صادرات به

 های صنایع پیشرو�پذیری در بنگاه�فناوری و افزایش رقابت

 کمک به توسعه و تقویت صادرات و بازاریابی در صنایع پیشرو

 ک به نفوذ و انتقال فناوری در صنایع پیشروکم

 های فعال در صنایع پیشرو�به متخصصین و شرکت (Patent) کمک به خرید حق امتیاز اختراع

 

 کیلومتری تهران 121احداث صنایع نوین در محدوده   5-3-1-2

توسط وزیر وقت صنایع و معادن ابالغ  4888کیلومتری تهران که از سال  424با توجه به شرایط احداث صنایع نوین در داخل محدوده 

 های دریافتی مورد بررسی قرار گرفت که عملکرد آن در جدول زیر ارائه شده است�گردید، درخواست

 

 

 

 

 

 های صنعتی در کل کشور•خالصه عملکرد در بررسی طرحهای مرتبط با حوزه صنایع پیشرفته به تفکیک رشته: 11جدول 

 تعداد طرحهای تأیید شده ای ارسالیتعداد طرحه زمینه درخواست
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 44 21 (غیرفلزی -فلزی)صنایع مواد نو و پیشرفته 

 - 2 صنایع نساجی

 24 81 صنایع شیمیایی

 88 18 صنایع دارویی و غذایی پیشرفته

 41 13 صنایع قطعات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی پیشرفته

 3 12 صنایع ساختمانی پیشرفته

 1 22 انرژیهای نو

 42 28 های هوشمند و اتوماسیون صنعتی�سیستم

 صنایع برق، الکترونیک و مخابرات
423 11 

 (IT)افزار آوری اطالعات و نرم صنایع مرتبط با فن

 21 12 صنایع مهندسی پزشکی

 3 3 صنایع هوافضا

 3 41 صنایع نانو فناوری

 8 1 صنایع زیست فناوری

 4 1 صنایع اپتیک ولیزر

 4 4 ای هستهصنایع 

 438 111 مجموع

 در جدول زیر عملکرد استان تهران در ارتباط با صدور مجوزهای مرتبط صنایع پیشرفته ارائه شده است

 

 تهران نواحدهای تولیدی مرتبط با حوزه صنایع پیشرفته در استا برداریصدور جواز تاسیس و پروانه بهره : 11جدول 

 4834 4834 4883 4888 شرح

 43 22 44 1 صادر شده از تاسیسجو

 28 48 -- -- صادر شده برداری پروانه بهره

با توجه به نیاز واحدهای تولیدی برای دریافت تائیدیه محصوالت صنایع پیشرفته، مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین نسبت به 

 رکز ارائه شده استنماید که در جدول زیر عملکرد این م ها اقدام می�صدور این تائیدیه

 

 

 

 

 

 (فقره)صدور تائیدیه برای واحدهای تولیدی مرتبط با حوزه صنایع پیشرفته : 11جدول 

 مجموع 4834 4834 4883 شرح
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 412 21 14 88 تهران

 41 8 48 - البرز

 1 8 2 - اصفهان

 2 - 2 - لرستان

 4 4 - - مازندران

 4 4 - - گیالن

 4 4 - - همدان

 438 88 11 88 مجموع

 

 مجوزهای خدمات فنی و مهندسی  4-1-2

. کند�وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس مأموریت خود برای واحدهای متقاضی در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز مجوز صادر می

نفر صادر گردیده  1311برداری خدمات مهندسی با ایجاد اشتغال �فقره پروانه بهره 383تعداد  4834تا پایان سال  4881از ابتدای سال 

 .در جدول زیر مجوزهای خدمات مهندسی به تفکیک استان ارائه شده است. است

 

 جوازتاسیس و پروانه خدمات فنی مهندسی صادره به تفکیک استان: 11جدول 

 استان

 پروانه خدمات مهندسی جواز تاسیس خدمات مهندسی

 (رنف)اشتغال  (فقره)تعداد  (نفر)اشتغال  (فقره)تعداد

 4888 18 2484 223 آذربایجان شرقی

 24 48 88 11 آذربایجان غربی

 2818 414 2841 288 اصفهان

 81 24 33 11 ایالم

 81 23 283 18 کرمانشاه

 48 3 41 44 بوشهر

 411 484 438 841 تهران

 1 1 28 41 چهارمحال و بختیاری

 183 441 184 281 خراسان رضوی

 4 18 2 12 خوزستان

 28 41 418 11 نزنجا
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 3 1 18 21 سمنان

 1 1 83 41 سیستان و بلوچستان

 4414 81 4143 418 فارس

 18 21 14 83 کردستان

 4 48 48 11 کرمان

 28 44 18 22 کهگیلویه و بویر احمد

 4 41 2 81 گیالن

 41 3 481 14 لرستان

 18 21 448 13 مازندران

 3 22 88 14 مرکزی

 1 8 24 8 هرمزگان

 4 1 4 448 دانهم

 4 14 4 241 یزد

 44 1 11 84 اردبیل

 23 41 11 84 قم

 23 24 44 41 قزوین

 11 81 413 81 گلستان

 18 44 4883 28 خراسان شمالی

 81 44 444 81 خراسان جنوبی

 4 44 43 48 البرز

 1311 383 3312 2388 جمع

 

 معدن   2-2

برداری وجود دارد که به �نوع ماده معدنی در حال بهره 18در ایران . ای منابع طبیعی استه�بخش معدن در ایران یکی از مهمترین پتانسل

 گردد�کشور برتر معدنی جهان تلقی می 44لحاظ تنوع جزء 
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توسط مرکز آمار ایران انجام شد که برخی از نتایج بدست امده در این بخش تشریح  4883آخرین سرشماری معادن کشور در سال 

برداری کشور در �ارزش کل تولیدات معادن درحال بهره. معدن بوده است 1311تعداد معادن سرشماری شده  4883سال در . گردد�می

های مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزئینی به ترتیب �میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت 14418بالغ بر  4883سال 

 .اند�ترین ارزش تولیدات ساالنه را داشتهمیلیارد ریال باال 1811و  48144، 41824با 

 های منتخب واحدهای معدنی ارائه شده است�در جدول زیر برخی از شاخص

 

 برداری کشور�های منتخب معادن در حال بهره�شاخص: 18جدول 

 سال
 

*4881 4881 4881 4881 4888 4883 

 1311 1121 1441 8133 8182 8821 واحد تعداد معدن

 84238 11811 11118 11214 14412 11811 فرن تعداد شاغالن

 14418 81181 81118 84111 22112 41114 میلیارد ریال ارزش کل تولیدات

 28181 21118 21111 28188 41111 48148 میلیارد ریال افزوده�ارزش

 1814 8184 8842 2188 4181 2114 میلیارد ریال گذاری�ارزش سرمایه

 مزکر آمار ایران: مأخذ

 

 .آمارگیری انجام نشده است( 4888اطالعات مربوط به سال ) 4881ل سا*

برداری کشور به کار اشتغال �در معادن در حال بهره 4883نفر در سال  84238دهد که مجموعا �نتایج بدست آمده از آمارگیری نشان می

نفر  48184نفر مهندسین،  1218ها، �نفر تکنیسین 2121نفر کارگران ماهر،  21881نفر کارکن ساده،  41811اند که از این تعداد �داشته

 .اند�نفر شاغالن امور اداری و مالی بوده 41144ونقل و باالخره �شاغالن امور حمل

 در جدول زیر روند وضعیت نیروی کار معادن ارائه شده است

 

 (نفر)اشتغال بخش معدن به تفکیک نوع فعالیت شاغل : 13جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نوع فعالیت شاغل

کاگر ماهر، تکنیسین، مهندس، شاغل )ماهر 

 (ونقل�امور حمل
21441 84441 81811 14484 14223 11881 

 41811 43231 24411 48444 41411 41821 ساده

 41133 41828 41284 42811 42844 44342 (اداری، مالی و خدماتی)سایر 

 84232 11811 11118 11212 14418 11811 تعداد کل شاغالن

 مزکر آمار ایران: مأخذ

 

 

 

 

 

 مجوزهای معدنی 1-2-2

برای واگذاری معادن، . باشد�گیری از ذخائر معدنی کشور در گرو اکتشاف، استخراج و فرآوری و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی می بهره

ل از واگذاری اینگونه معادن؛ اجرای عملیات اکتشافی لذا قب. باشد�دانستن کیفیت؛ کمیت و تغییرات احتمالی ماده معدنی الزامی می
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متقاضیان پس از دریافت پروانه اکتشاف و انجام عملیات اکتشافی و به نتیجه رسیدن اقدامات، . بمنظور اخذ گواهینامه کشف الزامی است

 .ری از معادن برای آنان صادر خواهد گردیدبردا�برداری، پروانه بهره�موفق به دریافت گواهینامه کشف میگردند که درصورت تمایل به بهره

پروانه اکتشاف، گواهی کشف، )نوع مجوز معدنی  1در قالب  4834لغایت  4881های �لذا صدور مجوزهای معدنی در کل کشور طی سال

 .بشرح زیر اعالم میگردد( برداری و اجازه برداشت�پروانه بهره

تا پایان ماه مورد گزارش فعال و درحال انجام ( های گذشته�طی سال)ه از ابتدا های اکتشاف صادره ک�کلیه پروانه: پروانه اکتشاف

های ابطالی و یا فاقد اعتبار دراین آمار �پروانه. شود�های اکتشافی بوده و هنوز منجر به صدور گواهی کشف نگردیده باشد را شامل می�فعالیت

 .منظور نمیگردد

 .برداری نگردیده است راشامل میگردد�های گذشته صادر؛ ولی منجربه صدورپروانه بهره�ازسالهای کشفی که �کلیه گواهی نامه: کشف گواهی

برداری از معدن باشند را �های قبل تا پایان ماه مورد گزارش مشغول عملیات بهره�ای که از سال�برداری صادره�پروانه بهره: برداری�پروانه بهره

 .اند دراین آمار منظور نمیگردند�ها متوقف و یا صلب صالحیت گردیده�برداری آن�لیت بهرههایی که به دالیلی فعا�پروانه .شامل میگردد

 .کلیه مجوزهای برداشتی که در پایان هر ماه دارای اعتبار بوده و مدت زمان آن به پایان نرسیده باشد: اجازه برداشت

های استانی انجام گرفته و اطالعات این مجوزها به  ر سازمانبا توجه به اینکه مراحل صدور مجوزهای معدنی به صورت دستی د: نکته مهم

گردد، لذا اطالعات اعالم شده برای مجوزهای معدنی ممکن است به علت عدم ارسال به موقع �ای برای ستاد وزارت ارسال می�صورت دوره

 .های استانی در این گزارش قید نگردیده و در مراحل بعدی تکمیل گردد سازمان

فقره پروانه اکتشاف صادر  48211حاکی از آن است که تعداد  4834لغایت  4881های �لی مجوزهای معدنی صادره طی سالبررسی اجما

فقره پروانه اکتشاف صادر گردیده است و در  4112باشد که درآن سال �می 4888گردیده است، که بیشترین مقدار آن مربوط به سال 

میزان تناژ . باشد�فقره می 882با  4834کشف صادر و بیشترین میزان آن مربوط به سال  فقره گواهی 1124همین بازه زمانی تعداد 

 "ضمنا. باشد�میلیون تن می 8834با  4834میلیون تن بوده که بیشترین مقدار آن مربوط به سال  22281ذخیره قطعی در این مدت 

 .باشد�میلیارد ریال می 134با  4834مقدار آن مربوط به سال  میلیارد ریال و بیشترین 4138میزان هزینه عملیات اکتشافی با مقدار 

باشد و از �فقره می 4414با  4834برداری صادر که بیشترین مقدار آن مربوط به سال �فقره پروانه بهره 1241های فوق تعداد �در طی سال

 .شود�های تمدیدی را شامل می�و مابقی پروانهبرداری جدید بوده �فقره آن مربوط به پروانه بهره 1281فقره پروانه تعداد  1241کل 

باشد که بیشترین مقدار آن مربوط به سال �میلیون تن می 411فقره با میزان استخراج  1118های فوق �و میزان اجازه برداشت در سال

مربوط به مواد معدنی شن و ذکر است که افزایش ناگهانی فوق  �الزم به. باشد�میلیون تن می 13و ظرفیت استخراج  4118با تعداد  4834

روند صدور این مجوزها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته  4834باشد که از ابتدای سال �ای و خاک رس می�ماسه رودخانه

  .است

 در جدول زیر عملکرد صدور مجوزهای معدنی طی هشت سال اخیر ارائه شده است

 

 سال اخیر به تفکیک استانمجوزهای معدنی صادره طی هشت : 14جدول 

 نام استان
پروانه 

 اکتشاف

 اجازه برداشت برداری�پروانه بهره گواهی کشف

تعداد 

 (فقره)

تناژ 

ذخیره 

میلیون )

 (تن

هزینه 

عملیات 

میلیارد )

 (ریال

تعداد 

 (فقره)

ظرفیت 

استخراج 

میلیون )

 (تن

ذخیره 

قطعی 

میلیون )

 (تن

اشتغال 

 (نفر)

گذاری �سرمایه

میلیارد )

 (الری

تعداد 

 (فقره)

میزان 

استخراج 

میلیون )

 (تن

آذربایجان 

 شرقی
121 288 113.1 281.1 214 42.8 114.4 2188 311 211 4.184 

آذربایجان 

 غربی
148 841 884.1 88.3 831 42.4 4488.3 1481 4481 114 1.341 

 4.141 448 848 811 824 1.1 411 41.1 181.1 411 884 اردبیل

 1.11 841 2211 1281 2483.1 21.1 111 431.1 4311.8 143 4444 اصفهان
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 4.41 8 13 84 24.1 4.1 1 4.8 24.1 42 81 البرز

 4.1 14 824 112 414.8 1 18 3.4 841.1 11 484 ایالم

 4.811 81 211 4888 2281.3 41.2 212 44.2 2281.8 411 221 بوشهر

 41.28 283 111 2412 4188.8 48.1 418 44.2 143.2 88 414 تهران

چهارمحال 

 وبختیاری
484 441 248.4 28.1 441 1.1 282.2 841 218 38 8.382 

خراسان 

 جنوبی
182 244 411.4 81 482 8.1 483.1 4841 144 411 8.131 

خراسان 

 رضوی
4241 188 4834.3 81 181 41.1 4121.1 1812 2182 141 2.118 

خراسان 

 شمالی
281 448 282.1 41.1 428 1.1 128.1 4111 138 483 4.221 

 48.111 811 2881 4111 4111.1 84.1 221 22.4 4141.3 241 824 خوزستان

 2.414 14 831 4413 811.8 1.3 483 14.1 844.8 441 841 زنجان

 1.111 284 132 8448 218.1 44.8 818 14.2 414.3 241 181 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
134 83 813.8 14.2 83 1.4 181.8 4814 111 434 48.881 

 1.812 443 2482 1134 4113.1 11.8 121 481.4 311.8 884 121 فارس

 1.121 434 241 111 181.3 8 444 84 441.1 413 218 قزوین

 4.318 444 413 141 141.8 8.1 11 22.1 831.3 82 414 قم

 4.8 24 1811 2448 431.8 44.8 431 418.8 248.1 411 841 کردستان

 4.3 423 1111 1282 4411.1 43.8 234 448.2 343.1 214 4411 کرمان

 1.41 411 111 4131 111.1 44.4 414 28.4 4144.1 411 811 کرمانشاه

کهکیلویه و 

 بویراحمد
441 11 4112.1 1.8 11 1.8 142.8 123 111 11 4.811 

 2.831 21 482 141 22.1 4.1 3 4.8 28.1 8 12 گلستان

 1.21 142 281 111 4418.8 8.1 18 3.1 182.4 11 442 گیالن

 4.422 8 428 144 14.1 2 12 3.4 11.1 11 411 لرستان

 44.131 32 182 2138 888.1 42.1 484 41.3 248.8 428 412 مازندران

 2.241 881 4424 2118 4882 41.1 811 12.1 181.1 281 188 مرکزی

 1.111 84 114 4811 4411.2 41.1 481 12.1 4213.8 411 818 هرمزگان
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 1.411 813 141 4814 121.1 8.2 248 41 183.1 431 811 همدان

 8.411 188 2121 1148 138.2 41.1 212 481.2 118.3 281 118 یزد

 411.381 1111 81114 11234 28148.3 813.8 1241 4132.8 22281.1 1124 48211 کل کشور

 .باشد�می 34آمار استان البرز مربوط به سال  *

 

 پروانه اکتشاف  1-1-2-2

فقره بیشترین تعداد مربوط به  48211حاکی از آن است که از کل  4834لغایت  4881های �های اکتشاف صادره طی سال�بررسی پروانه

یگاه فقره درجا 4444فقره جایگاه دوم و استان اصفهان با  4411فقره در جایگاه اول و استان کرمان با  4241استان خراسان رضوی با 

 .سوم کشور قرار دارند

 سال اخیر ارائه شده است 8های اکتشاف به تفکیک استان طی �در جدول زیر روند صدور پروانه

 

 (فقره)تعداد پروانه اکتشاف صادره به تفکیک استان طی : 14جدول 

 جمع کل 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام استان

 121 14 18 444 444 11 11 88 13 آذربایجان شرقی

 148 34 32 481 11 11 11 33 444 آذربایجان غربی

 884 81 84 82 81 14 11 11 11 اردبیل

 4444 441 424 411 431 418 411 18 423 اصفهان

 البرز
      

4 81 81 

 484 24 42 48 41 24 41 41 41 ایالم

 221 41 21 43 41 88 18 21 83 بوشهر

 414 41 41 84 43 24 1 43 81 تهران

 484 44 28 84 48 28 88 42 21 چهارمحال وبختیاری

 182 488 84 34 38 38 38 31 38 خراسان جنوبی

 4241 418 412 448 488 418 448 418 433 خراسان رضوی

 281 21 21 14 18 11 21 84 28 خراسان شمالی

 824 81 82 18 18 11 41 14 82 خوزستان

 841 83 4 21 12 11 14 81 21 زنجان

 181 81 84 84 12 11 12 12 81 سمنان

 134 11 11 18 31 31 88 84 18 سیستان وبلوچستان

 121 421 428 414 443 11 11 11 11 فارس

 218 22 41 81 81 81 83 13 11 قزوین
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 414 41 21 41 44 44 43 88 21 قم

 841 11 11 11 83 18 84 43 88 کردستان

 4411 411 414 413 412 441 484 411 31 کرمان

 811 24 21 84 88 88 18 11 11 کرمانشاه

 441 42 41 41 21 41 1 41 8 کهکیلویه وبویراحمد

 12 81 4 4 4 4 1 4 4 گلستان

 442 8 44 44 42 41 21 41 8 گیالن

 411 41 44 1 48 48 14 24 12 لرستان

 412 3 44 22 48 21 41 48 84 مازندران

 188 18 481 31 442 444 34 11 18 مرکزی

 818 24 41 11 18 11 18 81 84 هرمزگان

 811 18 81 11 13 18 13 13 81 همدان

 118 411 448 81 14 31 81 34 81 یزد

 48211 4148 4111 4111 4112 4184 4182 4113 4111 کل کشور

 

 گواهی کشف  2-1-2-2

فقره و استان  188که بیشترین آن مربوط به استان خراسان رضوی با فقره مجوز صادر گردیده  1124در طی دوره فوق تعداد : تعداد

 .فقره در جایگاه اول تا سوم کشور قرار دارند 884فقره و همچنین استان فارس با  143اصفهان با 

قطعی  میلیون تن اعالم گردیده است که بیشترین میزان ذخیره 22281های فوق به میزان �همچنین در طی سال: تناژ ذخیره قطعی

 .میلیون تن در جایگاه اول تا سوم کشور قرار دارند 4144و4311، 2281های بوشهر، اصفهان وکرمانشاه به ترتیب با مقدار�مربوط به استان

باشد که بیشترین مقدار آن �میلیارد ریال می 4132.8فقره گواهی کشف مقدار  1124بینی شده در �هزینه پیش: هزینه عملیات اکتشافی

میلیارد ریال در جایگاه اول، دوم و سوم  418و  431، 281های آذربایجان شرقی، اصفهان و کردستان با مقدار �مربوط به استان به ترتیب

 .گیرند کشور قرار می

 های صادر شده به تفکیک نوع اقالم اطالعاتی مربوط به این مجوز ارائه شده است�در جدول زیر روند صدور گواهی کشف

 

 دور گواهی کشف به تفکیک نوع اقالم اطالعاتیروند ص: 12جدول 

 جمع کل 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد گواهی کشف

 1124 183 882 821 134 111 124 128 148 فقره تعداد

 22281 4118 8834 8211 4183 8212 2131 8484 2811 میلیون تن تناژ ذخیره

 4138 134 281 414 418 413 31 414 412 میلیاردریال هزینه عملیات

برای تشریح دقیقتر اطالعات گواهی کشف، روند صدور این گواهی به تفکیک استان برای تعداد، تناژ ذخیره و هزینه عملیات در جداول 

 زیر ارائه شده است

 

 (فقره)روند صدور تعداد گواهی اکتشاف به تفکیک استان : 18جدول 
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 جمع کل 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام استان

 288 81 14 12 88 84 22 44 43 آذربایجان شرقی

 841 18 12 21 21 18 82 11 18 آذربایجان غربی

 411 21 41 21 81 22 43 41 41 اردبیل

 143 31 11 81 88 88 81 84 88 اصفهان

 البرز
      

- 42 42 

 11 1 3 8 1 3 42 44 1 ایالم

 411 43 21 43 21 43 41 21 21 بوشهر

 88 41 1 41 48 8 8 1 44 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
8 1 8 48 24 42 43 24 441 

 244 21 82 23 23 21 28 21 21 خراسان جنوبی

 188 12 11 11 18 11 11 11 14 خراسان رضوی

 448 44 41 21 44 81 1 1 1 خراسان شمالی

 241 28 18 23 81 21 41 21 48 خوزستان

 441 41 21 41 42 48 42 1 1 زنجان

 241 84 81 81 48 41 24 23 82 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
1 3 41 1 1 43 21 1 83 

 884 14 11 18 81 82 28 21 81 فارس

 413 21 24 21 22 24 41 41 41 قزوین

 82 3 1 3 42 42 41 44 1 قم

 411 84 88 21 23 41 44 41 48 کردستان

 214 84 84 21 11 14 21 28 28 کرمان

 411 3 28 48 84 23 42 3 41 کرمانشاه

کهکیلویه و 

 بویراحمد
8 2 2 4 1 44 24 44 11 

 8 8 4 4 4 4 4 8 2 گلستان

 11 1 48 1 44 41 8 42 1 گیالن

 11 44 42 8 44 2 4 4 1 لرستان
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 428 41 28 41 21 44 48 42 8 مازندران

 281 81 11 18 23 41 21 21 44 مرکزی

 411 43 84 83 23 43 41 42 42 گانهرمز

 431 82 24 14 88 22 43 44 44 همدان

 281 18 11 81 23 84 21 84 88 یزد

 1124 188 882 821 134 111 124 128 148 کل کشور

رضوی با فقره مجوز صادر گردیده که بیشترین تعداد آن مربوط به استان خراسان  1124در زمینه گواهی کشف در طی دوره فوق تعداد 

 .فقره در جایگاه اول تا سوم کشور قرار دارند 884فقره و همچنین استان فارس با  143فقره و استان اصفهان با  188

 

 (میلیون تن)های صادره به تفکیک استان �روند میزان تناژ ذخیره قطعی در گواهی کشف: 11جدول 

 لجمع ک 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام استان

 113 38 81 13 431 18 31 41 21 آذربایجان شرقی

 884 81 812 14 24 32 13 8 221 آذربایجان غربی

 181 23 443 11 88 81 81 444 21 اردبیل

 4311 32 12 444 84 4411 188 81 81 اصفهان

 البرز
      

- 22 22 

 848 81 18 184 48 221 41 41 81 ایالم

 2281 411 448 4443 418 411 441 221 283 بوشهر

 143 14 43 18 441 43 41 414 18 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
24 44 43 21 23 41 11 81 248 

 411 3 42 12 21 3 1 24 24 خراسان جنوبی

 4834 31 481 21 422 818 31 13 181 خراسان رضوی

 288 44 41 88 3 14 421 2 84 خراسان شمالی

 4141 18 241 88 81 822 11 14 311 خوزستان

 842 1 481 3 1 18 1 8 12 زنجان

 412 43 21 84 42 1 41 8 18 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
13 14 413 11 48 11 181 1 814 

 311 418 228 484 18 448 81 418 14 فارس

 441 24 1 8 8 1 48 24 21 قزوین
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 831 44 41 481 2 11 48 441 2 قم

 243 14 13 21 28 42 1 41 84 کردستان

 344 43 413 8 34 221 844 18 42 کرمان

 4144 41 28 241 18 14 888 118 11 کرمانشاه

کهکیلویه و 

 بویراحمد
234 4 8 2 21 18 4411 81 4118 

 28 21 4 4 4 4 4 4 4 گلستان

 182 28 18 21 12 33 84 184 43 گیالن

 18 41 42 4 82 1 4 4 4 لرستان

 243 81 11 44 48 42 8 1 2 مازندران

 181 22 24 21 48 1 81 813 8 مرکزی

 4214 418 441 881 31 14 14 838 14 هرمزگان

 114 82 44 43 211 23 14 41 43 همدان

 111 11 422 18 11 44 1 214 8 یزد

 22281 4118 8834 8211 4183 8212 2131 8484 2811 کل کشور

میلیون تن اعالم گردیده است که بیشترین میزان  22281های فوق به میزان �لدر مجوزهای گواهی کشف تناژ ذخیره قطعی در طی سا

میلیون تن در جایگاه اول تا سوم  4144و  4311، 2281های بوشهر، اصفهان و کرمانشاه به ترتیب با مقدار �ذخیره قطعی مربوط به استان

 .کشور قرار دارند

 

 (میلیارد ریال)ها �های صادره به تفکیک استان�روند هزینه عملیات اکتشافی در گواهی کشف: 11جدول 

 جمع کل 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام استان

آذربایجان 

 شرقی
2.11 4.84 8.34 1.11 1.18 1.11 44.38 214.88 281.11 

 88.32 28.11 24.48 1.43 1.48 42.88 1.81 1.14 1.11 آذربایجان غربی

 41.14 1.44 4.14 4.18 4.14 4.18 4.42 4.34 4.82 اردبیل

 431.11 11.11 23.34 81.21 23.14 43.18 8.13 1.18 8.41 اصفهان

 البرز
       

4.84 4.84 

 3.48 4.82 4.41 8.41 4.14 4.22 4.12 4.18 4.13 ایالم

 44.22 1.43 4.13 4.11 4.34 4.44 4.81 4.11 4.21 بوشهر

 44.21 2.81 2.41 4.84 2.81 4.88 4.18 4.14 4.14 تهران

 28.12 44.32 8.83 2.11 1.21 2.81 4.21 4.44 4.28چهارمحال و 



360 
 

 بختیاری

 81.38 1.41 8.21 1.12 1.88 1.41 2.18 2.18 2.13 خراسان جنوبی

 88.38 41.11 44.88 44.14 3.12 48.11 8.48 1.18 3.18 خراسان رضوی

 41.18 2.18 2.23 2.21 4.18 8.82 4.13 4.33 4.28 خراسان شمالی

 22.48 4.81 2.18 4.41 4.21 4.11 4.22 48.88 4.11 خوزستان

 14.11 1.14 48.24 1.21 1.41 8.84 8.43 4.34 4.48 زنجان

 14.41 1.81 3.13 1.31 4.11 24.21 2.12 4.38 8.14 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
4.81 1.11 8.84 4.42 4.12 8.82 41.44 1.48 14.48 

 481.44 88.11 84.21 24.44 41.31 44.48 41.18 1.41 1.88 فارس

 23.31 1.82 1.11 8.88 8.11 2.12 2.18 2.12 4.84 قزوین

 22.12 4.28 4.81 8.48 4.14 44.31 2.18 4.84 4.12 قم

 418.21 1.22 21.41 8.14 2.84 4.11 4.11 4.48 448.18 کردستان

 448.22 48.38 1.11 1.84 11.44 44.21 3.83 43.84 8.41 کرمان

 28.41 2.11 1.81 8.81 8.81 1.41 2.42 4.41 4.24 کرمانشاه

کهکیلویه و 

 بویراحمد
4.21 4.48 4.42 4.41 4.43 4.28 4.14 4.18 1.21 

 4.23 4.81 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.83 4.41 گلستان

 3.11 4.41 4.81 4.11 4.11 2.41 4.31 2.38 4.18 گیالن

 3.41 2.13 2.22 4.11 2.13 4.14 4.44 4.44 4.11 لرستان

 41.81 2.21 1.38 4.48 8.11 4.24 4.41 4.42 4.88 مازندران

 12.12 4.21 8.83 42.12 1.48 2.23 1.44 8.48 4.12 مرکزی

 12.11 1.43 3.13 8.81 1.14 1.84 1.81 2.41 4.33 هرمزگان

 41.41 2.31 4.84 1.41 8.41 4.14 4.41 4.14 4.44 همدان

 481.48 44.24 14.84 3.41 8.14 1.21 1.81 12.23 8.41 یزد

 4132.11 134.82 281.43 413.38 418.41 413.21 31.82 414.23 412.18 کل کشور

بینی گردیده است که بیشترین �میلیارد ریال پیش 4132.8فقره گواهی کشف مقدار  1124در زمینه هزینه عملیات اکتشافی در کل تعداد 

میلیارد ریال در جایگاه اول،  418و  431، 281های آذربایجان شرقی، اصفهان و کردستان با مقدار �یب مربوط به استانمقدار آن به ترت

 .گیرند دوم و سوم کشور قرار می

 

 برداری�پروانه بهره  3-1-2-2
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. ه مجوز صادر گردیده استفقر 1241یاد شده  برداری در کل کشور حاکی از آن است که در طی دوره�روند صدور مجوز بهره: تعداد

 .گیرند فقره در جایگاه اول تا سوم کشور قرار می 121و  181، 111های اصفهان، خراسان رضوی و فارس به ترتیب با داشتن تعداد �استان

با  میلیون تن استخراج اسمی گزارش گردیده است که بیشترین مقدار آن مربوط به استان فارس 813.8در طی هشت سال اخیر مقدار 

میلیون تن به ترتیب درجایگاه اول تا  21.1میلیون تن و همچنین استان اصفهان با  84.1میلیون تن و سپس استان خوزستان با  11.1

 .سوم قرار خواهند گرفت

ن میلیون تن و استا 2281های بوشهر با مقدار �میلیون تن ذخیره اعالم گردیده است که استان 28148.3در طی دوره مورد گزارش 

 .گیرند میلیون تن در مقام اول تا سوم کشور قرار می 4183میلیون تن و استان تهران با  2434اصفهان با 

نفر گزارش گردیده است که از  11234برداری صادره در کل کشور طی مدت فوق االشاره به میزان �اشتغال ایجاد شده در مجوزهای بهره

نفر در جایگاه اول تا سوم کشور قرار  1812و  1282، 1281ان و خراسان رضوی با داشتنهای اصفهان، کرم�این میزان به ترتیب استان

توان اذعان داشت که از �باشد می�برداری جدید و تمدیدی می�نفر شامل اشتغال کل مجوزهای بهره 11234با توجه به اینکه  "ضمنا. دارند

 .برداری جدید در کشور صورت گرفته است�ی بهرهنفر اشتغال ایجاد شده از محل مجوزها 14181این مقدار تعداد 

های �گذاری ثابت گزارش گردیده است که به ترتیب استان�میلیارد ریال سرمایه 81114برداری صادره به میزان �مجوز بهره 1241در کل 

 .گرفت میلیارد ریال در جایگاه اول تا سوم قرار خواهند 2121و  1811و  1111کرمان، کردستان و یزد با داشتن 

 برداری صادر شده به تفکیک نوع اقالم اطالعاتی مربوط به این مجوز ارائه شده است�های بهره�در جدول زیر روند صدور پروانه

 

 برداری به تفکیک نوع اقالم اطالعاتی�روند صدور پروانه بهره: 11جدول 

 کلجمع  4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد برداری�پروانه بهره

 1241 824 4414 331 884 118 144 131 111 فقره تعداد

 813 18 18 13 11 11 84 23 84 میلیون تن ظرفیت استخراج

 28141 2884 2111 8141 8134 8848 2811 2844 2884 میلیون تن ذخیره قطعی

 11.8 1.1 44.1 44.2 8.3 44.1 1.1 1.4 1.2 هزار نفر اشتغال

 81114 1828 3122 1112 1811 8813 4314 4112 2142 میلیاردریال گذاری�سرمایه

ها �گذاری�برداری، ظرفیت استخراج، ذخیره قطعی، اشتغال و حجم سرمایه�تر این مجوز روند صدور تعداد مجوزهای بهره برای تشریح دقیق

 .به تفکیک استان در جداول زیر ارائه شده است

 

 

 

 (فقره)دره به تفکیک استان برداری صا�روند تعداد پروانه بهره: 11جدول 

 جمع کل 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام استان

 214 23 84 14 14 28 41 41 84 آذربایجان شرقی

 831 11 18 14 13 81 14 14 88 آذربایجان غربی

 411 41 24 21 22 42 41 24 42 اردبیل

 111 14 88 81 34 14 18 11 18 اصفهان

 البرز
       

1 1 
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 18 1 1 1 44 1 44 44 1 ایالم

 212 88 12 22 28 28 23 21 14 بوشهر

 418 28 41 81 24 43 21 24 24 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
42 1 48 41 48 48 43 41 441 

 482 43 84 84 21 21 44 22 48 خراسان جنوبی

 181 13 82 88 13 11 11 11 18 خراسان رضوی

 428 41 21 21 21 28 8 1 44 خراسان شمالی

 221 81 82 11 23 41 24 28 22 خوزستان

 483 21 24 43 41 44 42 22 41 زنجان

 818 14 18 88 22 23 13 81 14 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
1 42 48 1 44 41 41 41 83 

 121 18 31 11 13 81 81 28 88 فارس

 444 3 42 41 42 41 41 48 41 قزوین

 11 3 3 44 44 1 8 1 44 قم

 431 84 11 11 24 48 42 41 44 کردستان

 234 21 12 18 81 18 88 81 28 کرمان

 414 24 21 81 84 24 41 8 41 کرمانشاه

کهکیلویه و 

 بویراحمد
3 1 1 1 8 44 41 41 11 

 3 2 4 2 4 4 1 4 4 گلستان

 18 3 44 1 8 41 1 44 44 گیالن

 12 42 41 4 3 1 4 2 41 لرستان

 484 41 21 48 28 41 41 1 41 مازندران

 811 11 12 11 11 81 88 28 23 مرکزی

 481 28 48 28 41 1 41 48 41 هرمزگان

 248 41 11 14 23 22 43 21 24 همدان

 212 12 81 83 23 81 21 82 81 یزد

 1241 824 4414 331 884 118 144 131 111 کل کشور
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 .باشد�می 4834آمار استان البرز فقط مربوط به سال  *

 

های �فقره مجوز صادر گردیده است که استان 1241یاد شده  برداری در کل کشور حاکی از آن است که در طی دوره�روند صدور مجوز بهره

از  "ضمنا .گیرند فقره در جایگاه اول تا سوم کشور قرار می 121و  181، 111اصفهان، خراسان رضوی و فارس به ترتیب با داشتن تعداد 

 .باشد�برداری جدید می�فقره مربوط به مجوزهای بهره 1281عداد مجوز صادره مقدار کل این ت

 

 (میلیون تن)برداری صادره به تفکیک استان �روند استخراج اسمی پروانه بهره: 18جدول 

 جمع کل 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام استان

 42.81 4.13 2.11 1.83 4.11 4.81 4.88 4.11 4.18 آذربایجان شرقی

 42.44 4.88 2.14 2.88 4.22 4.13 4.11 4.11 2.44 آذربایجان غربی

 1.11 4.38 4.13 4.11 4.14 4.81 4.21 4.11 4.13 اردبیل

 21.18 2.11 2.11 1.18 8.44 1.18 2.21 4.18 4.81 اصفهان

 البرز
       

4.11 4.11 

 1.44 4.23 4.41 2.41 4.13 4.23 4.48 4.21 4.11 ایالم

 41.41 4.38 2.31 4.41 4.21 4.14 2.18 4.21 4.18 بوشهر

 48.18 4.88 4.13 4.31 8.44 4.21 1.48 8.12 4.81 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
4.14 4.21 4.11 4.81 4.11 4.18 4.41 4.13 1.12 

 8.14 4.41 4.11 4.81 4.13 4.24 4.44 4.11 4.44 خراسان جنوبی

 41.18 4.42 4.11 4.33 4.88 1.11 4.14 4.41 8.21 خراسان رضوی

 1.18 4.21 4.11 4.21 8.21 4.38 4.41 4.41 4.44 خراسان شمالی

 84.12 1.11 1.28 1.81 8.23 1.14 2.41 8.18 4.31 خوزستان

 1.81 4.14 4.11 4.14 4.48 4.18 4.43 4.24 4.41 زنجان

 44.11 4.48 8.14 4.14 4.18 4.14 4.41 4.34 2.12 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
4.41 4.48 4.81 4.18 4.81 4.88 4.22 4.11 1.44 

 11.81 1.24 22.88 1.11 8.28 2.42 2.81 4.38 4.42 فارس

 2.33 4.11 4.84 4.18 4.44 4.84 4.24 4.83 4.11 قزوین

 8.11 4.11 4.14 4.14 4.21 4.48 4.28 4.43 4.48 قم

 44.82 4.81 8.31 2.41 4.31 4.13 4.84 4.11 4.11 کردستان

 43.81 4.24 4.42 4.14 4.11 2.88 1.41 4.41 1.11 کرمان
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 44.41 2.41 4.11 2.81 4.18 4.83 4.81 4.84 4.14 کرمانشاه

کهکیلویه و 

 بویراحمد
4.41 4.41 4.84 4.44 4.11 4.11 2.14 4.31 1.21 

 4.11 4.41 4.44 4.81 4.44 4.44 4.44 4.42 4.44 گلستان

 8.11 4.13 4.88 4.12 4.11 8.41 4.48 4.13 4.84 گیالن

 4.31 4.82 4.88 4.42 4.21 4.18 4.48 4.42 4.14 لرستان

 42.14 4.88 4.11 4.41 4.18 1.12 4.11 4.88 4.11 مازندران

 41.12 8.84 4.84 4.11 4.31 2.11 4.88 4.21 4.12 مرکزی

 41.12 4.18 4.18 1.42 4.18 4.83 4.83 2.11 4.14 هرمزگان

 8.28 4.13 4.11 4.11 4.18 4.22 4.84 4.13 4.82 همدان

 41.11 4.84 4.34 4.18 4.42 8.24 4.18 4.41 4.24 یزد

 813.84 18.81 18.41 13.84 18.82 11.81 84.11 28.11 84.22 کل کشور

میلیون تن گزارش گردیده است که  813.84باشد مقدار �برداری می�با توجه به جدول فوق که شامل میزان استخراج اسمی مجوزهای بهره

میلیون تن و همچنین استان اصفهان با  84.1میلیون تن و سپس استان خوزستان با  11.1بیشترین مقدار آن مربوط به استان فارس با 

 .میلیون تن به ترتیب درجایگاه اول تا سوم قرار خواهند گرفت  21.1

 

 (میلیون تن)داری صادره به تفکیک استان بر�روند ذخیره قطعی پروانه بهره: 13جدول 

 جمع کل 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام استان

 114.4 84.1 18.2 843.1 414.2 82.1 11.1 82.1 444.8 آذربایجان شرقی

 4488.3 13.2 218.4 211.2 224.8 28.2 48.1 44.3 288.4 غربی آذربایجان

 824.4 14.4 14.2 11.1 11.4 24.3 28.3 81.1 41.8 اردبیل

 2483.1 11.1 11.8 38.3 4242.1 888.4 18.8 11.2 488.1 اصفهان

 البرز
       

24.1 24.1 

 414.8 23.1 82.1 18.4 1.1 1.2 41.1 8.8 8.4 ایالم

 2281.3 232.3 111.8 248.4 411.1 411.1 814.8 438.2 128.1 بوشهر

 4188.8 414.8 13.8 484.1 14.2 811.8 211.3 441.8 31.2 تهران

چهارمحال 

 وبختیاری
84.1 84.3 84.4 23.4 24.3 41.4 18.3 23.1 282.2 

 483.1 1.4 88.1 48.8 18.8 1.1 4.1 88.4 43.1 خراسان جنوبی

 4121.1 444.8 244.4 488.8 18.1 841.4 84.1 441.3 834.1 خراسان رضوی

 128.1 1.1 21.4 13.1 141.1 448.1 2.8 4.4 1.1 خراسان شمالی
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 4111.1 143.8 413.1 288.4 14.2 11.8 18.1 843.8 124.1 خوزستان

 811.8 44.3 43.4 48.1 11.2 8.3 414.4 34.3 8.8 زنجان

 218.1 88.4 11.1 88.1 41.2 8.4 88.2 41.3 11.4 سمنان

سیستان 

 وبلوچستان
24.4 28.1 21.3 441.4 31.1 38.1 21.4 84.1 181.8 

 4113.1 418.1 138.1 414.3 411.8 448.2 428.1 443.3 448.4 فارس

 181.3 8.8 8.2 138.8 8.8 8.1 44.8 28.1 21.3 قزوین

 141.8 84.1 12.1 242.2 1.2 4.1 83.1 48.2 41.4 قم

 431.8 88.4 11.1 14.4 41.2 8.4 1.1 41.8 1.3 کردستان

 4411.1 22.4 44.8 11.4 21.8 211.2 411.8 883.4 418.8 کرمان

 111.1 24.8 84.1 11.2 14.1 481.1 88.1 88.1 11.8 کرمانشاه

کهکیلویه 

 وبویراحمد
44.4 4.8 441.4 44.4 11.4 88.8 411.4 81.1 142.8 

 22.1 3.3 4.4 44.8 4.4 4.4 4.2 4.1 4.4 گلستان

 4418.8 42.2 11.1 41.8 88.8 181.4 24.2 188.8 81.8 گیالن

 14.1 1.2 8.1 4.4 41.4 1.1 4.4 4.1 41.1 لرستان

 888.1 441.2 41.8 44.4 81.4 444.4 1.3 2.1 1.3 مازندران

 4882.4 881.2 18.1 88.8 23.8 88.4 214.4 111.1 28.8 مرکزی

 4411.2 13.1 88.1 241.1 14.1 482.4 282.8 81.8 481.4 هرمزگان

 121.1 3.1 88.1 21.1 244.1 81.1 18.8 18.1 28.1 همدان

 138.2 21.4 11.4 48.1 48.3 211.1 1.1 22.2 414.2 یزد

 28148.3 2884.1 2111.1 8141.8 8134.4 8848.4 2811.4 2844.8 2884.1 کل کشور

میلیون تن اعالم گردیده است که  28148.3برداری در طی دوره مورد گزارش �میزان ذخیره قطعی اعالم شده در مجوزهای بهره

میلیون تن در مقام اول تا سوم  4183میلیون تن و استان تهران با  2434ون تن و استان اصفهان با میلی 2281های بوشهر با مقدار �استان

 .گیرند کشور قرار می

 

 (نفر)برداری به تفکیک استان �روند اشتغال ایجاد شده ناشی از صدور پروانه بهره: 14جدول 

 جمع کل 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام استان

 2188 431 813 811 144 414 412 418 232 بایجان شرقیآذر

 1481 114 111 112 132 812 883 141 813 آذربایجان غربی

 811 88 448 412 422 84 31 414 81 اردبیل
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 1281 118 811 4411 321 4228 141 111 181 اصفهان

 البرز
       

84 84 

 112 81 428 13 14 21 84 38 11 ایالم

 4888 481 283 38 413 482 411 411 214 بوشهر

 2412 282 488 141 241 244 814 212 282 تهران

چهارمحال 

 وبختیاری
441 12 441 442 83 444 481 448 841 

 4841 441 144 213 431 228 34 431 221 خراسان جنوبی

 1812 182 821 311 181 322 111 144 118 خراسان رضوی

 4111 441 488 431 212 118 88 88 31 خراسان شمالی

 4111 438 482 213 244 441 418 234 482 خوزستان

 4413 411 412 481 443 424 423 241 411 زنجان

 8448 838 188 218 411 288 814 841 121 سمنان

 4814 414 488 244 484 441 211 411 443 سیستان وبلوچستان

 1134 332 4111 4228 142 141 141 481 148 فارس

 111 14 442 443 12 31 34 428 31 قزوین

 141 13 11 412 11 21 13 24 11 قم

 2448 841 143 834 248 414 441 411 444 کردستان

 1282 114 831 118 141 2484 123 111 813 کرمان

 4131 483 281 881 211 414 412 88 411 کرمانشاه

 123 448 222 441 11 81 11 88 14 وبویراحمد کهکیلویه

 141 44 4 218 4 4 12 444 4 گلستان

 111 11 18 18 13 211 88 11 81 گیالن

 144 81 411 42 38 11 1 41 418 لرستان

 2138 414 281 441 4214 481 218 14 221 مازندران

 2118 141 182 888 111 211 213 242 244 مرکزی

 4811 238 411 214 411 13 443 411 441 هرمزگان

 4814 441 884 841 848 288 488 244 414 همدان

 1148 844 814 818 211 4124 111 881 144 یزد
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 11234 1181 44141 44211 8348 44122 1141 1484 1414 کل کشور

نفر گزارش گردیده است که از  11234برداری صادره در کل کشور طی مدت فوق االشاره به میزان �اشتغال ایجاد شده در مجوزهای بهره

نفر در جایگاه اول تا سوم کشور قرار  1812و  1282، 1281های اصفهان، کرمان و خراسان رضوی با داشتن�میزان به ترتیب استان این

 .خواهند داشت

 

 (میلیارد ریال)برداری صادره به تفکیک استان �گذاری پروانه بهره�روند سرمایه: 14جدول 

 جمع کل 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام استان

آذربایجان 

 شرقی
14.3 21.1 83.8 18.8 444.4 211.1 811.1 88.1 311.4 

 4481.4 231.4 211.4 281.4 448.8 11.1 12.4 11.2 88.4 آذربایجان غربی

 848.4 11.1 88.2 13.1 11.4 21.4 81.2 83.1 24.1 اردبیل

 2211.1 828.1 142.2 188.1 882.3 281.8 411.1 18.1 442.3 اصفهان

 البرز
      

- 18.3 18.3 

 824.2 21.2 31.1 18.2 81.3 44.4 14.8 88.3 43.8 ایالم

 211.1 81.1 14.1 24.1 22.1 23.1 81.4 21.1 81.4 بوشهر

 111.1 421.2 11.1 424.3 82.1 81.8 33.4 11.1 14.2 تهران

چهارمحال 

 وبختیاری
41.1 1.1 41.1 82.8 23.3 21.8 12.1 38.8 218.4 

 133.1 81.1 31.8 241.3 18.1 83.4 24.8 11.1 88.3 راسان جنوبیخ

 2184.1 212.8 141.8 818.4 148.8 218.1 414.4 411.1 412.4 خراسان رضوی

 131.1 11.4 18.8 441.8 421.1 248.8 8.1 1.4 28.2 خراسان شمالی

 2881.1 411.1 441.1 4824.3 82.1 18.1 11.4 14.2 18.1 خوزستان

 831.8 11.8 38.4 84.4 88.1 38.1 22.4 82.4 48.2 زنجان

 132.1 414.8 211.1 81.8 28.4 11.1 14.3 11.1 422.1 سمنان

سیستان 

 وبلوچستان
22.3 11.1 448.8 11.2 11.1 411.1 444.4 18.3 111.8 

 2482.4 122.1 181.3 814.1 431.3 448.1 448.2 14.8 11.4 فارس

 241.4 81.1 21.1 88.8 28.1 21.3 43.1 81.1 41.1 قزوین

 413.8 84.4 21.8 81.1 24.4 1.3 18.4 4.3 1.4 قم

 1818.3 411.1 1214.4 418.1 422.1 11.8 21.2 81.4 41.3 کردستان

 1111.1 8888.1 423.1 481.1 4411.2 123.2 181.2 234.2 4448.8 کرمان
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 111.1 444.4 421.2 481.3 481.8 11.8 12.1 21.2 83.1 کرمانشاه

کهکیلویه 

 وبویراحمد
3.8 1.3 88.3 1.1 11.8 21.4 213.1 14.8 111.1 

 484.3 8.8 4.4 444.1 4.4 4.4 48.8 8.2 4.4 گلستان

 281.3 41.3 28.8 28.8 21.1 38.8 1.1 43.8 24.1 گیالن

 428.1 82.2 28.8 1.8 41.4 41.4 1.3 1.4 41.4 لرستان

 184.3 11.3 11.1 84.1 418.3 412.3 12.3 1.1 24.1 مازندران

 4424.8 282.1 411.1 411.3 281.1 14.2 13.8 18.8 82.4 مرکزی

 114.3 414.1 14.2 88.1 11.1 44.1 12.1 88.8 28.1 هرمزگان

 141.8 21.1 83.8 11.8 18.4 18.4 88.1 21.8 41.8 همدان

 2121.2 418.1 244.8 411.4 481.1 4124.1 13.1 428.1 211.8 یزد

 81183.1 1828.4 3122.2 1114.1 1811.8 8813.2 4383.1 4112.4 2142.4 کل کشور

های �گذاری ثابت گزارش گردیده است که به ترتیب استان�میلیارد ریال سرمایه 81183.1برداری صادره عدد �مجوز بهره 1241در کل 

 .جایگاه اول تا سوم قرار خواهند گرفت گذاری در�میلیارد ریال سرمایه 2121و  1811و  1111کرمان، کردستان و یزد با داشتن 

 

 جازه برداشتا  4-1-2-2

فقره اجازه برداشت صادر شده است که بیشترین تعداد  1111تعداد  4834لغایت  4881با توجه به روند صدور مجوزهای برداشت، ازسال 

 .گیرند ه بوده که در مقام اول تا سوم قرار میفقر 114و  141، 841های اصفهان؛ خراسان رضوی و آذربایجان غربی بترتیب با �در استان

ای و خاک رس �مربوط به مواد معدنی شن و ماسه رودخانه 4834افزایش ناگهانی میزان استخراج اسمی در مجوزهای برداشت در سال 

اسمی در طی دوره استخراج . صدور مجوزهای فوق برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد 4834باشد که از ابتدای سال �می

میلیون تن  48.1میلیون تن، استان خوزستان با  41.8باشد که بیشترین مقدار آن مربوط به استان تهران با �میلیون تن می  411.38فوق 

 .گیرند میلیون تن در جایگاه سوم کشور قرار می 48.88درجایگاه دوم و استان سیستان و بلوچستان با 

 

 

 4834لغایت پایان سال  4881صادره از سال مجوزهای برداشت : 12جدول 

 جمع کل 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد اجازه برداشت

 1111 4111 111 823 811 844 131 123 111 فقره تعداد

 411 14 41 43 41 44 44 41 44 میلیون تن میزان استخراج

 تعداد و میزان استخراج به تفکیک استان در جداول زیر ارائه شده استتر روند صدور این مجوزها بر اساس  برای تشریح دقیق

 

 (فقره)روند تعداد مجوزهای برداشت صادره به تفکیک استان : 18جدول 

 جمع کل 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام استان
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 211 28 83 82 88 88 28 28 81 آذربایجان شرقی

 114 18 13 13 11 14 14 11 11 آذربایجان غربی

 448 11 44 4 4 2 1 41 2 اردبیل

 841 481 18 424 421 488 18 14 81 اصفهان

 البرز
       

8 8 

 14 21 44 8 2 8 1 1 8 ایالم

 81 1 3 8 1 8 4 4 1 بوشهر

 283 444 48 23 24 41 24 41 21 تهران

چهارمحال 

 وبختیاری
44 42 43 44 41 41 1 44 38 

 411 84 24 21 28 24 24 41 41 خراسان جنوبی

 141 18 13 14 38 411 483 448 81 خراسان رضوی

 483 1 1 48 21 28 21 41 41 خراسان شمالی

 811 31 24 11 18 14 21 14 41 خوزستان

 14 11 8 4 4 4 1 8 4 زنجان

 284 12 11 18 84 21 23 82 8 سمنان

سیستان 

 وبلوچستان
1 22 48 12 41 84 84 21 434 

 443 21 48 21 22 2 3 1 1 ارسف

 434 88 1 42 43 28 24 42 42 قزوین

 444 88 44 3 41 42 1 4 1 قم

 24 8 4 4 1 4 1 4 2 کردستان

 423 24 43 41 41 44 44 24 41 کرمان

 411 83 84 84 24 41 42 41 41 کرمانشاه

کهکیلویه 

 وبویراحمد
2 8 41 4 44 44 41 8 11 

 21 28 4 4 4 4 4 4 4 گلستان

 142 211 14 21 21 24 41 44 3 گیالن
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 8 4 4 4 4 4 4 4 1 لرستان

 32 42 42 8 42 44 3 42 41 مازندران

 881 8 14 11 13 81 14 18 81 مرکزی

 84 4 4 44 4 8 8 8 44 هرمزگان

 813 18 14 18 18 11 88 41 41 همدان

 188 442 11 14 81 11 13 18 11 یزد

 1111 4111 111 823 811 844 131 123 111 کل کشور

باشد که از �ای و خاک رس می�مربوط به مواد معدنی شن و ماسه رودخانه 4834افزایش ناگهانی تعداد مجوزهای برداشت در سال  *

 .صدور مجوزهای فوق برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد 34ابتدای سال 

های اصفهان؛ خراسان �فقره، بیشترین تعداد را استان 1111با تعداد  4834لغایت  4881 با توجه به روند صدور مجوزهای برداشت ازسال

 .گیرند فقره در مقام اول تا سوم قرار می 114و  141، 841رضوی و آذربایجان غربی بترتیب با 

 

 (میلیون تن)روند میزان استخراج اسمی مجوزهای برداشت صادره به تفکیک استان : 11جدول 

 جمع کل 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام استان

 4.184 4.814 4.481 4.442 4.111 4.434 4.424 4.424 4.441 آذربایجان شرقی

 1.341 4.121 4.421 4.311 4.184 4.411 4.148 4.181 4.811 آذربایجان غربی

 4.141 4.122 4.484 4.444 4.444 4.444 4.484 4.413 4.441 اردبیل

 1.114 8.442 4.441 4.114 4.148 2.411 4.418 4.838 4.211 ناصفها

 البرز
       

4.414 4.414 

 4.144 4.121 4.418 4.428 4.441 4.444 4.414 4.444 4.444 ایالم

 4.811 4.418 4.121 4.488 4.411 4.184 4.444 4.441 4.421 بوشهر

 41.284 48.333 4.883 4.181 4.841 4.224 4.318 4.111 4.424 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
4.421 4.418 4.484 4.241 4.421 8.148 4.443 4.412 8.382 

 8.131 4.113 4.111 4.111 4.411 4.421 4.123 4.148 4.448 جنوبی خراسان

 2.118 4.142 4.881 4.281 4.888 4.218 4.411 4.212 4.882 خراسان رضوی

 4.221 4.482 4.444 4.428 4.214 4.182 4.412 4.483 4.418 خراسان شمالی

 48.111 1.842 4.841 2.244 4.811 4.831 4.241 2.448 4.184 خوزستان

 2.414 4.111 4.114 4.444 4.444 4.444 4.444 4.414 4.448 زنجان

 1.111 4.331 4.814 4.213 4.818 4.128 4.484 4.114 4.444 سمنان
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سیستان و 

 بلوچستان
4.112 4.211 2.481 4.418 2.242 2.421 8.484 4.318 48.881 

 1.812 2.811 4.118 4.431 2.834 4.424 4.148 4.444 4.441 فارس

 1.121 8.431 4.111 4.282 4.184 4.482 4.421 4.441 4.441 قزوین

 4.318 4.424 4.281 4.444 4.822 4.214 4.444 4.444 4.441 قم

 4.844 4.228 4.444 4.444 4.141 4.444 4.411 4.448 4.441 کردستان

 4.344 4.214 4.143 4.841 4.418 4.414 4.188 4.442 4.413 کرمان

 1.414 4.334 4.183 4.411 4.484 4.413 4.241 4.443 4.114 کرمانشاه

کهکیلویه و 

 بویراحمد
4.481 4.448 4.414 4.444 4.414 4.411 4.413 4.481 4.811 

 2.831 4.211 4.144 4.421 4.444 4.444 4.421 4.444 4.444 گلستان

 1.214 8.411 4.112 4.312 4.181 4.848 4.842 4.882 4.428 گیالن

 4.422 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.441 4.441 لرستان

 44.131 4.138 4.148 4.814 4.111 4.818 2.143 2.844 8.411 مازندران

 2.241 4.442 4.418 4.111 4.114 4.443 4.211 4.111 4.414 مرکزی

 1.111 4.444 4.444 4.141 4.444 4.248 4.281 4.444 2.121 هرمزگان

 1.411 4.132 4.124 4.841 4.122 4.481 4.432 4.424 4.131 همدان

 8.411 1.281 4.128 4.114 4.484 4.311 4.244 4.848 4.818 یزد

 411.381 13.181 41.141 43.181 41.148 3.118 44.881 48.184 44.211 کل کشور

ای و خاک رس �مربوط به مواد معدنی شن و ماسه رودخانه 4834افزایش ناگهانی میزان استخراج اسمی در مجوزهای برداشت در سال  *

 .صدور مجوزهای فوق برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد 4834باشد که از ابتدای سال �می

میلیون تن  41.8باشد که بیشترین مقدار آن مربوط به استان تهران با �میلیون تن می 411.381فوق  میزان استخراج اسمی در طی دوره

میلیون تن در جایگاه سوم کشور قرار  48.88میلیون تن درجایگاه دوم و استان سیستان و بلوچستان با  48.1و استان خوزستان با 

 .گیرند می
 

 برداری جدید�پروانه بهره  5-1-2-2

. گردند�برداری تبدیل می�هایی هستند که بعد از انجام عملیات اکتشافی از گواهی کشف به پروانه بهره�برداری جدید پروانه�های بهره�پروانه

ها به اتمام �برداری جدید به منزله معدن جدید نبوده و شامل معادن جدید و یا مجوز جدید برای معادنی که دوره مجوز آن�پروانه بهره

 .باشد�یرسیده است، م

رضوی  های اصفهان، خراسان�فقره از این نوع مجوزها صادر گردیده است که به ترتیب استان 1281تعداد  4834تا  4881های �در طی سال

میلیون تن  24288باشد؛ و در همین مدت میزان �فقره در مقام اول تا سوم کشور می 882و  114، 118و آذربایجان غربی با داشتن تعداد 

میلیون تن و استان  4118میلیون تن و خوزستان با  4328های اصفهان با داشتن �عی اعالم گردیده است که به ترتیب استانذخیره قط

میلیون تن اعالم  844.2همچنین میزان استخراج اسمی مجوزهای فوق . میلیون تن بیشترین جایگاه را دارا میباشند 4184تهران با 



372 
 

در  "میلیون تن  22 "و اصفهان  "میلیون تن  23.8 "و خوزستان  "میلیون تن  81.3 "ی فارس ها�گردیده است که به ترتیب استان

 .جایگاه اول تا سوم قرار دارند

های کرمان، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با دارا بودن �باشد که از این میزان استان�نفر می 14181اشتغال ایجاد شده در مدت فوق 

 .گیرند ر درجایگاه اول تا سوم کشور قرار مینف 1431و  1118، 1831

باشد که از این مقدار �میلیارد ریال می 21241گذاری ثابت اعالم شده در کل کشور در مجوزهای جدید �درهمین مدت سرمایه "ضمنا

 .اند�خود اختصاص داده بهمیلیاردریال مقام اول تاسوم را  2811و  2111، 1138های کردستان، کرمان وخوزستان به ترتیب باداشتن �استان

 .اند، به تفکیک استان ارائه شده است�برداری جدید که در طی هشت سال اخیر صادر شده�های بهره�در جدول زیر وضعیت پروانه

 

 صادر شده به تفکیک استان "جدید  "برداری �وضعیت پروانه بهره: 11جدول 

 تعداد نام استان
ذخیره قطعی 

 (میلیون تن)

 میزان استخراج

 (میلیون تن )
 (نفر)اشتغال 

گذاری ثابت �سرمایه

 (میلیارد ریال)

 312 2121 42.8 111 218 آذربایجان شرقی

 324 8141 8.1 148 882 آذربایجان غربی

 842 811 1.8 841 414 اردبیل

 4114 1431 22.4 4328 118 اصفهان

 13 84 4.1 22 1 البرز

 824 112 1.4 414 18 ایالم

 241 332 44.1 4141 488 بوشهر

 188 4318 41.8 4184 414 تهران

 212 138 1.1 213 441 چهارمحال و بختیاری

 118 4811 2.8 413 414 خراسان جنوبی

 2424 1118 44.2 4214 114 خراسان رضوی

 811 883 1.4 148 443 خراسان شمالی

 2811 4114 23.8 4118 224 خوزستان

 818 4413 1.8 812 421 زنجان

 834 4133 1.8 481 248 نانسم

 111 4811 1.4 181 88 سیستان و بلوچستان

 4831 8111 81.3 811 848 فارس

 243 131 2.3 184 38 قزوین

 413 142 8.1 144 18 قم

 1138 4841 44.3 434 411 کردستان
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 2111 1831 42.1 111 224 کرمان

 114 4188 44.4 111 413 کرمانشاه

 118 148 1.2 144 12 کهگیلویه و بویراحمد

 482 141 4.1 22 3 گلستان

 221 111 8.1 4488 13 گیالن

 442 143 4.3 11 12 لرستان

 221 331 1.1 481 38 مازندران

 114 4181 44.3 4414 212 مرکزی

 118 4821 41.4 4412 484 هرمزگان

 142 4828 8.2 121 241 همدان

 4134 2813 44.2 148 212 یزد

 21241 14181 844.2 24288 1281 کل کشور

 .باشد�می 4834آمار استان البرز فقط مربوط به سال  *

 

 های مواد معدنی�گروه  1-1-2-2

بندی  های مختلف مواد معدنی که به سه گروه کلی مصالح ساختمانی، مواد فلزی و غیر فلزی تقسیم�در مدت هشت سال اخیر در بخش

در طی دوره . فقره مجوز برداشت صادر گردیده است 1111برداری و �فقره پروانه بهره 1241ف، فقره گواهی کش 1124گردند، تعداد �می

 881فقره مواد غیرفلزی و  314فقره مربوط به مصالح ساختمانی،  1412فقره گواهی کشف صادره تعداد  1124مورد بررسی از تعداد 

میلیون تن  24111یون تن ذخیره کشف شده مصالح ساختمانی با میل 22281همچنین در همین دوره از . فقره مواد فلزی بوده است

میلیاردریال  118.1بیشترین هزینه عملیات اکتشافی نیزمتعلق به مواد فلزی با . خود اختصاص داده است  بیشترین ذخیره مکشوفه را به

 .باشد�می

فقره بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده  1118نی با فقره پروانه صادره مصالح ساختما 1241برداری از �در زمینه صدور پروانه بهره

ها مربوط به �بیشترین ظرفیت استخراج پروانه. های دوم و سوم را دارا میباشند فقره رتبه 121و مواد فلزی با  4221مواد غیرفلزی با . است

میلیارد  41484هزار نفر و  18صالح ساختمانی با گذاری نیز م�در زمینه اشتغال و سرمایه. باشد�میلیون تن می 842مصالح ساختمانی با 

فقره بیشترین تعداد و با  1818فقره اجازه برداشت صادره مصالح ساختمانی با  1118از . ریال رتبه اول را به خود اختصاص داده است

 .باشد�میلیون تن بیشترین میزان استخراج را دارا می 483.1

 گانه اشاره شده ارائه شده است�های سه�شده در هشت سال اخیر، بر اساس گروه در جدول زیر وضعیت مجوزهای معدنی صادر

 

 گانه�های مواد معدنی سه�وضعیت صدور مجوزهای معدنی به تفکیک گروه: 11جدول 

نام ماده 

 معدنی

 اجازه برداشت برداری�پروانه بهره گواهی کشف

تعداد 

 (فقره)

تناژ ذخیره 

 (میلیون تن)

هزینه 

عملیات 
 (ارد ریالمیلی)

تعداد 

 (فقره)

ظرفیت 

 استخراج

 (میلیون تن)

ذخیره قطعی 

 (میلیون تن)

اشتغال 

 (هزارنفر)

گذاری �سرمایه

میلیارد )

 (ریال

تعداد 

 (فقره)

میزان 

استخراج 

 (میلیون تن)

 483.141 1818 41484.818 12.11 24844.138 844.331 1118 181.814 24111.118 1412مصالح 
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 ساختمانی

 8.211 141 42111.488 3.13 4214.381 81.418 121 118.124 118.131 881 یمواد فلز

مواد 

 غیرفلزی
314 134.441 244.283 4221 24.218 4114.888 41.48 1341.848 4241 8.421 

 411.38 1111 81183.18 11.23 28148.32 813.841 1241 4132.18 22281.11 1124 جمع کل

 

 مصالح ساختمانی  1-1-1-2-2

فقره بیشترین تعداد را  4184فقره گواهی کشف مصالح ساختمانی صادره سنگ الشه با  1414از تعداد  4834تا پایان سال  4881ز سال ا

درهمین دوره تعداد . های دوم و سوم را دارا میباشند فقره رتبه 811فقره و مخلوط کوهی با  888مرمریت با . به خود اختصاص داده است

فقره  144و سنگ گچ با  143، مرمریت 4181برداری برای مصالح ساختمانی صادره شده که سنگ الشه با �بهره فقره پروانه 1118

و  144ای با �و شن و ماسه رودخانه 4134فقره اجازه برداشت سنگ الشه با  1818همچنین از . اند�بیشترین تعداد را بخود اختصاص داده

 .برداشت را دارا میباشند فقره بیشترین تعداد اجازه 111تراورتن با 

 در جدول زیر وضعیت مجوزهای صادر شده طی هشت سال اخیر در این گروه ارائه شده است

 

 روند صدور مجوزهای معدنی گروه مصالح ساختمانی به تفکیک ماده معدنی: 11جدول 

نام ماده 

 معدنی

 اجازه برداشت برداری�پروانه بهره گواهی کشف

تعداد 

 (فقره)

ره تناژ ذخی

 (میلیون تن)

هزینه 

عملیات 

میلیارد )

 (ریال

تعداد 

 (فقره)

ظرفیت 

استخراج 

میلیون )

 (تن

ذخیره قطعی 

 (میلیون تن)

اشتغال 

 (هزارنفر)

گذاری �سرمایه

میلیارد )

 (ریال

تعداد 

 (فقره)

میزان 

استخراج 

میلیون )

 (تن

 41.448 434 2144.231 8.31 1833.141 18.188 283 11.244 3311.411 283 سنگ آهک

 4.138 241 883.832 2.88 4441.888 24.241 144 28.281 4431.113 211 سنگ گچ

 11.211 4134 1141.881 42.18 1131.811 33.814 4181 484.381 1484.834 4184 سنگ الشه

 4.423 218 4141.814 1.41 818.111 8.141 818 12.338 288.214 844 گرانیت

 4.288 838 2184.113 1.18 181.241 43.481 143 481.488 881.138 888 مرمریت

 4.112 111 4181.434 1.21 182.881 1.881 883 34.843 431.881 234 تراورتن

 4.224 18 211.324 4.81 428.138 2.431 11 42.818 81.411 11 چینی

 4.482 18 224.243 4.11 11.811 4.212 12 1.111 1.128 21 مرمر

 4.214 11 212.811 4.18 13.811 8.122 441 42.118 11.144 422 پوکه معدنی

 2.442 21 4.444 4.44 4.444 4.444 4 4.444 4.444 4 خاک رس

 4.442 41 1.128 4.48 1.844 4.411 8 4.188 44.411 1 بازالت

 8.413 11 811.812 4.11 4118.188 41.818 11 22.441 2143.814 441 مارن

 4.831 11 11.111 4.41 81.848 4.144 21 1.428 31.118 83 ماسه سنگ
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مخلوط 

 کوهی
811 4218.133 14.131 821 12.121 2114.112 2.11 4111.233 218 42.341 

 4.444 2 22.483 4.43 4.381 4.481 3 4.311 4.113 1 هورنفلس

 1.121 213 112.841 4.88 813.884 21.881 488 48.128 141.834 248 ماسه شن و

 4.411 81 424.484 4.84 11.211 4.824 14 1.112 11.421 11 پوزوالن

شن و ماسه 

 ای�رودخانه
4 4.444 4.444 4 4.444 4.444 4.44 4.444 144 28.143 

 4.444 4 44.131 4.41 24.111 4.241 1 4.881 4.384 1 پامیس

جمع مصالح 

 ساختمانی
1412 24111.118 181.814 1118 844.331 24844.138 12.11 41484.818 1818 483.141 

 

 مواد فلزی  2-1-1-2-2

های  فقره رتبه 14و کرومیت با  11؛ سنگ مس با 241فقره گواهی کشف مواد فلزی صادره سنگ آهن با  881درطی دوره مورد بررسی از 

که بیشترین تعداد مربوط  برداری برای مواد فلزی صادر شده�فقره پروانه بهره 121درهمین دوره تعداد  .اند�اول تا سوم را از آن خود کرده

بیشترین اجازه برداشت صادره . های دوم و سوم قرار دارند فقره در رتبه 18و منگنز با  11باشد کرومیت با �فقره می 432به سنگ آهن با 

فقره  141جموع های دوم و سوم از م فقره رتبه 31فقره و منگنز با  481باشد سنگ آهن با �فقره می 414مواد فلزی مربوط به کرومیت با 

 .اند�اجازه برداشت را بخود اختصاص داده

 

 

 روند صدور مجوزهای معدنی گروه مواد فلزی به تفکیک ماده معدنی: 18جدول 

نام ماده 

 معدنی

 اجازه برداشت برداری�پروانه بهره گواهی کشف

تعداد 

 (فقره)

تناژ ذخیره 

میلیون )

 (تن

هزینه 

عملیات 

میلیارد )

 (ریال

تعداد 

 (فقره)

ظرفیت 

استخراج 

میلیون )

 (تن

ذخیره قطعی 

 (میلیون تن)

اشتغال 

 (هزارنفر)

گذاری �سرمایه

 (میلیارد ریال)

تعداد 

 (فقره)

میزان 

استخراج 

میلیون )

 (تن

 4.818 481 2111.114 8.12 112.124 41.411 432 411.318 121.821 241 سنگ آهن

 4.121 18 4148.841 4.11 811.111 44.121 11 813.182 484.131 11 سنگ مس

 4.441 414 111.241 4.18 1.181 4.281 11 41.324 8.131 14 کرومیت

سرب و 

 روی
21 8.848 21.118 14 2.114 488.181 4.41 182.114 14 4.423 

 4.418 41 1148.418 4.34 11.181 1.241 41 411.818 13.131 41 طال

 4.438 31 841.118 4.12 2.113 4.411 18 44.814 4.118 81 منگنز

 4.431 8 484.118 4.11 48.134 4.141 1 1.188 2.441 1 بوکسیت

 4.442 1 8.211 4.42 4.441 4.448 2 1.831 4.441 4 آنتیموان
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 4.444 4 23.448 4.48 1.181 4.421 4 4.444 4.444 4 کبالت

اکسید 

 تیتان
2 441.444 1.244 4 4.184 11.444 4.48 11.281 4 4.444 

 4.111 1 4.444 4.44 4.444 4.444 4 4.444 4.444 4 پلی متال

 4.444 4 4.444 4.44 4.444 4.444 4 4.444 4.444 4 نقره

 4.444 4 4.444 4.44 4.444 4.444 4 4.144 2.244 4 نیکل

جمع مواد 

 فلزی
881 118.131 118.124 121 81.418 4214.381 3.13 42111.488 141 8.211 

 

 فلزیمواد غیر   3-1-1-2-2

و بنتونیت  481و سیلیس با  211فقره گواهی کشف برای مواد غیر فلزی صادرشده است که خاک صنعتی با  318در طی این دوره تعداد 

برداری مواد غیرفلزی صادره شده است �فقره پروانه بهره 4221درهمین مدت تعداد . اند�فقره بیشترین تعداد را بخود اختصاص داده 448با 

 4241از مجموع . فقره رتبه سوم را دارا میباشند 424فقره رتبه دوم و باریت با  412فقره رتبه اول و سیلیس با  213ا خاک صنعتی ب

فقره بیشترین تعداد را بخود  411فقره و باریت با  281فقره خاک صنعتی با  814فقره اجازه برداشت مواد غیر فلزی صادره سیلیس با 

 .اند�اختصاص داده

 ر وضعیت مجوزهای صادر شده طی هشت سال اخیر در این گروه ارائه شده استدر جدول زی

 

 

 

 

 روند صدور مجوزهای معدنی گروه مواد غیرفلزی به تفکیک ماده معدنی: 13جدول 

 نام ماده معدنی

 برداری�پروانه بهره گواهی کشف
 

 اجازه برداشت

تعداد 

 (فقره)

تناژ 

ذخیره 

میلیون )

 (تن

هزینه 

عملیات 

ارد میلی)

 (ریال

تعداد 

 (فقره)

ظرفیت 

استخراج 

میلیون )

 (تن

ذخیره 

قطعی 

میلیون )

 (تن

اشتغال 

 (هزارنفر)

گذاری �سرمایه

 (میلیارد ریال)

تعداد 

 (فقره)

میزان 

استخراج 

میلیون )

 (تن

 4.441 28 1118.418 1.11 481.314 8.443 88 21.883 14.248 84 ذغالسنگ

 4 4 4.18 4.42 4.444 4.4448 2 4 4 4 زرنیخ

 4.44 1 18.228 4.41 4.141 4.483 8 4.828 4.881 1 سلستین

 4 4 8.112 4.42 481.481 4.411 2 4 4 4 زاج و آلونیت

 4 8 48.418 4.41 4.88 4.42 1 4.2 4.441 4 نفلین سینیت

 4.442 411 414.48 4.81 8.841 4.811 424 41.443 2.213 14 باریت

 4.443 44 8.82 4.41 4.38 4.414 3 4.214 2.118 44 زئولیت

 4.481 14 441.38 4.18 18.281 4.188 81 44.132 84.143 448 بنتونیت
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 4.448 14 18.311 4.28 82.818 4.118 14 1.124 22.2 23 کائولن

 4.881 281 184.432 4.82 114.441 1.318 213 83.812 488.841 211 خاک صنعتی

 4.4444 4 2.322 4.48 4.143 4.443 1 4.488 4.411 2 دیاتومیت

 4.4448 4 4 4 4 4 4 4 4 4 امالح معدنی

 4.823 81 412.112 4.11 281.441 4.111 12 1.134 11.448 84 نمک سنگی

 4.423 48 18.811 4.21 43.341 4.141 81 4.881 8.141 41 نمک آبی

 4.4448 1 41.818 4.41 4.214 4.442 1 4.481 4.318 1 میکا

 4.442 4 2.141 4.44 4.448 4.444 4 4 4 4 ورمیکولیت

 4.811 814 821.114 4.41 411.831 8.488 412 22.113 83.832 481 سیلیس

 4.411 23 31.381 4.81 444.131 4.111 18 1.441 414.118 11 دولومیت

 4.441 48 8.481 4.48 1.283 4.141 41 2.112 481.443 1 سولفات سدیم

 4 4 244.111 4.44 84.412 4.14 2 4.311 28.128 2 فسفات

 4.441 24 48.248 4.48 2.412 4.411 41 2.181 2.431 41 تالک

 4.488 11 412.483 4.11 81.111 4.118 31 41.823 11.484 31 فلدسپات

ما سه ریخته 

 گری
1 4.81 4.281 1 4.432 2.44 4.42 1.118 1 4.424 

 4.444 42 11.48 4.23 4.884 4.411 28 2.218 4.222 44 فلورین

 4 4 2.111 4.48 4.41 4.441 2 4.81 4.41 4 فیروزه

 4.412 81 18.421 4.22 4.12 4.418 23 4.188 4.214 3 منیزیت

 4.4442 2 8.241 4.48 4.443 4.442 8 4.844 4.4 4 گل سفید

 4.442 4 4 4 4 4 4 4 4 4 پنبه نسوز

صدف وگوش 

 ماهی
8 4.43 4.411 1 4.421 1.812 4.48 48.111 8 4.448 

 4 4 2.31 4 4.48 4.442 4 4.1 4.48 4 براسیت

 4 4 4.118 4.44 4.441 4.444 4 4 4 4 سولفات منیزیم

 4.441 1 11.411 4.41 4.821 4.483 24 1.882 4.138 41 بیتومین

 4.441 1 4 4 4 4 4 4 4 4 خاک پیت

 4.182 24 41.242 4.41 1.831 4.841 1 8.113 4.141 1 خاک سرخ

 4.442 1 4.118 4.44 4.441 4.441 2 4 4 4 خاک زرد



378 
 

 4.4441 4 44.832 4.48 4.421 4.411 1 4.14 4.811 2 پگماتیت

 4.444 4 4.82 4.44 4.131 4.448 2 4 4 4 گرونا

 4.441 21 11.831 4.21 3.841 4.841 28 8.313 1.18 24 خاک نسوز

 4 4 2.133 4.42 2.8 4.428 2 41.411 2.812 1 پتاس

 4.444 2 23.134 4.41 4.12 4.411 8 4.881 4.11 8 گوگرد

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 رزینیت

 4.441 8 24.131 4.48 4.118 4.411 48 4.181 8.131 41 کلسیت

 4 8 1.118 4.41 1.181 4.418 44 4.118 8.141 3 پرلیت

 4 4 8.121 4.41 2.13 4.428 1 4.331 4.441 1 کوارتزیت

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 پرمیکولیت

 4.444 1 48.112 4.42 4.421 4.441 2 4.412 4.411 4 قیر طبیعی

 4 4 2.411 4.44 4.444 4 4 4.111 4.443 1 آگات

 4 4 4.221 4.44 4.43 4.442 4 4 4 4 گرافیت

 4 4 41.184 4.48 4.441 4 4 4.41 4.8 4 ید

جمع مواد 

 غیرقلزی
314 134.441 244.283 4221 24.218 4114.888 41.48 1341.848 4241 8.421 

 وضعیت موجود معادن  3-1-2-2

فقره فعال،  1122فقره معدن درکل کشور، تعداد  1811نشانگر آن است که از  4834آمار وضعیت موجود معادن از ابتدا تا پایان سال 

اعالم و  4834وانه اکتشاف هنوز فعال تا پایان سال فقره پر 1148تعداد . باشد�فقره غیر فعال می 2481فقره در حال تجهیز و  813تعداد 

میلیارد ریال هزینه عملیات  128.1میلیون تن تناژ ذخیره قطعی و  82314فقره گواهی کشف فعال با داشتن  2214در همین زمان 

 .مچنان فعال میباشندمیلیون تن ه 18.1فقره اجازه برداشت با میزان استخراج اسمی  881همچنین تعداد . اکتشافی گزارش میگردد

 .در قالب مجوزهای اشاره شده به شرح زیر ارائه میگردد 4834در جدول زیر وضعیت موجود معادن از ابتدا تا پایان سال 

 

 4834خالصه وضعیت مجوزهای معدنی تا پایان سال : 14جدول 

 خالصه وضعیت موجود معادن واحد مجوزهای معدنی

 1148 فقره پروانه اکتشاف

 2214 فقره گواهی کشف تعداد

 82314 میلیون تن تناژ ذخیره گواهی کشف

 123 میلیارد ریال هزینه عملیات گواهی کشف

 881 فقره تعداد اجازه برداشت

 13 میلیون تن میزان استخراج اجازه برداشت

 داول زیر ارائه شده استتر مجوزهای مذکور، اطالعات این مجوزها به تفکیک استان و ماده معدنی در ج برای تشریح دقیق
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 4834برداری معدن به تفکیک استان تا پایان سال�های بهره�وضعیت موجود پروانه: 14جدول 

 استان

 هویت بهره بردار تعداد معادن

تعداد 

 پرسنل

 میزان

 فعال
غیر 

 فعال

در حال 

 تجهیز
 جمع خصوصی تعاونی دولتی جمع

استخرا

ج واقعی 
میلیون )

 (تن

ذخیره 
 (میلیون تن)

 8441.81 84.21 44144 181 111 41 1 181 1 431 882 آذربایجان شرقی

 4442.31 44.81 1421 148 883 21 1 148 21 414 224 آذربایجان غربی

 144 اصفهان
  

144 1 11 114 144 8231 82.84 8811.18 

 443 11 اردبیل
 

411 
 

2 412 411 4411 2.13 111.13 

 41 444 ایالم
 

421 4 44 441 421 148 44.84 844.82 

 2181.32 1.48 4483 432 411 41 4 432 8 83 411 بوشهر

 4144.11 41.43 2811 242 414 21 1 242 1 11 484 تهران

 233.81 1.42 4128 413 412 1 4 413 48 83 31 چهارمحال و بختیاری

 8413.13 48.18 4441 282 221 1 4 282 41 84 481 خوزستان

 2844.11 41.38 1321 111 181 84 4 111 28 414 811 خراسان رضوی

 218 4 11 411 زنجان
 

48 284 218 4211 8.34 141.18 

 128.81 8.83 4183 444 32 8 4 444 48 88 13 سیستان و بلوچستان

 183.43 41.12 1241 144 811 12 1 144 444 18 212 سمنان

 414 211 فارس
 

141 4 81 814 141 1211 41.14 2321.14 

 48 411 قزوین
 

411 4 41 418 411 4811 2.13 438.88 

 824.21 8.14 4811 448 84 82 4 448 1 21 13 قم

 2 841 کردستان
 

848 4 21 234 848 1412 44.11 188.11 

 33 221 کرمان
 

821 42 48 231 821 24814 14.41 2181.14 

 18 411 کرمانشاه
 

244 4 44 433 244 4321 8.21 4112.18 

ویه و بویر کهکیل

 احمد
11 1 41 84 4 3 14 84 881 4.41 141.18 

 11.18 4.14 4884 88 82 8 8 88 4 3 28 کٌلستان

 118.33 1.48 4114 442 38 1 2 442 41 14 81 گیالن

 14 448 لرستان
 

418 4 14 488 418 4181 8.88 112.14 
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 118.88 3.21 8811 214 434 13 4 214 2 424 448 مازندران

 4484.41 44.84 8481 814 821 81 4 814 11 448 431 مرکزی

 414 41 83 441 هرمزگان
 

44 413 414 4312 1.18 4214.41 

 41 211 همدان
 

214 
 

44 214 214 2231 1.32 4121.88 

 4418.11 81.41 48314 888 818 24 44 888 1 442 214 یزد

 141.82 2.28 2118 211 214 41 4 211 4 444 411 خراسان جنوبی

 111.11 1.11 4124 414 484 3 2 414 2 14 33 خراسان شمالی

 418.41 1.41 881 31 84 41 4 31 8 41 11 البرز

 413.14 4.28 2232 21 21 4 4 21 4 44 41 جنوب کرمان

 18411.8 811.8 424288 1811 1414 111 13 1811 813 2481 1122 جمع

 
 

 

 

 

 

 

 

 4834برداری معدن به تفکیک ماده معدنی تا پایان سال�ی بهرهها�وضعیت موجود پروانه: 12جدول 

 ماده معدنی

 تعداد معادن

تعداد 

 پرسنل

میزان استخراج 

میلیون )واقعی 

 (تن

میزان ذخیره 

 (میلیون تن)

 هویت بهره بردار

 فعال
غیر 

 فعال

در 

حال 

 تجهیز

 جمع خصوصی تعاونی دولتی کل

 138 181 12 1 41114.88 441.48 8233 138 28 441 111 سنگ آهک

 183 182 441 4 4112.18 21.81 1424 183 22 411 814 سنگ گچ

 2211 2422 414 2 3141.84 12.13 48414 2211 424 181 4143 سنگ الشه

 182 111 11 4 811.38 1.81 8111 182 43 411 183 مرمریت

 111 141 83 4 411.28 1.11 1812 111 1 88 811 تراورتن

 481 31 88 4 211.13 2.18 2348 481 2 11 13 یسنگ چین

 34 81 1 4 3.34 4.23 4441 34 1 28 18 مرمر

 111 181 24 4 144.12 4.88 1211 111 44 438 211 گرانیت

 241 244 41 4 841.84 1.21 4118 241 1 14 483 پوکه معدنی

 4 4 4 4 4 ماسه سنگ
  

4 4 4 4 
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 221 241 3 4 841.21 8.11 4148 221 41 11 411 سیلیس

 12 88 1 4 14.82 4.83 141 12 4 41 21 کائولن

 213 214 48 4 434.88 2.14 4222 213 43 14 483 خاک صنعتی

 421 421 8 4 18.41 4.44 111 421 8 11 18 فلدسپات

 84 21 8 4 1.11 4.41 212 84 4 42 48 تالک

 8 1 4 4 4.33 4 81 8 4 1 1 میکا

 38 83 8 4 811.33 4.81 841 38 4 22 14 دولومیت

 1 1 4 4 4.41 4 42 1 4 2 2 بر

 418 441 84 4 114.41 8.11 4111 418 1 83 442 نمک

 22 8 4 2 4 زرنیخ
  

4 4 2 8 

 3 8 4 4 8.21 4.24 88 3 2 4 1 سلستین

 482 421 1 4 24.23 4.11 4484 482 41 81 84 باریت

 24 24 4 4 12.28 4.41 418 24 4 8 44 پرلیت

 1 1 4 4 4.18 4.44 81 1 4 2 2 دیاتومیت

 441 444 1 4 88.12 4.14 113 441 8 81 11 بنتونیت

 82 21 1 4 28.11 4.81 431 82 1 42 41 سولفات دوسود

 12 11 1 4 31.12 8.81 4441 12 4 48 18 خاک نسوز

 14 81 1 4 1.28 4.41 811 14 4 41 21 منیزیت

 4 4 4 4 4 پنبه نسوز
  

4 4 4 4 

صدف دریایی و 

 گوش ماهی
44 1 4 41 11 4.48 444.81 4 4 41 41 

 44 3 4 4 4.43 4.44 11 44 4 8 1 خاک سرخ

 2 4 4 2 41.12 4.12 283 2 4 4 4 فسفات

 1 1 4 4 4.44 4 442 1 4 2 8 فیروزه

 8 8 4 4 4.31 4 24 8 4 4 2 پگماتیک

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 گرونا

 1 1 4 4 4.48 4 18 1 4 4 1 گل سفید

 8 8 4 4 84.28 4 44 8 4 2 4 زاج

 84 28 2 4 4.14 4.41 118 84 1 3 41 فلورین

 42 1 8 2 41.81 4.18 184 42 2 4 3 بوکسیت

 44 44 4 4 31.41 4.48 11 44 4 4 44 بیتومین
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 414 488 41 24 888.11 2.11 41311 414 8 14 442 ذغالسنگ

 431 484 1 3 2123.41 11.42 41184 431 41 21 412 سنگ آهن

 11 11 8 4 1.12 4.24 4414 11 8 48 81 منگنز

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 مولیبدن

 2 4 4 4 4.42 4 28 2 4 4 4 آنتیموان

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 تیتان

 11 14 4 8 433.18 4.18 4218 11 1 48 21 سرب وروی

 14 11 1 4 8.43 4.44 4438 14 1 21 14 کرومیت

 14 13 4 4 4138.24 18.21 44418 14 3 41 18 مس

 41 41 4 4 11.12 2.41 384 41 2 4 42 طال

 8 4 4 8 1231.44 2.48 111 8 4 2 4 نفلین سینیت

 43 43 4 4 3.11 4.43 444 43 1 1 44 زئولیت

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 کبالت

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 خاک پیت

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 آلونیت

 1811 1414 111 13 18411.8 811.8 424288 1811 813 2481 1122 جمع

 4834وضعیت مجوزهای معدنی به تفکیک استان تا پایان سال : 18جدول 

 نام استان
تعداد پروانه 

 اکتشاف

 اجازه برداشت گواهی کشف

تعداد 

 (فقره)

میلیون )تناژ ذخیره 

 (تن

میلیارد )هزینه عملیات 

 (ریال

تعداد 

 (فقره)

ظرفیت استخراج 

 (میلیون تن)

 4.4 42 41.1 1411 18 244 آذربایجان شرقی

 4.1 44 21.2 81 11 211 آذربایجان غربی

 4.1 88 1.8 444 82 13 اردبیل

 4.3 24 11 31 488 141 اصفهان

 4.8 1 2.4 1 43 18 البرز

 4.2 28 1.1 138 24 41 ایالم

 4.4 4 1.8 4848 82 41 بوشهر

 48.3 444 2.3 18 43 11 تهران

 4.8 41 1.1 241 12 81 چهارمحال و بختیاری

 4.1 22 24.2 81 448 848 خراسان جنوبی
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 4.1 14 21 144 248 418 خراسان رضوی

 4.4 8 8.1 488 82 11 خراسان شمالی

 4 4 1.1 3848 81 88 خوزستان

 4 4 4 4 4 4 زنجان

 4 12 2.1 13 81 248 سمنان

 1.1 18 4.8 44348 412 232 ان و بلوچستانسیست

 1 13 83.2 211 421 218 فارس

 4.3 43 41.1 828 31 423 قزوین

 4.2 44 1.8 12 81 18 قم

 4.2 81 11.3 841 214 131 کردستان

 4.2 41 13.3 821 11 182 کرمان

 4 88 44.1 283 14 11 کرمانشاه

 4.4 8 2.8 4222 81 41 کهکیلویه و بویراحمد

 4.1 28 4.8 81 44 81 گلستان

 4 18 4 31 8 3 گیالن

 4 4 48.8 488 243 111 لرستان

 4.1 3 1.1 484 82 11 مازندران

 4 4 41.2 11 38 114 مرکزی

 1.8 48 41.8 883 14 441 هرمزگان

 4.2 48 1.1 83 14 32 همدان

 4.2 24 443.1 4418 31 882 یزد

 18.1 881 128.1 82314 2214 1148 کل کشور

 .باشد�می 4834آمار استان مرکزی مربوط به پایان ماه بهمن . استان زنجان آمار وضعیت موجود را از ابتدای سال اعالم نکرده است*

 

 ظرفیت و تولید مواد معدنی  2-2-2

 مقادیر تولیدات معدنی  1-2-2-2

 :به تفکیک استان و مواد معدنی در جداول زیر ارائه شده استها، روند استخراج معادن کشور �بر اساس اطالعات جمع اوری شده از استان

 

 (میلیون تن)روند استخراج معادن به تفکیک استان : 11جدول 

 4834 4883 4888 4881 4881 4881 نام استان



384 
 

 21.11 28.14 24.88 41.22 48.44 3.81 آذربایجان شرقی

 1.21 1.18 1.42 1.41 8.32 8.81 آذربایجان غربی

 21.31 21.44 28.21 24.88 41.41 41.38 اصفهان

 4.11 2.28 2.41 2.42 4.82 4.81 اردبیل

 1.48 8.12 8.11 8.11 8.84 4.18 ایالم

 1.31 1.14 1.11 1.18 8.18 1.18 بوشهر

 42.38 43.88 41.83 44.11 44.11 42.21 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
2.11 1.44 1.14 1.44 1.34 1.31 

 48.88 48.11 48.42 41.11 44.84 3.12 خوزستان

 41.42 3.84 44.41 44.41 8.21 1.18 خراسان رضوی

 1.41 8.21 4.11 4.82 2.11 4.11 زنجان

سیستان و 

 بلوچستان
4.23 4.48 4.11 4.81 2.11 8.12 

 41.41 48.18 48.13 42.81 44.41 3.11 سمنان

 24.11 48.11 41.24 41.48 44.11 8.28 فارس

 41.24 2.41 2.43 2.44 4.11 4.48 قزوین

 11.83 4.82 4.11 4.18 2.11 4.38 قم

 1.18 8.21 1.11 1.18 1.11 8.13 کردستان

 4.41 12.11 11.81 14.41 11.11 11.11 کرمان

 1.12 8.11 8.88 2.83 2.11 2.48 کرمانشاه

کهکیلویه و بویر 

 احمد
4.31 4.18 4.11 4.11 4.13 8.13 

 1.11 4.11 4.81 4.11 4.24 4.21 گلستان

 44.13 8.31 1.44 8.11 8.42 2.14 گیالن



385 
 

 3.21 8.12 8.14 8.21 8.12 8.23 لرستان

 1.81 1.14 1.12 2.18 1.11 8.81 مازندران

 82.38 44.81 44.41 44.41 1.81 8.38 مرکزی

 2.18 3.41 3.48 1.18 1.13 1.11 هرمزگان

 2.11 1.28 1.43 8.84 8.18 8.44 همدان

 4.14 21.12 22.12 22.83 28.11 43.84 یزد

 2.81 2.82 4.32 4.44 4.44 4.44 خراسان جنوبی

 1.11 1.18 2.31 4.44 4.44 4.44 خراسان شمالی

 1.14 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 البرز

 814.44 231.21 218.23 284.81 248.11 418.13 جمع

 

 

 

 

 

 (میلیون تن)د معدنی روند استخراج معدن به تفکیک گروه موا: 11جدول 

 4834 4883 4888 4881 4881 4881 گروه مواد معدنی

 448.43 31.11 13.81 14.11 14.21 81.81 سنگ آهک

 48.83 48.81 24.18 41.18 41.81 44.14 سنگ گچ

 13.88 14.41 12.11 81.11 81.41 24.44 سنگ الشه

 1.84 1.18 1.81 1.11 1.11 8.11 مرمریت

 1.41 1.43 8.84 2.31 2.81 2.44 تراورتن

 2.13 8.82 8.31 1.14 1.48 1.21 سنگ ئینی

 4.21 4.88 4.81 4.41 4.44 4.41 مرمر

 4.11 4.11 4.18 4.88 4.84 4.48 گرانیت

 1.81 2.28 2.81 2.12 2.84 4.14 پوکه معدنی

 1.48 8.11 8.81 8.22 8.42 2.14 سیلیس

 4.11 4.13 4.11 4.24 4.21 4.14 کاإولن
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 2.81 4.11 4.81 2.28 2.48 4.18 اک صنعتیخ

 4.18 4.14 4.11 4.11 4.14 4.83 فلدسثات

 4.83 4.41 4.41 4.48 4.41 4.41 تالک

 4.441 4.442 4.441 4.441 4.441 4.441 میکا

 4.82 4.81 4.13 4.14 4.14 4.14 دولومیت

 4.444 4.444 4.444 4.444 4.442 4.444 بر

 2.41 2.31 8.41 2.38 2.34 4.41 نمک

 4.44 4.41 4.44 4.41 4.41 4.48 سلستین

 4.21 4.84 4.21 4.81 4.84 4.43 باریت

 4.48 4.42 4.41 4.41 4.41 4.48 پرلیت

 4.44 4.41 4.44 4.44 4.44 4.44 دیاتومیت

 4.12 4.11 4.21 4.81 4.24 4.48 بنتونیت

 4.11 4.11 4.81 4.13 4.88 4.11 سولفات دوسود

 2.84 2.34 4.11 2.41 4.88 4.31 وزخاک نس

 4.41 4.41 4.41 4.42 4.44 4.44 منیزیت

 4.41 4.41 4.41 4.42 4.42 4.48 صدف دریایی و گوش ماهی

 4.484 4.444 4.444 4.441 4.448 4.444 خاک سرخ

 4.23 4.81 4.84 4.21 4.21 4.81 فسفات

 4.444 4.438 4.444 4.444 4.444 4.444 فیروزه

 4.444 4.444 4.442 4.444 4.442 4.442 یتپگمات

 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 گل سفید

 4.444 4.414 4.444 4.444 4.444 4.444 زاج

 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 فلورین

 4.12 4.11 4.18 4.18 4.11 4.81 بوکسیت

 4.44 4.44 4.44 4.44 4.42 4.41 بیتومین

 2.83 2.41 2.48 2.13 2.18 2.18 ذغالسنگ

 18.82 18.43 81.23 81.18 82.24 88.11 سنگ آهن

 4.24 4.41 4.42 4.41 4.43 4.48 منگنز

 4.38 4.12 4.21 4.21 4.38 4.11 سرب وروی
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 4.21 4.24 4.84 4.22 4.22 4.21 کرومیت

 12.14 81.11 81.18 81.13 81.81 21.14 مس

 2.82 4.11 4.11 8.11 4.81 4.11 طال

 2.44 2.48 2.48 2.48 4.43 4.44 نفلین سینیت

 4.41 4.41 4.48 4.44 4.48 4.41 زئولیت

 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.441 کبالت

 814.44 231.21 218.23 284.81 248.11 418.13 جمع

ذکر است همانگونه  �راین بخش گزارش الزم بهد. بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران روند تولید مواد معدنی در جدول زیر ارائه شده است

هایی باشد که به علت مسائل  های مختلف کتاب اشاره شده، اطالعات ارائه شده بر اساس نوع مرجع ممکن است دارای تفاوت�که در بخش

 .باشد�های آماری بوده و امری کامال طبیعی می فنی از قبیل چارچوب

 

 به تفکیک رشته فعالیتروند تولید محصوالت معدنی : 11جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد رشته فعالیت

 221318 248828 418341 414324 488881 441844 هزار تن کل معادن

 2821 2484 2181 2111 2148 4833 هزار تن استخراج زغال سنگ

 84332 21141 28111 21188 24118 24411 هزار تن استخراج سنگ آهن

 4181 121 114 111 4412 334 هزار تن ب و رویاستخراج سر

 4418 4211 118 848 112 114 هزار تن استخراج سنگ طال

 4184 4484 4441 812 134 118 هزار تن استخراج سنگ مس

 831 211 213 483 213 281 هزار تن استخراج کرومیت

 421 421 441 448 31 441 هزار تن استخراج منگنز

 181 122 141 4211 4831 4814 ار تنهز استخراج بوکسیت

 84214 14824 18148 18188 11442 11181 هزار مترمکعب استخراج شن و ماسه

 41188 48883 48441 44418 3348 3831 هزار تن های تزیینی�استخراج سنگ

 24334 24111 41211 24818 41114 44188 هزار تن استخراج سنگ الشه

 838 121 181 188 831 18 رمکعبهزار مت استخراج سنگ باالست

 441183 441818 83321 12118 12313 14414 هزار تن استخراج سنگ آهک

 48112 48141 42111 48813 44818 44411 هزار تن استخراج سنگ گچ

 3811 1821 1181 2111 2141 4812 هزار تن ...استخراج کائولن، خاک نسوز و

 4214 4482 131 138 141 148 هزار تن استخراج دولومیت
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 811 881 811 211 481 214 هزار تن استخراج بنتونیت و گل سرشوی

 481 484 441 442 483 31 هزار تن استخراج منیزیت و گل سفید

 818 113 188 188 284 128 هزار تن استخراج سولفات سدیم

 824 811 221 211 221 284 هزار تن استخراج باریت

 11 14 11 18 18 18 هزار تن استخراج فلورین

 18 11 821 هزار تن استخراج فسفات
  

12 

 8211 2841 2844 2111 2148 2482 هزار تن استخراج نمک

 8181 8118 2148 2343 2212 2448 هزار تن استخراج سیلیس

 2411 4118 4841 388 838 111 هزار مترمکعب استخراج پوکه معدنی

 118 181 141 121 148 234 هزار تن استخراج فلدسپات

 13 11 34 34 13 14 هزار تن استخراج تالک

 18 14 88 444 33 448 هزار تن استخراج صدف دریایی

 هزار تن سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی
  

4 2 1 1 

 مزکر آمار ایران: مأخذ

 گره جهانی معدن ارائه شده استدر جدول زیر روند سهم تولید محصوالت معدنی ایران از محصوالت معدنی جهان بر اساس اطالعات کن

 

 

 سهم تولید مواد معدنی ایران از تولید جهانی: 11جدول 

 سال
(2441 )4881-

4881 

(2441 )4881-

4881 

(2448 )4881-

4881 

(2443 )4881-

4888 

(2444 )4888-

4883 

(2444 )4883-

4834 

 4.42 4.11 4.12 4.1 4.11 سنگ آهن
 

 4.82 4.81 4.31 4.81 2.43 کروم
 

 4.41 4.88 4.28 4.83 4.81 نگنزم
 

 4.41 2.11 4.88 4.21 4.8 4.28 مولیبدن

 4.18 4.11 4.18 4.18 4.14 آلومینیوم
 

 4.2 4.41 4.43 4.43 4.22 4.11 آرسنیک

 4.43 4.88 4.41 4.21 4.21 4.21 بوکسیت

 4.8 4.18 4.11 4.14 4.88 مس
 

 4.1 4.1 4.24 4.21 41. سرب
 

 4.14 4.44 4.11 4.1 4.18 روی
 

 4.48 4.41 4.41 4.41 4.41 طال
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 4.48 4.48 4.43 4.2 4.48 نقره
 

 (سایت کنگره جهانی معدن) www.wmc.org.pl :مأخذ

 

 رزش تولیدات معدنی  2-2-2-2

 ارزش تولید محصوالت معدنی بر اساس اطالعات مرکز آمار در جدول زیر ارائه شده است

 

 (میلون ریال)در کشور  ارزش تولید مواد معدنی: 18جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 رشته فعالیت

 14411111 81181414 81111111 84111418 22112148 41114211 کل معادن

 4848148 4113414 4381341 4121141 4411112 131443 استخراج زغال سنگ

 41824124 44421114 42312434 3111881 1188111 1113141 استخراج سنگ آهن

 4244124 181181 123242 4181818 4811811 148811 استخراج سرب و روی

 241824 243143 411313 431114 448411 441311 استخراج سنگ طال

 48144124 3411388 8183124 8113413 1144218 1818118 استخراج سنگ مس

 814123 831221 141123 211448 231228 413148 استخراج کرومیت

 424811 422111 423314 81844 14888 14881 راج منگنزاستخ

 418841 441834 481842 421141 418328 423318 استخراج بوکسیت

 8288834 2188413 2838121 2411188 4118241 4481883 استخراج شن و ماسه

 1811143 1413888 8811111 8414841 4341838 4143813 های تزیینی�استخراج سنگ

 313484 311138 181112 181431 181848 144448 نگ الشهاستخراج س

 11414 11241 11141 11288 43118 4138 استخراج سنگ باالست

 8281431 2841113 2428881 4141831 4413142 343148 استخراج سنگ آهک

 144848 142841 881318 211113 281144 224481 استخراج سنگ گچ

 181348 288118 831141 244811 281488 444428 ...استخراج کائولن، خاک نسوز و 

 38143 11131 18118 12323 23831 21418 استخراج دولومیت

 81481 11111 84881 43824 42882 41114 استخراج بنتونیت و گل سرشوی

 18138 12288 88418 82438 11122 24184 استخراج منیزیت و گل سفید

 43818 12824 11828 11133 41841 48114 استخراج سولفات سدیم

 31481 81118 13428 11428 83331 13128 استخراج باریت

 144 14 111 استخراج خاک سرخ و زرد
  

4241 

 84114 31313 11121 18181 18313 21841 استخراج فلورین
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 8444 4381 1112 4 4382 4 استخراج سولفات استرونسیم

 8484 8828 2814 استخراج بر
  

1144 

 4 18421 441814 114 484 4 تخراج زرنیخاس

 21418 84448 441111 استخراج فسفات
  

31811 

 281142 242424 481414 413813 443218 13114 استخراج نمک

 281134 241412 411138 483411 418834 81811 استخراج سیلیس

 422288 13824 14118 81328 21321 22118 استخراج پوکه معدنی

 443311 14331 81381 81114 82841 43218 لدسپاتاستخراج ف

 8422 1813 1183 8114 1313 1841 استخراج تالک

 1818 48224 24413 48114 42181 41814 استخراج صدف دریایی

 1412 1141 4112 استخراج میکا
  

1118 

 44444 1121 1111 استخراج فیروزه
  

44444 

 4 18 82 استخراج عقیق
  

8114 

 گهای قیمتی ونیمه قیمتیسایر سن
  

114 42244 41211 4814 

 8844 1481 1844 44243 1133 2338 های معدنی�سایر بخش

 مزکر آمار ایران: مأخذ

 ها در جدول زیر ارائه شده است�روند سهم ارزش تولیدات مواد معدنی از کل ارزش تولید مواد معدنی کشور بر اساس رشته فعالیت

 

 زش تولید مواد معدنی از کل ارزش تولید مواد معدنیروند سهم ار: 13جدول 

 4883 4888 4881 4881 4881 4881 ها�رشته فعالیت

 %8.1 %1.1 %1.1 %1.1 %1.8 %1.8 استخراج زغال سنگ

 %81.1 %84.8 %81.1 %84.2 %21.2 %28.1 استخراج سنگ آهن

 %2.1 %2.4 %4.8 %1.8 %8.2 %8.4 استخراج سرب و روی

 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 طالاستخراج سنگ 

 %21.1 %21.8 %21.8 %21.1 %88.4 %82.4 استخراج سنگ مس

 %4.1 %4.4 %4.4 %4.8 %4.8 %4.4 استخراج کرومیت

 %4.2 %4.8 %4.1 %4.8 %4.2 %4.2 استخراج منگنز

 %4.8 %4.8 %4.1 %4.1 %4.1 %4.8 استخراج بوکسیت

 %1.1 %1.8 %1.1 %1.4 %1.8 %1.4 استخراج شن و ماسه

 %44.1 %44.1 %44.8 %44.4 %8.1 %3.4 های تزیینی�استخراج سنگ
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 %4.3 %2.1 %4.8 %2.1 %2.2 %2.1 استخراج سنگ الشه

 %4.4 %4.2 %4.4 %4.4 %4.4 %4.4 استخراج سنگ باالست

 %1.1 %1.1 %1.1 %1.3 %1.8 %1.1 استخراج سنگ آهک

 %4.4 %4.2 %4.3 %4.3 %4.4 %4.8 استخراج سنگ گچ

 %4.3 %4.8 %4.4 %4.1 %4.4 %4.1 ...استخراج کائولن، خاک نسوز و 

 %4.2 %4.2 %4.4 %4.2 %4.4 %4.2 استخراج دولومیت

 %4.4 %4.4 %4.4 %4.4 %4.4 %4.4 استخراج بنتونیت و گل سرشوی

 %4.4 %4.4 %4.4 %4.4 %4.2 %4.4 استخراج منیزیت و گل سفید

 %4.41 %4.2 %4.2 %4.2 %4.4 %4.4 استخراج سولفات سدیم

 %4.2 %4.2 %4.2 %4.2 %4.2 %4.8 استخراج باریت

 %4.448 استخراج خاک سرخ و زرد
 

4.442% 
  

4.442% 

 %4.2 %4.8 %4.2 %4.2 %4.2 %4.2 استخراج فلورین

 %4.44 %4.44 %4.42 %4.44 %4.44 %4.44 استخراج سولفات استرونسیم

 %4.44 %4.44 %4.42 استخراج بر
  

4.44% 

 %4.2 %4.8 %4.4 %4.44 %4.44 استخراج زرنیخ
 

 %4.4 %4.4 %4.1 استخراج فسفات
  

4.2% 

 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 استخراج نمک

 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 استخراج سیلیس

 %4.2 %4.2 %4.2 %4.4 %4.4 %4.4 استخراج پوکه معدنی

 %4.2 %4.4 %4.4 %4.4 %4.4 %4.4 استخراج فلدسپات

 %4.42 %4.42 %4.42 %4.48 %4.48 %4.48 استخراج تالک

 %4.44 %4.4 %4.4 %4.4 %4.4 %4.4 استخراج صدف دریایی

 %4.42 %4.42 %4.44 استخراج میکا
  

4.44% 

 %4.48 %4.48 %4.48 استخراج فیروزه
  

4.42% 

 استخراج عقیق
     

4.44% 

 یسایر سنگهای قیمتی ونیمه قیمت
  

4.44% 4.48% 4.41% 4.44% 

 %4.44 %4.42 %4.42 %4.48 %4.42 %4.42 های معدنی�سایر بخش

 مزکر آمار ایران: مأخذ
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توسط مرکز آمار ایران ارائه  4888و  4881های �اطالعات سال. ارزش تولید مواد معدنی به تفکیک استان در جدول زیر ارائه شده است

 نشده است

 

 (میلیون ریال)تولید مواد معدنی به تفکیک استان روند ارزش : 84جدول 

 4883 4881 4881 4881 استان

 4814118 321813 824148 418114 آذربایجان شرقی

 882311 141818 884818 881811 آذربایجان غربی

 424442 14844 18113 21832 اردبیل

 2248444 2428412 4282143 811818 اصفهان

 البرز
   

811123 

 418111 18213 11414 13111 ایالم

 844848 481213 38238 443181 بوشهر

 331841 184212 184134 124844 تهران

 224181 481184 81881 13211 چهار محال و بختیاری

 111448 848411 238133 438111 خراسان جنوبی

 4421438 111111 881414 814841 خراسان رضوی

 211218 248334 211114 413144 خراسان شمالی

 181114 832834 214881 441343 خوزستان

 883112 181111 4424138 281814 زنجان

 188431 148481 848281 144314 سمنان

 811184 241118 481438 214448 سیستان و بلوچستان

 2411883 4818111 181211 814848 فارس

 482441 14111 11481 11848 قزوین

 211181 424881 81131 11118 قم

 881341 284211 413822 411431 کردستان

 24138312 42118143 44821141 1131818 کرمان

 211183 148444 81211 11831 کرمانشاه

 881411 428183 11482 81114 کهگیلویه و بویراحمد

 123188 211211 221141 418433 گلستان

 221111 484181 34424 13111 گیالن
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 111382 282238 811441 221248 لرستان

 181481 144388 818811 228814 مازندران

 4118121 128181 841888 814888 مرکزی

 811341 211118 411312 88131 هرمزگان

 841411 211821 288242 18888 همدان

 44188111 1842181 8884484 8834814 یزد

 مزکر آمار ایران: مأخذ

را به خود  4883میلیارد ریال باالترین ارزش تولیدات سال  2248و 44183. 24131صفهان به ترتیب با ها، کرمان، یزد و ا�در بین استان

 .سهم هر استان از ارزش تولید مواد معدنی در جدول زیر ارائه شده است. اند�اختصاص داده

 

 روند سهم ارزش تولید مواد معدنی از کل ارزش تولید مواد معدنی به تفکیک استان: 84جدول 

 4883 4881 4881 4881 استان

 %8.1 %8.4 %4.1 %4.3 آذربایجان شرقی

 %4.1 %2.8 %4.1 %2.4 آذربایجان غربی

 %4.2 %4.2 %4.8 %4.2 اردبیل

 %1.1 %1.1 %1.1 %1.2 اصفهان

 البرز
   

4.1% 

 %4.8 %4.2 %4.8 %4.8 ایالم

 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 بوشهر

 %2.4 %2.2 %4.3 %8.1 تهران

 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 محال و بختیاری چهار

 %4.8 %4.4 %4.8 %4.2 خراسان جنوبی

 %2.2 %4.1 %4.1 %2.4 خراسان رضوی

 %4.1 %4.1 %4.4 %4.4 خراسان شمالی

 %4.2 %4.8 %4.2 %4.1 خوزستان

 %4.8 %4.1 %1.4 %4.1 زنجان

 %4.4 %4.1 %4.1 %2.1 سمنان

 %4.1 %4.1 %4.8 %4.1 سیستان و بلوچستان

 %1.8 %1.1 %8.1 %2.2 فارس

 %4.8 %4.2 %4.8 %4.8 قزوین
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 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 قم

 %4.1 %4.8 %4.1 %4.3 کردستان

 %14.4 %14.4 %11.1 %11.1 کرمان

 %4.1 %4.8 %4.1 %4.8 کرمانشاه

 %4.8 %4.1 %4.8 %4.2 کهگیلویه و بویراحمد

 %4.3 %4.8 %4.4 %4.4 گلستان

 %4.1 %4.1 %4.1 %4.1 گیالن

 %4.3 %4.3 %4.1 %4.1 لرستان

 %4.4 %4.8 %4.1 %4.8 مازندران

 %8.8 %2.4 %4.8 %2.4 مرکزی

 %4.1 %4.8 %4.1 %4.1 هرمزگان

 %4.1 %4.3 %4.4 %4.1 همدان

 %24.4 %24.1 %41.3 %24.2 یزد

 مزکر آمار ایران: مأخذ

 

 زمین شناسی و اکتشافات معدنی  3-2-2

ن تأمین اطالعات پایه زمین شناختی جهت کشف منابع زمینی و کاهش خسارات ناشی از مخاطرات زمین شناختی و های سازما�مأموریت

 .باشد�های عمرانی، صنعتی، کشاورزی، انرژی و زیست محیطی می�های قابل استفاده در کلیه طرح�داده

 :توان اشاره نمود از محورهای فعالیت این سازمان به موارد زیر می

 طالعات کاربردی زمین شناسیتولید ا

 های اکتشاف مواد معدنی�توسعه فعالیت

 تولید داده و دانش مخاطرات زمین شناختی، زیست محیطی و مهندسی

 های نوین زمین شناسی و اکتشافی�توسعه فناوری

 مهندسی -المللی و صدور خدمات فنی�های بین�توسعه فعالیت

سازی کشور در بخش معدن، سازمان رویکردی موثر داشته است که ��سازی و توانمند��های خصوصی با توجه به ضرورت اجرای سیاست

قرارداد در زمینۀ  13های مشاور زمین شناسی، عقد �های زمین شناسی با شرکت�قرارداد در زمینه اجرای پروژه 24توان به عقد بیش از  می

 �های پایه زمین شناسی و اکتشافی در سایر کشورها به�انجام فعالیتهای مشاور و پیمانکار داخلی و �های اکتشافی با شرکت�اجرای پروژه

 ها اشاره نمود�منظور بسترسازی برای حضور بخش خصوصی ایرانی برای ادامه پروژه

 .گردد�با توجه به اهمیت حوزه زمین شناسی هر کدام از محورهای اشاراه شده تشریح می

 

 توسعه اطالعات کاربردی زمین شناسی  1-3-2-2

 های زمین شناسی�تهیه نقشه  1-1-3-2-2

های عمرانی، صنعتی، کشاورزی، انرژی و زیست �ترین اطالعات پایه کشور هستند که در کلیه طرح�های زمین شناسی یکی از مهم�نقشه

زم جهت انجام اکتشاف ها اطالعات ال�این نقشه. شوند�های گوناگون تهیه می�ها با توجه به نیاز در مقیاس�این نقشه. محیطی کاربرد دارند

ای و �های دامنه�سیالب، فرونشست زمین، ناپایداری)های پهنه بندی خطر بالیای طبیعی �مواد معدنی، مطالعات لرزه خیزی، تهیه نقشه
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های �ریزی توسعه شهری، آبخیزداری، طرح�، مطالعات زمین شناسی زیست محیطی، مطالعات زمین شناسی مهندسی، برنامه(آتش فشان ها

 .ها و خطوط انتقال نیرو، انرژی و آب را در بردارند�های مسیریابی جاده�یابی صنعتی و شهری و طرح�کانم

های زمین �های بزرگ، ضرورت هدایت برداشت�های صنعتی و اقتصادی و ایجاد سازه�با توجه به رشد و گسترش شهرها، توسعه فعالیت

احساس گردید و  4:444،444های زمین شناسی در مقیاس �وشش سراسری نقشهتر پس از تکمیل پ شناسی به مقیاس کمی و کیفی دقیق

های در مقیاس �تر و کاربردی بیش از پیش احساس شده و در این راستا، کار تهیه نقشه�های زمین شناسی با مقیاس بزرگ�نیاز به نقشه

، زمین شناسی مهندسی، آب زمین شناسی و در موضوعات زمین شناسی محض، زمین شناسی اقتصادی( ای�توسعه -کاربردی) 4:21444

ها با دقتی �این نقشه. آغازگردید 4881زمین شناسی زیست محیطی، زمین ریخت شناسی و مخاطرات برای نخستین بار در کشور از سال 

برگه  1444د برگه پوشش کشوری تعدا 44444سازد از مجموع حدود �خاطرنشان می .شوند�تهیه می 4:444444های �برابر نقشه 41حدود 

 .آن در اولویت نخست قرار گرفته است

الیه کاربردی  1در ( 4:21444)های زمین شناسی بزرگ مقیاس �تولید نقشه 4881تر، از سال  به جهت نیاز کشور به اطالعات پایه دقیق

در دستور کار سازمان  ای، مهندسی، مخاطرات، آب زمین شناسی و زیست محیطی، زمین شناسی اقتصادی و زمین ریخت شناسی�ناحیه

به نمایش درآمده و این  4:21،444های �نقشه است که پراکندگی شان در اندکس نقشه 141ها �قرار گرفت، در حال حاضر تعداد این نقشه

 4:21444های �در این راستا، اولین نقشه. دهد�نقشه با مقیاس یادشده، کل وسعت ایران را پوشش می 44،444در حالی است که بیش از 

های �ها بر اساس استاندارد�بود، و تهیه آن 4881های آبعلی و لواسان بزرگ در سال �طور آزمایشی اقدام به تهیه آن گردید، نقشه �که به

به ) 4:21444های کاربردی �های مختلف نقشه�بخش است که هر بخش به یکی از الیه 1این استاندارد شامل . تعیین شده صورت گرفت

و کارتوگرافی  GIS همچنین استاندارد مدل اطالعات رقومی و شیوه ساماندهی آن در سامانه. اختصاص یافته است( صادیاستثنای الیه اقت

 .های زمین شناسی کاربردی در این خصوص تدوین گردید�نقشه

موارد زیر مد نظر بوده  های پیشرفته جهانی�روش �با توجه به 4:21444های زمین شناسی �توان گفت که در تهیه نقشه طور خالصه می �به

 :است

 ای به عنوان تصویرهای پایه�های ماهواره�های هوایی و داده�استفاده همزمان از عکس

 (برداری کشور�تولید سازمان نقشه)به عنوان نقشه پایه  4:21444های توپوگرافی رقومی با مقیاس �استفاده از نقشه

 های مختلف زمین شناسی�های زمین شناسی با حضور کارشناسان از تخصص�برداشت

 ساماندهی اطالعات در قالب سامانه اطالعات جغرافیایی

 :توان به موارد زیر اشاره نمود می 4:21444های زمین شناسی کاربردی �های نقشه�از مزیت

 الیه تخصصی 1ها در �تهیه این الیه

 دقت باال در تفکیک عوارض زمین شناسی

شامل کارشناسان ارشد سنگ : شت تا امور آزمایشگاهی و ستادی با گروه کارشناسی تخصصیانجام مراحل مختلف تهیه نقشه از بردا

، چینه شناسی، دیرینه شناسی، تکتونیک، زمین شناسی مهندسی، سایزموتکتونیک، مخاطرات زمین (رسوبی، آذرین و دگرگونی)شناسی 

های ماهواره �ات آزمایشگاهی، متخصص پردازش دادهشناسی، آب زمین شناسی و زیست محیطی، زمین ریخت شناسی مهندسی، مطالع

های هوایی، متخصص سامانه اطالعات جغرافیایی و متخصص کارتوگرافی، ناظران و مشاوران علمی و کارشناسان ارشد عضو �ایی و عکس

 شورای ارزیابی انتشارات سازمان زمین شناسی

 (GIS) سازی و پردازش اطالعات�ای با توانایی نامحدود در ذخیره قالب سامانه ها در�از آنجا که اطالعات این نقشه: سازی�هنگام�قابلیت به

 .شود�هنگام می�ها به�گردد، تغییر تمام یا بخشی از اطالعات موجود و تولید اطالعات جدید در نقشه�ذخیره می

امی عوارض به گونه رقومی و یکسان ارائه تم (digital data model) با ارائه مدل اطالعات رقومی: ها و هماهنگی مرزها�یکنواختی نقشه

 ها در مرز نقشه وجود نخواهد داشت�خواهند شد و مشکل ناهماهنگی نقشه

درصد  444تا  4های فیزیکی متفاوت از �نقشه با پیشرفت 141تا کنون، حدود  4881آغاز شده از سال  4:21444های �آمار کل نقشه

های �ها در مراکز مختلف سازمان و شرکت�پیمانی تهیه شده که در جدول زیر آمار تهیه آنها به دو صورت امانی و �این نقشه. باشد�می

درصد به شورای ارزیابی انتشارات وارد شده  81نقشه با پیشرفت فیزیکی بیش از  222ها حدود �از تعداد کل نقشه. پیمانکار ارائه شده است

 .باشند نقشه دیگر در دست انجام می 438و 

 

 در مراکز مختلف سازمان 4:21444های �لکرد تهیه نقشهعم: 82جدول 

 سایر پیمانی امانی نام مرکز
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 شرکت ها کرمان اهواز شیراز تبریز مشهد تهران

 1 448 48 22 81 81 81 413 تعداد نقشه

هنوز به تأیید نرسیده و در  نقشه دیگر 11نقشه مورد تأیید نهایی این شورا قرار گرفته و  411نقشه وارد شده به شورا، تعداد  222از 

مورد از  18نقشه به کارتوگرافی ارسال شده که  411نقشه  411از این . باشد�مرحله داوری یا اعمال نظر داوران توسط تهیه کننده می

جلد  81تعداد  4834ها نیازمند ویراستاری و داشتن قالب یکسان بود، طی سال �از آنجایی که متن این گزارش. ها به اتمام رسیده است�آن

ها نیز در نوبت �سازی شد؛ مابقی گزراش��های تأیید شده نهایی در دست ویراستاری تخصصی و فنی قرار گرفت و یکسان�گزارش از نقشه

 .اند�ویراستاری قرار گرفته

( مین شناسی مهندسیجلد الیه ز 1ای و �جلد الیه زمین شناسی ناحیه 12)با گزارش مربوطه  4:21444جلدنقشه 11درحال حاضر تعداد 

از لحاظ اجزای نقشه و چیدمان آن، دارای  4:21،444ای �های زمین شناسی ناحیه�خروجی نهایی نقشه .باشد�کننده می�آماده ارائه به مصرف

 .است 4:444،444و  4:214،444های �ظاهری متفاوت از نقشه

 ه تناسب نیاز ارائه شده استهای زمین شناسی کاربردی کشور ب�در جدول زیر روند اجرای پروژه نقشه
 

 های تهیه شده در حوزه زمین شناسی�عملکرد نقشه: 88جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 مقیاس نوع نقشه

 28 12 14 12 14 12 11 14 4:21444 های زمین شناسی کاربردی�نقشه

 4 4 4 8 1 1 84 23 4:444444 نقشه زمین شناسی

 4 4 4 4 4 4 4 4 4:214444 ینقشه زمین شناس

های زمین شناسی �اطلس نقشه

 استانی
4:214444 4 84 

پراکندگی )نقشه متالوژنی 

 خاورمیانه( موادمعدنی
 4 آغاز پروژه 4:1444444

 4 آغاز پروژه 4:1444444 نقشه زمین شناسی خاورمیانه

 
درجه عرض جغرافیایی سرزمین ایران را  1.1طول جغرافیایی و درجه  1.1با ابعاد  4:21444هزار برگ نقشه زمین شناسی  44بیش از 

اگر فقط یک . هزار نقشه یا الیه اطالعاتی خواهیم رسید 14به عدد  4:21444های �الیه اطالعاتی در نقشه 1با احتساب . دهد�پوشش می

را ( م علمی و پژوهشی و طرحهای اکتشافیهای مخاطرات زمین شناسی، توسعه شهری، مسائل مه�با توجه به الویت)دهم این تعداد نقشه 

اگر هر سال . خواهیم داشت 4:21444به عنوان الویت اول در نظر بگیریم نیاز به برداشت و تهیه شش هزار نقشه زمین شناسی در مقیاس 

 .ساله برای تهیه شش هزار نقشه فوق الذکر خواهیم داشت 84برگ نقشه تهیه شود ما نیاز به یک زمان  244

های �منظور اجرای درست فرایند تهیه نقشه �در ابتدای طرح، به. آغاز شد 4881های زمین شناسی کاربردی از سال �ی طرح تهیه نقشهاجرا

 :های آموزشی به شرح زیر برگزار شد�، دستورالعملهای الزم تدوین و دوره4:21444زمین شناسی 

 های زمین شناسی کاربردی�فتری نقشهاستاندارد برداشتهای صحرایی، عملیات آزمایشگاهی،کارهای د

 های زمین شناسی کاربردی�نقشه (digital data model) مدل اطالعات رقومی

 های زمین شناسی کاربردی�و کارتوگرافی نقشه GIS شیوه ساماندهی اطالعات در سامانه

 برگزاری چندین دوره آموزشی با همکاری استادان ایرانی و خارجی

اولین جلسه مناقصه . ها و دانشگاهها دعوت به عمل آمد�های زمین شناسی کاربردی از شرکت�عه فرایند تهیه نقشهمنظور توس �همچنین به

افزون برآن طی همایشی در نیمه دوم خرداد سال . های مهندسین مشاور برگزار شد�شرکت 41های زمین شناسی با حضور �واگذاری نقشه

 .ها دعوت شد که در انجام این طرح ملی سازمان را یاری نمایند�از آنضمن معرفی رسمی طرح به دانشگاهیان،  4881

باشد که در جدول زیر عملکرد سازمان زمین �می 4:444444های ژئوشیمی با مقیاس �های مهم در حوزه زمین شناسی نقشه�از دیگر نقشه

 شناسی در این حوزه ارائه شده است
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 4:444444قیاس های ژئوشیمی با م�عملکرد تهیه نقشه: 81جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

 1 4 1 22 1 24 13 22 نقشه ژئوشیمی

ای و کاربردی با استفاده از �های مختلف فراملی، ملی، منطقه�های زمین شناسی نوین در مقیاس�منظور انجام مطالعات و تهیه نقشه �به

 :توان به موارد زیر اشاره کرد های این بخش می�ی تشکیل گردید که از فعالیتدانش فنی روز، سایت پژوهشهای کاربردی زمین شناس

 آغاز مطالعات زمین شناسی کواترنری برای اولین بار در کشور

 های نوین سن سنجی�تاسیس آزمایشگاه

 های کواترنری با نگرشی ویژه بر تکتونیک�بررسی سنگ شناسی و سنگ نگاری آتشفشان

 (ای�های رودخانه�با تاکید بر پادگانه)ترنری حوضهزهای آبریز بررسی ژئومورفولوژی کوا

 های خلیج فارس و ایجاد آزمایشگاه تخصصی پالینوکوژی کواترنری�مطالعات پالینومورف

 (کواترنری)های کهن در رسوبهای مخروط افکنه زمان نگاری،چینه شناسی، محیط رسوبی و تعیین جهت جریان

زمین شناسی، زمین شناسی دریایی، مخاطرات، هیدروژئولوژی، زمین ریاضی و زیست محیطی سایت های سه بعدی �تشکیل گروه نقشه

 زمین شناسی

 های زمین شناسی سه بعدی�تهیه نقشه

 های هیدروژئولوژی با هدف اکتشاف آب�تهیه نقشه

 کاربردی کواترنری 4:214.444های �تهیه اطلس نقشه

 لبرزهای پهنه بندی مخاطرات استان ا�تهیه نقشه

 های زمین شناسی دنیا�خاورمیانه زیر نظر کمیسیون تهیه نقشه 4:1.444.444تهیه نقشه زمین شناسی کواترنری 

 مکانیابی جهت ایجاد سیستم پیش نشانگر زلزله در استان البرز

 ریاضی عوامل موثر در بیماری ها -های مدلسازی آماری�بررسی

 تاسیس انجمن علمی کواترنری ایران

 های کواترنری ایران�آتشفشان تهیه اطلس

 ها و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش آلودگی�اطلی پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین در محدوده سد

 های اولویت دار�گزارش فرونشست دشت

 تهیه گزارش خشکسالی ایران

های �روش پالئو مغناطیس، روش �ینه اقلیم بههای انسانی، بررسی دیر�جایی�های آموزشی تغییرات اقلیمی کواترنری و جابه�برگزاری کارگاه

 سنجی با نگرش ویژه به کواترنری، زمین شناسی لوت

 سازی سه بعدی و هیدروژئولوژی��برگزاری سمینار کواترنری ایران، مخاطرات استان البرز، مدل

 های باستان شناسی خاورمیانه�تهیه الیه پراکندگی سایت

 

 ن شناختی، زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی مهندسیهای مخاطرات زمی�بررسی  2-1-3-2-2

پژوهش در زمینه آمایش سرزمین از دیدگاه زیست محیطی و مخاطرات با توجه به فراوانی مخاطرات زمین شناختی از جمله فرونشست 

ی جامعه، عدم اتالف منابع مالی بر پذیر�منظور کاهش آسیب �ها، سیل، بهمن، زمین لغزش، سنگ افت و زمین لرزه به�زمین، رخداد فروچاله

 :های زیر انجام گردیده است�های زمین شناسی کاربردی و سرعت بخشیدن به پروژه�پایه تهیه نقشه

 ها و شهرهای بزرگ�در مراکز استان 4:14444های زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی در مقیاس �سازی و تکمیل نقشه��آماده

 41شهریار با نرخ  -دشت تهران)های بزرگ کشور و تحلیل خطر ناشی از آن �ی از فرونشست زمین در دشتارزیابی و معرفی مخاطرات ناش

 .(رویه آب زیرزمینی روبروست�دلیل برداشت بی �سانتیمتردرسال به 81سال پیش درسال، اکنون بانرخ بیشینه  1سانتیمتر فرونشست طی 

منظور  �ها در ایستگاه توچال به�ستم پژوهشی پیش نشانگر الکترومغناطیسی زمین لرزهاختراع، ساخت، تکمیل، بروزرسانی و راه اندازی سی

 .ای پیرامون تهران�بینی فعالیت لرزه�پیش

 .کشور مطرح در این شاخه از علوم زمین است 1ایران جزو (. پارینه لرزه شناسی)های کشور �تحلیل تاریخچه زمین لرزه
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های زمین شناسی مهندسی، آبزمین شناسی، زمین شناسی زیست محیطی، �الیه)شناسی کاربردیهای زمین �سازی و تکمیل نقشه��آماده

 4:21444در مقیاس ( مخاطرات زمین شناختی و زمین ریخت شناسی مهندسی

 های مختلف�در مقیاس( زمین لرزه، سیل، فرونشست زمین و زمین لغزش)های پهنه بندی مخاطرات زمین شناختی�تهیه نقشه

های �های زیر بنایی راهسازی، محیط زیستی، توسعه زمین گردشگری به ارگان�های پژوهشی در طرح�وره و همکاری در زمینهارائه مشا

 ذیربط

 های سازمان مدیریت بحران کشور�حضور فعال در کارگروه

 در سراسر کشور 4:214444های لرزه خیزی �تهیه اطلس

 ارائه شده استهای این حوزه �در جدول زیر روند اجرای این پروژه

 

 عملکرد بررسی مخاطرات زمین: 81جدول 

 نوع نقشه
مقیاس  (بر حسب نقشه)تعداد 

 (دقت)

به )وسعت 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 (کیلومترمربع

های زمین شناسی مهندسی �نقشه

مراکز  4:14444و زیست محیطی 

 ها و شهرهای بزرگ�استان

2 2 2 2 42 41 44 8 4:14.444 84.121 

نقشه زمین شناسی کاربردی 

4:21444 
1 1 1 1 1 1 1 8 4:21.444 1.414 

های مخاطرات زمین �اطلس نقشه

 شناسی استانی
4 4 4 4 4 4:214.444 21.444 

 244.444 4:214.444 4 4 2 2 2 2 2 2 اطلس لرزه خیزی ایران

بررسی مخاطرات ناشی از 

 فرونشست زمین
 استانی 4 4 4 4 4

های تهران، �ستانا

خراسان شمالی، 

هایی از کرمان �بخش

 و اصفهان و قزوین

 

 های زمین شناسی دریایی�بررسی  3-1-3-2-2

های آبی کشور، تولید اطالعات پایه زمین شناسی �های پیش روی در مناطق ساحلی و پهنه�ها و چالش�های سیستمی فرصت�برای بررسی

ت توسعه شهرهای ساحلی و ایجاد بستر اطالعاتی مناسب جهت تعیین رژیم حقوقی دریاها در های آبی، معرفی مناطق پر خطر جه�پهنه

هایی در زمینه مخاطرات دریایی، اقلیم گذشته، تأثیر نوسان سطح آب دریای خزر، �بررسی. ها انجام گرفت�شمال و جنوب کشور این بررسی

 (سایت در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان 8با ایجاد )ه ایبررسی طوفان گونو بر سواحل شمال دریای عمان و مطالعات حوض

 :های زیر است باشد که شامل حوزه�های زمین شناسی دریایی می�زمین شناسی بخشی از فعالیت

نجام کروز ا)متر  244کیلومترمربع تا عمق  144444پاکستان تا تنگه هرمز در وسعتی بالغ بر  -بررسی فالت قاره دریای عمان از مرز ایران

 (و مقاالت( گزارش 8)گزارشات ( 4:444444اطلس  41و  4:4444444اطلس  4ها به تعداد �و نمونه برداری، تهیه نقشه

ها به �انجام کروز و نمونه برداری، تهیه نقشه)متر  444کیلومترمربع تا عمق  444444ای بالغ بر �مطالعه بستر خلیج فارس در محدوده

 (، یک کتاب و مقاالت متعدد(گزارش 1)گزارشات ( 4:214444اطلس  22و  4:4444444اطلس  4تعداد 

 متری آب 344های کشور ایران تا اعماق �مطالعه دریای خزر در محدوده آب

 سازی دانش ژئوفیزیک دریا در کشور��های ژئوفیزیک دریا و بومی خرید، راه اندازی و آموزش دستگاه

بندی رسوبات و �روش سایزمیک کم عمق، تصویربرداری از بستر و طبقه �ومتر خطی بهکیل 2444برداشت ژئوفیزیک دریایی شامل 

 (بندر عباس، قشم، الفت، پهل)شرق خلیج فارس  های خلیج چابهار، مرداب انزلی، شمال�های مغناطیس دریایی در محدوده�بررسی

 های رسوبی�مک مغزههای اقیانوس شناسی قدیمی خلیج فارس، دریای خزر و دریای عمان با ک�برداشت

 بررسی تأثیر باال آمدن سطح آب دریاها بر مناطق ساحلی با هدف مدیریت کالن مناطق ساحلی
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 های گازی�ویژه هیدرات �بررسی مقدماتی در خصوص منابع اقتصادی دریایی به

 توسعه و تجهیز مراکز تحقیقات زمین شناسی دریایی در شمال و جنوب کشور ·

 منظور تأسیس مرکز زمین شناسی دریایی در شهرهای ساحلی �هانجام اقدامات الزم ب

 های ارومیه، حوض سلطان و مهارلو و تعیین اثر عوامل انسانی و اقلیمی در محیط زیست دریاچه ها�مطالعات پالئوژئولیمنولوژی دریاچه

 ها�های الویت بندی مهار آن�های تولید ریزگرد و تهیه نقشه�بررسی رسوب شناسی چشمه

 دول زیر روند عملکرد این حوزه ارائه شده استدر ج

 

 عملکرد حوزه زمین شناسی دریایی: 81جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شرح

 42 41 44 3 48 44 4 4 تعداد گزارشات

 44 44 44 8 1 1 4 4 تعدا اطلس ها

 

 های زمین شناسی پزشکی �بررسی  4-1-3-2-2

های محیطی �ای و کاربردی همچون زمین شناسی پزشکی در زندگی امروز امکان شناخت ریسک فاکتور�وم بین رشتهبا توجه به اهمیت عل

پذیر گردیده است و بر همین اساس با تلفیق اطالعات زمین شناسی �های مختلف امکان�سازی بیماری��و زمین شناختی موثر در زمینه

های مزمن انسانی و حیوانی امکان شناخت کمربند �های بیماری�ها و همه گیری�اپیدمی همجون ماگماتیسم و متالو ژنی کشور و تطبیق با

ها اقدامات �با شناخت و کنترل این عوامل در امر پیشگیری از بیمار. ها در سطح کشور برای اولین بار مشخص خواهد شد�پراکندگی بیماری

های مختلف با مراکز بهداشتی و �اسی پزشکی با عقد تفاهم نامهبرهمین اساس با شروع طرح زمین شن.بنیادی صورت خواهد پذیرفت

به  2448ای یافته به نحوی که سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال �درمانی کشور و خارج از کشور گسترش فزاینده

های این بخش طی �از فعالیت. ردیده استالمللی زمین شناسی پزشکی در سطح کشورهای خاورمیانه گ�ای انجمن بین�عنوان نماینده منطقه

 :توان به موارد زیر اشاره کرد�هشت سال اخیر می

ای در �المللی تحقیقات زمین شناسی پزشکی کشور به عنوان یکی از مراکز منحصر به فرد تحقیقات بین رشته�تاسیس مرکز تخصصی بین

 شکی جهانیالمللی تحقیقات زمین شناسی پز�سطح جهان و هم وزن با انجمن بین

جهت  4834بهمن  44عقد تفاهم نامه ملی فی ما بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

 بررسیهای زمین شناسی پزشکی کشور

ثر در تشکیل شش کارگروه ملی بیماریها در جهت انجام مطالعات زمین شناسی پزشکی کشور در راستای شناسایی عوامل محیطی مو

عروقی، سرطانها، دهان و دندان، غدد و متابولیک و شناسایی عوامل خطر محیطی و تعیین بار بیماری در  -ایجاد بیماریهای دیابت، قلبی

 اقصی نقاط کشور

رمان ای تهران، سازمان انرژِی اتمی کشور، مرکز تحقیقات سرطان، وزارت بهداشت د�های سازمان آب منطقه�عقد تفاهم نامه با ارگان

سازی رازی، بخش علوم پزشکی و طب ��آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات کبد و گوارش، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مؤسسه سرم

 سنتی دانشگاه تهران، انجمن بیماری ام اس، مرکز تحقیقات محک و مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی

 4881و  4888های �ارم تهران در سالانجام طرح زمین شناسی پزشکی برگه یکصد هز

طرح ملی و مصوب هیئت وزیران با نام بررسی زمین شناسی پزشکی استان گلستان به عنوان بخشی از کمربند سرطان دستگاه کوارش 

 آسیای میانه با همکاری یونسکو، مرکز تحقیقات کبد و گوارش و به صورت غیرمستقیم سازمان جهانی بهداشت

 ای درایجادبیماری سرطان مری در استان و تعیین گیاهان معرف در منطقه�عوامل تغذیه بررسی تانی استان گلستان جهتطرح بررسی ژئوبو

کالردشت و ساری به عنوان بخش میانی کمربند  – طرح ملی و مصوب هیئت وزیران با نام بررسی زمین شناسی پزشکی استان مازندارن

 سرطان دستگاه کوارش آسیای میانه

 ررسی زمین شناسی پزشکی عنبرستان دررابطه با شیوع سرطان ریه و عوامل زمین شناسیطرح ب

 .ساکنین منطقه است که قوت اصلی منشا آلودگیهای آبزیان طرح بررسی زمین شناسی پزشکی دریاچه سوان کشورارمنستان برای شناسایی

 شهرستان کرج –طرح بررسی زمین شناسی پزشکی استان البرز 

 دامغان و شاهرود –زمین شناسی پزشکی سمنان طرح بررسی 
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عروقی  -تفت و شهرستان یزد به عنوان منطقه پر پتانسیل از نظر شیوع بیماریهای دیابت، قلبی –طرح بررسی زمین شناسی پزشکی یزد 

 و سرطانها

 بم و شهرستان کرمان –طرح بررسی زمین شناسی پزشکی کرمان 

 ایرانکوه در رابطه با شیوع بیماری ام اس وعوامل زمین شناختی – طرح بررسی زمین شناسی پزشکی اصفهان

 های دامی�های معدنی و شیوع بیماری�تهیه اولین اطلس زمین دام پزشکی در رابطه با پتانسیل

 طرح بررسی زمین شناسی پزشکی شیراز

 ا شیوع بیماری توبرکولوسیسشهر دوشنبه و منطقه ووسع در رابطه ب –طرح بررسی زمین شناسی پزشکی کشور تاجیکستان 

 شهرستان اردبیل و مشکین شهر در رابطه با شیوع سرطان معده –طرح بررسی زمین شناسی پزشکی استان اردبیل 

 طرح بررسی زمین شناسی پزشکی کمربند ارسنیک غرب کشور در شهرهای فروه و بیجار

 استان 42ر های دامی کشور د�های زمین شناسی پزشکی و بیماری�تهیه اطلس نقشه

منظور بررسی عوامل زمین شناسی در ارتباط با سالمت موجودات زنده در کشور و شناسایی  �تأسیس آزمایشگاه زمین شناسی پزشکی به

 های انسانی و آلی�آالینده

 های معدنی و شیوع سرطان در کشور�تهیه اطلس زمین شناسی پزشکی با موضوع پتانسیل

 

 تشاف مواد معدنیهای اک�توسعه فعالیت  2-3-2-2

 قدامات و دستاوردهاا  1-2-3-2-2

 :توان اشاره نمود از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این حوزه به موارد زیر می

انجام عملیات اکتشافی در مراحل تهیه اطالعات پایه، شناسایی نواحی امیدبخش کانه زایی، پی جویی، اکتشافات عمومی و تعیین ذخیره 

 .های دولتی�ناسایی و کشف منابع و ذخایر بزرگ مواد معدنی و ارائه به بخش خصوصی و یا شرکتمواد معدنی و ش

کیلومترمربع در  421.444برگه به وسعت  14های ژئوشیمیایی در مقیاس یکصد هزارم برای �تهیه اطالعات پایه اکتشافی شامل بررسی

 .برگه در دولت دهم 11دولت نهم و 

 444444به وسعت  444444برگه  14استان شامل  3برای اولین بار در کشور در گستره  BLEG فتهروش پیشر �اکتشاف طال به

 .محدوده از نتایج ابتدایی این طرح بوده است 424کیلومترمربع آنومالی جدید در قالب  1844کیلومترمربع که در مجموع 

های سیستان و بلوچستان، �کیلومتر خطی در استان 444.444ن متر به میزا 144تا  214های ژئوفیزیک هوایی با فواصل پروازی �برداشت

 .کرمان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و یزد

به عنوان دومین  AS814B8 ای و نگهداری بالگرد مدل�ساخت و تجهیز آشیانه بالگرد و اخذ مجوزهای رسمی جهت انجام تعمیرات دوره

 .مرکز نگهداری در کشور

 . کیلومترمربع در شرق کشور 48444یی به عنوان جدیدترین روش مطالعات سنجش از دور به میزان های فراطیفی هوا�برداشت

پروژه در فاز شناسایی بر روی مواد معدنی طال، مس، مولیبدن، سرب و روی، آهن، منگنز، فسفات آذرین، بوکسیت، عناصر نادر  11اجرای 

-88های �محدوده اکتشافی برای ادامه عملیات اکتشافی در سال 124و ثبت  های قیمتی و نیمه قیمتی و مصالح ساختمانی�خاکی، سنگ

 .4888-34های�پروژه شناسایی در سال 12و  4881

 .های اکتشافی معرفی شده�پروژه در فاز پی جویی و اکتشافات عمومی در محدوده 214اجرای 

 .یمحدوده دارای ذخایر اقتصادی برای عناصر مختلف فلزی و غیرفلز 88معرفی 

 منظور ارائه به بخش خصوصی برای ادامه عملیات �فقره گواهی کشف برای مواد معدنی مختلف به 43اخذ 

 پروژه مربوط به مصوبات سفرهای استانی هیات محترم دولت در دور اول و دوم 14اجرای 

منظور باال  �تباط با شماری از مواد معدنی بهپروژه کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی در مقیاس نیمه صنعتی و آزمایشگاهی در ار 14اجرای 

 .افزوده مواد معدنی خام و فراهم آوردن زمینه مناسب جهت کاربرددر صنایع وابسته�بردن ارزش

 .4834مورد تا سال  42444به  4881مورد در سال  1444افزایش تعداد کانه زایی شناسایی شده از 

 توان اشاره نمود توسط این سازمان بدست آمده است، به موارد زیر میاز مهمترین دستاوردهایی که در حوزه اکتشاف 

تن ذخیره قطعی از جمله استان قم که در حال تبدیل به  21استان کشوربه میزان  24هایی از �های معدنی طال در بخش�کشف توانمندی

 .قطب طالی کشور است

 تن طال 42ای بالغ بر �با ذخیرهبانه کردستان -کشف و واگذاری سه معدن طال در منطقه مرزی سقز
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 میلیون تن ذخیره 11.1کشف ذخایر سولفات سدیم به میزان 

 میلیون تن 1کشف ذخایر پتاس سنگی در استان هرمزگان و زنجان به میزان 

 میلیون تن 42اکتشاف آهن در مرز شمالی آذربایجان شرقی در ارسباران با ذخیره 

 میلیون تن در مناطق چاه پلنگ و گزستان بافق 22اکتشاف آهن در ایران مرکزی به میزان 

 اکتشاف پتاس در سواحل استان بوشهر و سیستان و بلوچستان

 میلیون تن 82کشف ذخایر پالسری مونازیت به میزان 

 های اقتصادی جهت نجات دریاچه ارومیه�اکتشاف امالح تبخیری و بررسی

 استان کشور 44شناخت مواد اولیه مصالح ساختمانی در 

 هزار تن در احمدآباد، بافق 14اکتشاف مولیبدن به میزان 

 همکاری در اکتشاف ید در کشور و کشف چند محدوده پتانسیل دار در استان گلستان

 ذخیره و محدوده اولویت دار برای اولین بار 44های بیتومین دار در استان چهارمحال بختیاری و معرفی �اکتشاف ذخایر شیل

های خراسان شمالی، مازندران، سمنان، تهران، �های صنعتی در استان�گری، بوکسیت و مواد اولیه آلومینیوم و خاکاکتشاف ماسه ریخته 

 .ذخیره پتانسیل دار 44بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و معرفی حداقل 

 اکتشاف نیترات در استان کهگیلویه و بویراحمد برای اولین بار در کشور

 طالدار در منطقه چاه پلنگ واقع در استان اصفهان کشف یک ذخیره قلع و تنگستن

محدوده اولویت دار و پتانسیل دار پتاس، منیزیم  1ها در نوار ساحلی خلیج فارس تا دریای عمان و کشف حداقل �اکتشاف امالح و شورابه

 .های بوشهر و سیستان و بلوچستان�ولیتیوم در استان

 .چهار محدوده دارای پتانسیل شناسایی ذخیره بُر در منطقه سبزوار و کشف

سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، )های نیمه قیمتی �استان کشور در رابطه با پتانسیل کانی 8پوشش 

 (همدان، سمنان، خراسان رضوی

 هزار تن مولیبدن در بهاباد یزد 18ای با �اکتشاف ذخیره

درصد در منطقه گزستان  14میلیون تن آهن با عیار  4.2های نادر و �درصد خاک 2.1ن حاوی هزار تن ذخیره فسفات آذری 8اکتشاف 

 بافق یزد

میلیون تن و واگذاری آن به  144کشف دو ذخیره مس پورفیری در مسجد داغی واقع در جلفا و کرور در جیرفت با برآورد ذخیره حداقل 

 .شرکت مس

 .ستان هرمزگان و اخذ گواهی کشف مربوطههزار تن مس نوع مسیوسولفاید در ا 881کشف 

شناسایی و اکتشاف سرب و روی در محورهای شناخته شده کشور و بررسی معادن متروکه وابسته و کشف ذخائری از این نوع در 

 -رودطبس و ت -خلخال، عشق آباد -عسگران، گردنه رخ، التاریک، محور بهشهر -ده معدن، کنهران -اردکان، خونگاه -محورهای راور

های کرمان، یزد، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، اصفهان، مازندران، گیالن، اردبیل، خراسان رضوی و �معلمان در استان

 .سمنان

معدن پتانسیل دار  84معدن متروکه و معرفی و تکمیل اکتشافات در حداقل  214استان کشور از تعداد  42بررسی معادن متروکه در 

 لزیفلزی و غیرف

ویژه استفاده مواد اولیه آجر سازندی و شن و ماسه کوهی، مواد اولیه سیمان و  �بررسی مصالح ساختمانی و سنگ نما با رویکرد جدید به

 .استان کشور 48پوزوالن، گچ، مواد قرضه، سنگ نما، سنگ الشه و مالون پوکه معدنی و غیره در 

 .ذخیره اولویت دار 24استان سیستان و بلوچستان و تعیین اکتشاف لوماشل برای اولین بار در نواحی ساحلی 

 .بررسی فسفات رسوبی در کشور و معرفی ذخار شناخته شده
 

 منابع معدنی مکشوفه شاخص  2-2-3-2-2

 باشد�ها توسط سازمان زمین شناسی می�از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه اکتشاف، منابع معدنی مکشوفه شاخص و جدید در استان

 :ها در زیر ارائه شده است�که برخی از آن

 بوکسیت سیبستان، بوکسیت گاجره: استان تهران

 بوکسیت سوچلما، معرفی ذخائر جدید فلورین، سرب و روی، ماسه ریخته گری: استان مازندران
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 های گلوکونیت�چهار محدوده ید، محدوده: استان گلستان

 بوکسیت کلیشم و لریته: استان گیالن

 طالی زواریان، طالی کرنگان، طالی راهجرد: استان قم

ترود و شمال دامغان و ماسه ریخته گری در  –های طالدار و سرب و روی در محور معلمان �طالی گندی، و دیگر محدوده: استان سمنان

 چشمه علی، تالو

کوه، مس پورفیری شایان و خوپیک، ، طالی خونیک، طالی ماهرآباد، نیکل گزیک، آهن سرخ 8و  4طالی هیرد : استان خراسان جنوبی

 نهبندان -گارنت ده سلم، قلع و تنگستن چاه کلب، مس چاه زاغو، و ذخائر منیزیتی در محور بیرجند 

طالی ارغش، آنتیموان حسن آباد، آنتیموان کوه سرخ، طالی طرقبه، طالی آبرفتی زرمهر، مس رسوبی در محور : استان خراسان رضوی

 ششتمد، تربت حیدریه

ای در چاه بهار و �آنتیموان سفیدآبه، طالی سیاه جنگل، طالی بزمان، طالی چاه نمکی، منیزیا و پتاس شورابه: ستان سیستان و بلوچستانا

 خلیج پزم، لوماشل تیاب، تیس در چابهار

 اردکان، طالی قلعه ریگی –های مس رسوبی، پتاس، اورانیوم در محور راور �مس پورفیری کرور، پلی متال الطال، محدوه: استان کرمان

 پتاس پهل، پتاس سیاهو، پتاس گری شیخ، پتاس پهل غربی، پتاس الرک، پتاس هرمز، مس شیخ عالی، مس احمدآباد: استان هرمزگان

 ای در عسلویه و دیر و ذخائر فسفات و بوکسیت�های پتاس و منیزیای شورابه�محدوده: استان بوشهر

 مالح منیزیا و پتاس در دریاچه بختگانفسفات رسوبی پارسا، ا: استان فارس

 ، ذخائر پتاس، لیتیوم در شورابه(سرحانی)فسفات کوه سفید : استان خوزستان

 های رنگین�سیلیس: استان ایالم

 تنگستن بامسر و پتاس و طالی محسن بن علی و سیلیس ازنا: استان لرستان

 ده معدن، بوکسیت و فسفات رسوبی دهدشت –ب و روی در محور خونگاه نیترات لیراب، مس و کبالت و سر: استان کهکیلویه و بویراحمد

 –چندین محدوده از شیلهای بتیومین دار در سطح استان، سرب و روی، کبالت و مس در محدوده ده معدن : استان چهارمحال بختیاری

 خونگاه و دشت سفید

وی گردنه رخ، قلع و تنگستن و طالی چاه پلنگ، آهن چاه سرب و روی التاریک، سرب و روی چم یوسفعلی، سرب و ر: استان اصفهان

 پلنگ، سرب و روی و آنتیموان دره بید و کنهران و عسگران

اردکان، پلی  –فسفات آذریــن گــزستان، خاکهای نادر مـــروست، مولیبدن بهابــاد، چند معدن سرب و روی در محور بهاباد : استان یزد

 متال ندوشن

 آهن عشوند، طالی سلطان آنوچ، طالی فیروزان، طالی قارلق طال و: استان همدان

طالی کرویان، طالی قلقله، طالی قبغلوچه، طالی کسنزان، طالی میرگه نقشینه و طالی قره چر، طالی حمزه قرنین، : استان کردستان

 آهن صاحب سقز، آهن پیرعمران، آهن دره زیارت و سیلیس پیریونس و کانی جیشنی

پیرانشهر، پتاس چوپانلو، تیتان قره آغاج،  –جلدیان و سقز  – طالی خراپه، و چند محدوده طالدار در محور پسوه: ن غربیاستان آذربایجا

 طالی باریکا، طالی گندمان، طالی زاوه کوه و شیخ چوپان

قره چیلر، مس رسوبی در  –طالی شرف آباد، مس پورفیر و طالی مسجد داغی، طالی زایلیک، پلی متال انیق : استان آذربایجان شرقی

 مرند، طالی نقدوز، طالی ساری الر، پتاس آجی چای، آهن آستامال، طالی دائی ممق، طالی نبی جان –محور تسوج 

 پرلیت، سنگهای نیمه قیمتی، مس و طال در خلخال و مشکین شهر: استان اردبیل

 طالی مروک، طالی میال، سولفات سدیم میغان اراک: استان مرکزی

 پلی متال گلوجه، پتاس ایلجاق، پتاس قره آغاج، طالی لهنه و زریک: زنجاناستان 

 کشف ذخائر طال در نیکوئیه، چنگوره، مرشون و ذخائر آلونیت در طارم سفلی، طارم علیا و تاکستان: استان قزوین

 کشف چند محدوده از مواد اولیه آجرسازندی: استان کرمانشاه

 ت، مس صفی آباد، فسفات رسوبیکشف ذخائر گلوکونی: خراسان شمالی
 

 ها�ها و گزارش�نقشه  3-2-3-2-2

 باشد�تهیه شده است به شرح زیر می 4834تا  4881های �های مورد نیاز در این حوزه که طی سال�ها و گزارش�نقشه

 (نقشه)کار برروی نقشه خاور میانه 
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 (سازی داده ها��استاندارد) GDMS های توپوگرافی وزمین شناسی در پروژه�سازی داده��اتمام استاندارد

 (نقشه)ورقه جهت اکتشاف طال در زون سنندج سیرجان  3های �شروع کار بررسی داده

 (نقشه و گزارش)ها و ساختارهای حوزه همدان در ارتباط با پروژه اورانیوم �جداسازی آلتراسیون

 (زارشنقشه و گ)های مدل توزیع عناصر در ارتباط با بیماری تلریوز �تهیه نقشه

 (نقشه و گزارش)فاز اول پروژه طال  4:44444برگه  3های زمین شناسی �کار بر روی تصاویر ماهوارهای و نقشه

 (نقشه و گزارش)چادگان در ارتباط با پروژه آهن  4:444444ها و ساختارهای برگه �جداسازی آلتراسیون

 (نقشه و گزارش)در ارتباط با پروژه آهن  آباده و زنجان 4:214444ها و ساختارهای برگه �جداسازی آلتراسیون

 (گزارش)اکتشاف لیتیم  R & D مطالعات

 (نقشه و گزارش)کردان در پروژه زمین شناسی اقتصادی کواترنری  4:21444مطالعات دورسنجی و همکاری در تهیه الیه اقتصادی برگه 

 (شه و گزارشنق)خرم آباد با دیدگاه هیدروژئولوژی  4:444444مطالعات دورسنجی برگه 

 (نقشه و گزارش)خارتوران در ارتباط با کواترنری  4:214444مطالعات دورسنجی برگه

 (نقشه و گزارش)رامهروز در ارتباط با کواترنری  4:214444مطالعات دورسنجی برگه

 (نقشه و گزارش)سمنان  4:214444فیلد مربوط به مطالعات رسوب شناسی و اقتصادی برگه 

 (گزارش)پروژه عناصر نادر مطالعات اولیه در 

 (نقشه و گزارش)مطالعات اولیه دورسنجی استان البرزجهت تهیه اطلس استان البرز 

 (نقشه وگزارش)انزلی  4:214444مطالعات اقتصادی برگه 

 (نقشه و گزارش)جنوب ابریشم رود در ارتباط با کواترنری  4:444444مطالعات دورسنجی برگه

 (نقشه و گزارش)کازرون در ارتباط با کواترنری  4:214444مطالعات دورسنجی برگه

 (نقشه و گزارش)های اکتشافی �در استان هرمزگان جهت شناسی مناطق مستعد فعالیت C42 مطالعه دورسنجی بلوک

 (نقشه وگزارش)فریدونشهر  4:444444طراحی شبکه نمونه برداری بلگ برای برگه

 های دیواندره و قروه�گ در ورقههای بل�انجام عملیات صحرایی کنترل ناهنجاری

 (نقشه و گزارش( )همکاری با گروه کواترنری)انزلی و ماسوله  444444طراحی شبکه نمونه برداری رسوبات کواترنری در برگه های

 (نقشه وگزارش)شناسایی مناطق مستعد کانی زایی مس رسوبی در ایران 

 (گزارش)شناسی اقتصادی و آهن باط با زمینشناسی و معدنی در ارتهای زمین•تهیه فهرستی از کتاب

شناسی و دورسنجی های زمین•ها با اسنتاد به داده�دار آهن بر روی آن اقلید و تعیین نواحی پتانسیل 4:214444تهیه گزارش برگه 

 (نقشه و گزارش)

 (نقشه و گزارش)آباد و سبزواران نیریز، حاجی 4:214444های ای برگهسازی اولیه تصاویر ماهواره��آماده

 (نقشه و گزارش) 4:214444تهیه واتمام نقشه زمین شناسی استان البرز در مقیاس 

 (نقشه و گزارش)4:214444تهیه نقشه تکتونیکی استان البرز در مقیاس 

 (نقشه و گزارش) 4:214444تهیه نقشه رخساره سنگی استان البرز در مقیاس 

 (نقشه و گزارش)خاک استان البرز  پذیری خاک و نقشه فرسایش�تهیه نقشه نفوذ

سازی اکتشافی عناصر پنهان و تهیه نقشه نواحی امید بخش معدنی ��در استان هرمزگان جهت مدل c42 های اکتشافی بلوک�گرد آوری داده

 (نقشه و گزارش)
 

 طال  4-2-3-2-2

دستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، یزد، های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کر�پروژه طال در سال گذشته در استان 21تعداد 

 :استان به اجراء درآمد که حاصل اکتشاف 42کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، قم، مرکزی و همدان جمعاً در 

 گرم در تن طال 81/1هزار تن کان سنگ با عیار متوسط  211اخذ گواهی کشف برای ذخیره طالی طرقبه مشهد به میزان 

 .گرم در تن در منطقه ارغش نیشابور 8.1هزارتن کانسنگ طالدار با عیار متوسط  814ی کشف به میزان اخذ گواه

 . تن طال درکانسار شرف آباد اهر و واگذاری آن به بخش خصوصی 1کشف 

 .تن طال در کانسار گندی معلمان دامغان و واگذاری آن به بخش خصوصی 8.1کشف 
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متری و توقف عملیات حفاری  21کیلو قطعی در کانسار نبی جان آذربایجان شرقی تا عمق  144و  تن احتمالی طال2کشف حداقل میزان 

 .عمقی بدلیل ممانعت محیط زیست

 .تن طال در کانسار مسجدداغی جلفا و واگذاری آن به شرکت مس 2کشف 

 .ی گواهی کشف از استانتن طال در کانسارهای کرویان، قلقله، قبغلوقجه در استان کردستان و تقاضا41کشف حداقل 

 .ای از طال در منطقه سیاه جنگل سیستان و بلوچستان و واگذاری آن به سازمان توسعه و نوسازی�کشف ذخیره

 .تن طال در منطقه بزمان سیستان و بلوچستان و ادامه عملیات عمقی در سه محدوده طالدار 41.1کشف حداقل 

هزارتن کان سنگ مس دار در کانسار خراپه پیرانشهر در استان آذربایجان غربی 444دود کیلو نقره و ح 143کیلو طال و  442کشف میزان 

 .و تقاضای اخذ گواهی کشف از استان

 .های قم و مرکزی برای اولین بار�تن طال در مناطق زواریان،کرنگان و سلفچگان واقع در استان 4.1کشف حداقل 

 .و ادامه عملیات موفقیت آمیز عمقی کشف ذخیره از طال در کانسار پلی متال ندوشن یزد

درصد  4.18میلیون تن کانسنگ معدنی با عیار  2.1هزارتن فلز سرب و روی و  18هزار تن فلز مس 41تن نقره و  31تن طال و 4.1کشف 

 .درصد سرب و روی در کانسار الطالی میدوک در استان کرمان 4.1مس و 

 .آن به سازمان توسعه و نوسازیکشف یک ذخیره طال در گلوجه زنجان و واگذاری 

 . تن طال 1کشف دو ذخیره طال دار در هیرد و خونیک در استان خراسان جنوبی با حداقل 

 .تن قطعی 4.1تن احتمالی و  4.1کشف یک ذخیره پالسری طال در زرمهر تربت حیدریه به میزان 
 

 مس  5-2-3-2-2

 .درصد و واگذاری آن به شرکت مس8/4میلیون تن با عیار 844میزان  کشف یک ذخیره مس پورفیری در منطقه مسجدداغی جلفا به

 .کشف یک ذخیره مس پورفیری در منطقه کرورجبال بارز در استان کرمان و واگذاری آن به شرکت مس برای ادامه اکتشافات عمقی

 .رمزگاندرصد مس در استان ه 1هزارتن با عیار  841اخذ گواهی کشف مس در منطقه شیخ عالی به میزان 

 .درصد مس در استان هرمزگان4هزارتن با عیار 411اخذ گواهی کشف مس در منطقه احمدآباد میزان 

 .اردکان و واگذاری آن به انرژی اتمی برای ادامه اکتشافات بخاطر وجود مواد پرتوزا در آن -کشف ذخیره مس نوع رسوبی در محور راور

 (درصد مس 1تا  8.1ار مناطق مارکش، گودلب بندان، کوه بیشه با عی)

های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال �کشف یک محور مس و سرب و روی تیپ رسوبی همراه با کبالت در ده معدن تا خونگاه در استان

 .بختیاری

 .کشف یک محور مس دار تیپ رسوبی در ششتمد سبزوار تا کدکن تربت حیدریه

 (درصد مس 2.8کیلومتر باعیار  4.1در طول .)دکشف یک محور مس دار تیپ رسوبی در تسوج تا مرن

 .تن نقره 8تن طال و  8کشف یک محدوده مس، طال، سرب و روی در منطقه انیق آذربایجان شرقی حداقل 
 

 سرب و روی  1-2-3-2-2

 .کشف سرب و روی در منطقه التاریک اصفهان برای اولین بار

 .لین بارکشف سرب و روی در منطقه چم یوسفعلی اصفهان برای او

 .عسگران در استان اصفهان –کشف سرب و روی در محور کنهران 

 .اردکان -کشف سرب و روی در محور راور

 .مازندران و گیالن –کشف سرب و روی و فلورین در محور گلستان 

 

 پتاس سنگی  3-2-3-2-2

در کانسار ایلجاق زنجان و واگذاری آن  Mgo درصد K2O 8.1درصد  48.1میلیون تن پتاس سنگی با عیار  2.1اخذ گواهی کشف میزان 

 .به بخش خصوصی

در گنبد نمکی پهل بندرخمیر در استان هرمزگان و واگذاری آن به  K2O درصد 23.41میلیون تن ذخیره پتاس سنگی با عیار  4.1کشف 

 .بخش خصوصی

 .تقاضای اخذ گواهی کشف هزارتن پتاس سنگی در کانسار گری شیخ بندرخمیر در استان هرمزگان و 144کشف میزان 
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 .میلیون تن ذخیره پتاس سنگی در منطقه پهل غربی در استان هرمزگان و آغاز عملیات عمقی اکتشافی 4.1کشف میزان 

 .کشف ذخائر مشابهی از پتاس سنگی در جزایر هرمز، الرک و سیاهو در استان هرمزگان

 .گرم در لیتر 42444بار با عیار  اردکان برای اولین –محدوده پتاس دار در محور راور  1کشف 

کشف دو گنبد پتاس دار پنهان در مناطق آجی چای و قره آغاج در استان آذربایجان شرقی و انجام عملیات حفاری عیار پتاس 

 .گرم در لیتر42444

الح، سنگهای قیمتی و نیمه ذکر است اکتشافات دیگری در حوزه مولیبدن، خاکهای نادر، بـُر، سولفات سدیم، فسفات آذرین، ام �الزم به

قیمتی، مصالح ساختمانی و سنگ نما، ید، ماسه ریخته گری، بوکسیت، آنتیموان، تنگستن، تیتان، آهن، نیکل و گلوکونیت صورت گرفته 

افات اطالعات کاملتر در اسناد موجود در سازمان زمین شناسی و اکتش. اند�است که با توجه به محدودیت کتاب به اختصار اشاره شده

 .معدنی وجود دارد
 

 های نوین زمین شناسی و اکتشافی�توسعه فناوری  3-3-2-2

 های ژئومتیکس و ژئوفیزیک هوایی ژئومتیکس�فعالیت  1-3-3-2-2

ای و ژئوفیزیک هوایی که در وزارت معادن و فلزات وقت در حال های ماهوارهطرح اکتشاف مواد معدنی با استفاده از داده 4811در سال 

هم. را بود به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منتقل شد و مدیریت اکتشاف وقت سازمان به عنوان مجری آن منصوب شدنداج

شناسی فعالیت های کارتوگرافی و دورسنجی که پیشتر در تشکیالت ساختاری مدیریت زمین�زمان با واگذاری این طرح به سازمان، گروه

های تازه انتقال یافته �در این زمان هسته اولیه مدیریت ژئومتیکس از تجمیع گروه. سازمان منتقل گردیدند کردند به مدیریت اکتشافمی

، تلفیق و مدلسازی و ژئوفیزیک هوایی، که پیشتر اجرای فنی طرح اکتشاف مواد GIS های�دورسنجی و کارتوگرافی از یک طرف و گروه

با تغییرات  4834در سال . از سوی دیگر شکل گرفت (موسوم به طرح ماهواره)ژئوفیزیک هوایی ای و های ماهوارهمعدنی با استفاده از داده

ساختار سازمان، مجموعه مدیریت ژئومتیکس به دفتر ژئومتیکس ارتقا پیدا کرد و همزمان گروه جدیدی با عنوان ژئوانفورماتیک به 

 .این دفتر اضافه گردید های زیر مجموعه�گروه

هاى خود را �، فعالیتGISسى و اکتشافات معدنى کشور، همگام با تکنولوژى روز جهان و درسطح کشورهاى پیشرو در علمشناسازمان زمین

اى نظام یافته از نیروهاى متخصص، تجهیزات نوین این گروه با مجموعه. در گروهى به نام گروه سامانه اطالعات مکانی گسترش داده است

با رویکرد کاربردی به زمین  GIS هاى مختلف علمدر حال حاضر این گروه در زمینه. د گردیده استو داده هاى مکانى و توصیفى ایجا

 .شناسی و اکتشاف فعالیت دارد

، پروژه ایجاد مرکز (GDMS) توان به ایجاد سیستم فراگیر مدیریت اطالعات مکانیهای اخیر می�های گروه در سالاز جمله فعالیت

سیرجان و  -شناسی کشور تاجیکستان، مدلسازی و اکتشاف ذخایر طالی جدید در پهنه ژئودینامیکی سنندجژئومتیکس در سازمان زمین

سازی نقشه زمین شناسی خاور ��سازی و گویا��، رقومی(WebGIS) دختر، ایجاد سامانه اطالعات مکانی تحت وب -کمان ماگمایی ارومیه

 .ایران اشاره نمود 4:4444.444سازی نقشه زمین شناسی ��سازی و گویا��میانه، رقومی

سال اخیر شامل چاپ بیش از دویست  8شناسی در طی های سازمان زمینترین گروهعملکرد گروه کارتوگرافی به عنوان یکی از قدیمی

شناسی با مقیاسهای مختلف و های موضوعی زمین، تهیه نقشه4:21444، 4:444444، 4:214444شناسی در مقیاسهای نقشه زمین

 .اشاره نمود 4:444444های �سازی پوشش کامل نقشه��ومیرق

های کلی سازمان عملکرد گروه در جهت تلفیق و  های گروه تلفیق و مدلسازی و سیاست�منظور تخصصی نمودن فعالیت �به 4881از سال 

ای و استخراج �های ماهواره�دادهشناسی، ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمیایی و های اطالعاتی زمین�مدلسازی به موارد تحلیل و تلفیق الیه

های کانساری، شناسایی نواحی امیدبخش بر اساس مدلسازی کانساری در یابی در مدلمنظور پتانسیل �ها به�اطالعات مفید و مناسب از آن

اسی و اکتشافی، شنمنظور دستیابی به اهداف زمین �های مدلسازی به�انواع مختلف کانسارها، بررسی راهکارهای مناسب و جدید در روش

های تحقیقاتی و ارتباط با �ها و انجام پروژه�های مختلف جهت استفاده سایر گروه�تلفیق کلیه اطالعات و برقراری ارتباط منطقی بین الیه

 .منظور ارتقا سطح علمی و فنی منتهی گردید �مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج کشور به

تحت عنوان گروه تفسیر عکسهای هوایی در سازمان زمین  4811ه دورسنجی شناخته شده است، از سال ای که امروز به نام گرومجموعه

 ای�های ماهواره�در حال حاضر این گروه با ارتقا سطح کیفی، مجهز به آرشیو انواع داده. شناسی کشور فعالیت خود را آغاز کرده است

ETM ،ASTER ،IRS ،SPOT ،Envisat هایپراسپکترالهای هوابرد �و داده(Hymap) -   از جمله طرح. باشد�می -نواحی شرق کشور

های زمین �ای در تهیه و بروز رسانی نقشه�های ماهواره�توان به بکار گیری دادههای اخیر می�های انجام گرفته در گروه دورسنجی در سال

 های فراطیفی�، برداشت و پردازش دادهASTER های�ادههای انجام یافته با استفاده از د�، طرح4:21444و  4:444444شناسی با مقیاس 



406 
 

Hymapهای رادار با تکنیک تداخل سنجی راداری �، بررسی مخاطرات طبیعی زمین و حرکات فعال پوسته با استفاد ه از داده

ز قبیل طال، مس، منظور اکتشاف مواد معدنى خاص ا �به ETMو  ASTER در کشور، انجام بررسى هاى دورسنجى تصاویر( اینترفرومتری)

های استانی و همچنین برداشت و های استان تهران، کرمان و مشهد و دورسنجی پروژه �، پایش فرونشست در دشت.. .آهن، پتاس و

منظور شناسایی  �کیلومترمربع برای اولین بار در شرق کشور به 41444در حدود ( هایپراسپکترال)های فراطیفی �پردازش و تفسیر داده

 .های ناشناخته معدنی اشاره نمود�پتانسیل

به صورت رسمی، گروه به  4834تشکیل گروه ژئوانفورماتیک را در دستور کار خود قرار داد و در سال  4883مدیریت ژئومتیکس در سال 

ژئواینفورماتیک های مکانی و به کارگیری فناوری �این گروه با هدف بررسی مبنایی داده. چارت سازمانی مدیریت ژئومتیکس افزوده گردید

ای تشکیل گردیده و به ساختار دفتر کل گذاری کالن و منطقه�ها و در جهت سیاستبندی و مدلسازی داده�برای پردازش، تحلیل، طبقه

ای های زیرساختاری منطقه•این گروه در مدت کوتاه فعالیت خود در راستای اهداف تعیین شده، تهیه نقشه. ژئومتیکس افزوده گردید

یزد را در دستورکار خود قرارداده و در حال حاضر پروژه در قالب ده شهرستان این استان نهایی گردیده و به عنوان اولین مورد  استان

 .مطالعاتی در سطح کشور ارائه گردیده است
 

 اکتشاف مواد معدنی با روش ژئوفیزیک هوایی  2-3-3-2-2

توان به  باشد که به کمک این فناوری میشناسی میزمین -مطالعات اکتشافیهای نوین جهت انجام �ژئوفیزیک هوایی یکی از فناوری

هنر اصلی ژئوفیزیک هوایی در حل بسیاری . های پوشیده و پنهان زیرسطح زمین، دست یافت�اطالعات با ارزشی در مورد ساختارها و توده

به این ترتیب که به کمک آن . باشدتعیین ساختارها میاز ابهامات زمین شناسی بخصوص در راستای اکتشاف مواد معدنی، نفتی و نیز 

های اکتشافات �های معدنی گشته، ولی از دید زمین شناس و یا گروه�توان عواملی که باعث ایجاد ساختارهای عمده و نیز تشکیل کانه می

نفوذی مدفونی که نقش اساسی در تشکیل های �بعنوان مثال تعیین محل و عمق توده. اند را به راحتی شناسایی نمود�معدنی پنهان مانده

توانند در تشکیل و یا جایگزینی کانسارها نقش  ای که می�آلتراسیونهای هیدروترمال دارند، تعیین شکستگیهای بزرگ و عمیق ناحیه

شامل اکتشاف نفت و گاز کاربرد فناوری ژئوفزیک هوایی . پذیر خواهد بود�های ژئوفیزیک هوایی امکان�ایفا کنند از طریق اجرای پروژه�عمده

، اکتشاف کانسارهای فلزی نظیر طال، مس و (های نفتی�ها و همچنین تله�تشخیص ساختارهای مناسب میزبان این مواد نظیر تاقدیس)

، کمک به تهیه نقشه پهنه (از طریق تشخیص مرزهای زمین شناسی و تعیین ساختارها با دقت باال)آهن، تهیه نقشه زمین شناسی اولیه 

، (های الکترومغناطیس�بصورت غیرمستقیم به کمک داده)های زیرزمینی آب �ندی خطر برای مناطق مختلف، شناسایی و اکتشاف سفرهب

 .اکتشاف کانسارهای با ارزش رادیواکتیو نظیر اورانیم و توریم اشاره نمود

کیلومتر خطی  484.444باشد و بیش از �رداشت میست دستگاه بد در حال حاضر گروه ژئوفیزیک هوایی مجهز به دو فروند بالگرد و چند

توان به پروژه های اخیر این گروه می�های سالاز جمله فعالیت. برداشت، پردازش و تفسیر داده در سطح کشور را در کارنامه خود دارد

، پروژه (استان آذربایجان شرقی)جلفا  -، پروژه ژئوفیزیک هوائی منطقه مرند(استان کرمان)اسفندقه  -ژئوفیزیک هوائی منطقه جیرفت 

، پروژه ژئوفیزیک هوائی منطقه (استان یزد)، پروژه ژئوفیزیک هوائی منطقه دهشیر (استان خراسان رضوی)ژئوفیزیک هوائی منطقه سنگان 

 .به شرح زیر اشاره نمود( سنگ آهن گل گهر)و خصوصی ( شرکت نفت)و ارائه خدمات به ارگانهای دولتی( استان فارس)فسا 

 (استان کرمان)اسفندقه  -پروژه ژئوفیزیک هوائی منطقه جیرفت  -4

های �شمسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور باکارشناسان داخلی اقدام به برداشت داده 4881تا تیر  4881در فاصله مهر 

دولت آباد  -اسفندقه -جیرفت -ن کرمانالکترومغناطیس، رادیومتری در جنوب استا -مغناطیس سنجی: ژئوفیزیک هوائی به سه روش

شدت کل میدان : های برداشت شده�نوع داده .منطقه نیز بعنوان مناطق امید بخش اکتشافی معرفی گردید 81پس از پایان پروژه . نمود

 .Total Count (TC) و K ، پتاسیمTh ، توریومU اورانیوم: های الکترومغناطیس و رادیومتری شامل�و داده Mag مغناطیسی

یا نقشه نهائی استخراج شده  Grid آوری شده و از روی آن ده الیه اطالعاتی نهائی به صورت�واحد جمع Database ها در یک�این داده

 : ها عبارتند از�است این الیه

 نقشه شدت کل میدان مغناطیسی( الف

 برای سه فرکانس مختلف Resistivity سه برگه نقشه مقاومت( ب

 برای دو فرکانس مختلف Conductivity رسانایی دو برگه نقشه( ج

متر  84الی  14پرواز با بالگرد با ارتفاع تقریبا  .Total Count (TC) و K پتاسیم TH ، توریومU چهار نقشه رادیومتری شامل اورانیوم( د

بلوک پروازی مجزا بوده و  1مل مساحت منطقه برداشت جمعاً شا. بوده است( هماهنگ با توپوگرافی) Drape از سطح زمین و به صورت

 Tie متر و همچنین فاصله 214فاصله خطوط پرواز در کلیه بلوکها . کیلومتر مربع طی انجام پروژه پرواز شد 1،413مساحتی بالغ بر 
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Line داشت ساعت پرواز بر 184باشدکه در مدت �کیلومتر خطی پرواز مفید می 24،111: کیلومتر پرواز مفید. باشد�متر می 1444ها

 .اند�درجه نسبت به شمال انجام گرفته - 11کل پروازها در راستای : راستای خطوط پرواز. گردیده است

 (استان آذربایجان شرقی)جلفا  -پروژه ژئوفیزیک هوائی منطقه مرند -2

داخلی اقدام به  شمسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با کارشناسان 4881لغایت دی ماه  4881در خالل شهریور 

پس از . جلفا نمود -رادیومتری در منطقه مرند -الکترومغناطیس -مغناطیس سنجی :های ژئوفیزیک هوائی به سه روش�برداشت داده

ای از �خالصه. منطقه امید بخش به لحاظ پتانسیل معدنی مشخص و معرفی گردید 84ها برداشت، پردازش و تعبیر و تفسیر نهائی داده

: های یکصد هزار به مشخصات�جلفا شامل برگه -مرند -استان آذربایجان شرقی: مناطق تحت پوشش: پروژه چنین است مشخصات این

 .88واقع در زون ( 1211)سیه رود  -(1411)جلفا 

 وریوم، تU اورانیوم: های رادیومتری شامل�های الکترومغناطیس و دادهوداده Mag شدت کل میدان مغناطیسی: نوع داده برداشت شده

Thپتاسیم ، K و Total Count (TC). ها در یک�این داده Database آوری شده و از روی آن ده الیه اطالعاتی نهائی به �واحد جمع

( نقشه شدت کل میدان مغناطیسی، ب( الف :ها عبارتند از�استخراج شده است این الیه( 41تصویر شماره )یا نقشه نهائی  Grid صورت

( برای دو فرکانس مختلف، د Conductivity دو برگه نقشه رسانایی( برای سه فرکانس مختلف، ج Resistivity متسه برگه نقشه مقاو

 .Total Count (TC) و K ، پتاسیمTh ، توریومU چهار نقشه رادیومتری شامل اورانیوم

مساحت منطقه . بوده است( نگ با توپوگرافیهماه) Drape متر از سطح زمین و به صورت 84الی  14پرواز با بالگرد با ارتفاع تقریبا 

در : فاصله خطوط پرواز. کیلومتر مربع در طی این پروژه پرواز گردید 2844برداشت جمعا شامل یک بلوک پروازی بوده و مساحتی بالغ بر 

کیلومتر پرواز . متر است 1444ها •Tie Line فاصله. باشد�متر می 214به جز در ابتدای بلوک که این فاصله . باشد�متر می 144کل بلوک 

تمامی خطوط برداشت در امتداد : راستای خطوط پرواز. ساعت پرواز برداشت گردیده است 244کیلومتر است که در مدت  1،444مفید 

 .اند�جنوبی برداشت شده -شمالی

 (استان خراسان رضوی)پروژه ژئوفیزیک هوائی منطقه سنگان   -8

های وایی منطقه سنگان آغازشده و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اقدام به برداشت دادهپروژه ژئوفیزیک ه4888درتیرماه 

نمود که این پروژه در مراحل پایانی ( منطقه سنگان)سنجی و رادیومتری در استان خراسان رضوی  ژئوفیزیک هوائی به دو روش مغناطیس

 .به علت کمبود اعتبار متوقف مانده است

تربت  -(8414)سفید سنگ  -(1314)فریمان : های یکصد هزار به مشخصات�استان خراسان رضوی شامل برگه: ت پوششمناطق تح

سنگان  -(8413)تایباد  -(8413)خواف  -(1313)رشتخوار  -(8414)تربت جام  -(8414)کاریزنو  -(1314)دولت آباد  -(1814)حیدریه 

 .14و  14واقع در زون ( 8418)موسی آباد  -(8418)

 Total و K ، پتاسیمTh ، توریومU اورانیوم :های رادیومتری شامل�و داده Mag شدت کل میدان مغناطیسی: نوع داده برداشت شده

Count (TC) ها در دو �است که این دادهDatabase های اطالعاتی نهائی به صورت�آوری شده و از روی آن الیه�جمع Grid  یا نقشه

چهار نقشه رادیومتری ( نقشه شدت کل میدان مغناطیسی ب( الف: ها عبارتند از�این الیه. استخراج شده است( 41تصویر شماره )نهائی 

 .Total Count (TC)و  K ، پتاسیمTh ، توریومU شامل اورانیوم

 .است( هماهنگ با توپوگرافی) Drape متر از سطح زمین و به صورت 14الی  14پرواز با بالگرد با ارتفاع تقریبا 

کیلومتر  42144مرز این محدوده در شکل زیرمشخص شده که شامل یک بلوک پروازی بوده و مساحتی بالغ بر : ساحت منطقه برداشتم

متر  214در کل بلوک: فاصله خطوط پرواز. کیلومتر مربع آن تحت پوشش پروازهای ژئوفیزیک هوائی قرارگرفته است 3144مربع دارد که 

 81144کیلومتر خطی پرواز مفید است که  14،444: کیلومتر پرواز مفید. باشد�متر می 8444ها •Tie Line همچنین فاصله. باشد�می

درجه برداشت شده و تمامی  221و  11تمامی خطوط برداشت با آزیموت : راستای خطوط پرواز. کیلومتر آن تاکنون انجام گردیده است

 .انداشت شده درجه برد 841و  481با آزیموت  (Tie Line) خطوط کنترلی

 (استان یزد)پروژه ژئوفیزیک هوائی منطقه دهشیر  -1

های ژئوفیزیک �اندازی شد و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اقدام به برداشت دادهراه 88این پروژه در روزهای پایانی سال 

کیلومتر  44214ای به وسعت �پروژه قرار است منطقه در طی این. مغناطیس سنجی و رادیومتری در استان یزد نمود: هوائی به دو روش

کیلومتر خطی در این منطقه پرواز  21444 "کیلومتر خطی تحت پوشش پروازهای ژئوفیزیک هوایی قرار گیردحدودا 14444مربع حدود 

 .اشدب�دلیل عدم تخصیص اعتبار طرح مربوطه پروژه متوقف می �درصد پیشرفت دارد که به 11شده و پروژه بیش از 

 -بهادران -نیر -دهشیر -خضرآباد -کفه طاقستان -های یکصد هزار سروباال�هایی از برگه�مناطق تحت پوشش در این پروژه شامل بخش

 ، پتاسیمTh ، توریومU اورانیوم: های رادیومتری شامل�و داده Mag شدت کل میدان مغناطیسی: نوع داده برداشت شده. باشد�کمرود می
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K و Total Count (TC) ها در دو�است که این داده Database های اطالعاتی نهائی به صورت�آوری شده و از روی آن الیه�جمع Grid 

چهار نقشه رادیومتری شامل اورانیوم ( نقشه شدت کل میدان مغناطیسی ب( ها عبارتند از الف�این الیه. یا نقشه نهائی استخراج شده است

Uتوریوم ، Thپتاسیم ، K و .Total Count (TC)  متر از سطح زمین و به صورت 14الی  14پرواز با بالگرد با ارتفاع تقریبا Drape 

 .کیلومتر مربع دارد 44214مساحت منطقه برداشت شامل یک بلوک پروازی بوده و مساحتی بالغ بر . است( هماهنگ با توپوگرافی)

 (استان فارس)پروژه ژئوفیزیک هوائی منطقه فسا   -1

طراحی گردیده است ( استفاده از بالگرد و استفاده از هواپیما )بلوک مجزا و به دوروش 1ژه ژئوفیزیک هوایی در استان فارس در اجرای پرو

انجام شد و هم  4ماه عملیات برداشت توسط هلیکوپتر در بلوک  1آغاز شد و طی مدت حدود  4834که اجرای فاز اول این پروژه در تیر 

 .باشد�شده در حال پردازش می های برداشت�اکنون داده

کیلومتر خطی طراحی شده و با موفقیت به اتمام  84444مشتمل بر  4های ژئوفیزیک هوائی توسط بالگرد در بلوک �عملیات برداشت داده

این . ف نیستکیلومتر درطی آن خالی از لط 344ساعت پرواز در روز و برداشت حدود  44البته در این میان اشاره به ثبت رکورد . رسدمی

، آباده: هایبرگه یکصد هزار زمین شناسی به نام 3هائی از �باشد که شامل بخشکیلومتر مربع می 1344بلوک دارای مساحتی بالغ بر 

 .باشد�، داراب، نامردان، فسا می، نی ریز، رونیز، قاطرونیه، کوه سفیدچاهک

و پتاسیم،  (nT) شدت کل میدان مغناطیسی: الیه ژئوفیزیکی شامل 1اده حاوی در طی مدت اجرای پروژه، حدود ده و نیم میلیون نقطه د

کیلومتر پرواز برای برداشت داده انجام  841طور متوسط هر روز  �به. گیری و برداشت گردید�در آن اندازه cps برحسب TCاورانیوم، توریوم، 

بالگرد بکار گرفته . باشد�متر از سطح زمین می 14پرواز در حدود  کیلومتر بر ساعت و ارتفاع 448سرعت متوسط بالگرد حدود . شده است

متعلق به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی بوده و تجهیزات ژئوفیزیکی بکار رفته در آن  Ecureuil AS814 B8 شده از مدل

فاصله . باشددستگاه اسپکترومتر میهای بخار سزیم و فالکس گیت و نیز یک �مجهز به سنسور Stinger شامل یک دستگاه مگنتومتر

 .است 24-244متر و آزیموت خطوط اصلی پرواز  214خطوط پرواز در این پروژه 

 ارائه خدمات به ارگانهای دولتی  -1

های �کتاند و اکنون به علت تحریم شرالمللی داشته�هایی را که برخی ارگانهای دولتی قصد انجام آن را از طریق مناقصات بین�یکی از پروژه

باشد که بدین منظور چند ارگان دولتی از سازمان زمین نمایند، برداشتهای ژئوفیزیک هوایی میها استنکاف میخارجی از انجام این پروژه

های برداشت در  هایی از اولویت�ها توسط سازمان بخش�اند که با انجام این پروژهشناسی درخواست انجام مطالعات ژئوفیزیک هوایی داشته

های �توان به اجرای یک پروژه در استانها با ارگانهای دولتی می�از جمله این همکاری. ل کشور نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفتک

 . هرمزگان و فارس برای سازمان انرژی نام برد

گنبد نمکی کوچک  88قه در این منط. منظور برداشت داده مغناطیس و رادیومتری بر روی گنبدهای نمکی تعریف شده است �این پروژه به

جهت برداشت این . اندکیلومتر مربع پراکنده شده 11121ای به وسعت تقریبی �کیلومتر مربع در محدوده 4818و بزرگ با مساحت 

بلوک پرواز طراحی شده که مجموع کیلومتر پرواز خطوط اصلی و خطوط کنترلی  24ها در نهایت مجموعا �گنبدها و با حذف برخی از آن

 .باشدکیلومتر خطی می 444411ها �در آن

های مورد تقاضای ارگانهای دولتی، درخواست شرکت ملی نفت ایران از سازمان زمین شناسی برای انجام برداشتهای �یکی دیگر از پروژه

ی عقد قرارداد ای در منطقه درخواستی آن طراحی گردیده که در حال مذاکره برا�مغناطیس سنجی هوابرد است که بدین منظور نیز پروژه

برای مرز ناحیه .تقاطع خواهند داشت  TIE LINE متر بوده و تمام خطوط پرواز با حداقل دو خط کنترلی 144فاصله خطوط پرواز . است

 1444خطوط کنترلی با فواصل . باشد، خط پرواز کنترلی به موازات مرز ناحیه در نظر گرفته خواهد شد�که به موازات خطوط پرواز نمی

کیلومتر  44باشد و افزایش سرعت در طول پیوسته کیلومتر در ساعت می 214تا  481سرعت پرواز طراحی بین . رواز خواهند شدمتر پ

 .کیلومتر بر ساعت منجر به پرواز مجدد خواهد بود 214باالی 

 ارائه خدمات به بخش خصوصی -1

های �گذاری توسط شرکتپذیر است که الزمه انجام این سرمایه�نهای خصوصی در این زمینه نیز امکا�گذاری توسط شرکت انجام سرمایه

ها بلوکه نمودن مناطق درخواستی جهت اجرای پروژه ژئوفیزیک �باشد که مهمترین آنها می�هایی برای ترغیب آنفوق الذکر دادن مشوق

در این . باشدهای اکتشافی به ایشان می�وانهگذاری در قالب پر�های حاصل از نتایج این سرمایههوایی و اعطا نمودن درصدی از محدوده

باشد زیرا از طرفی واحدهای منظور اکتشاف آهن می �گذاری انجام مطالعات ژئوفیزیک هوایی به�های قابل سرمایه راستا یکی از برنامه

برداری سنگ آهن یا در زمینه بهرههایی که �فوالدی موجود و یا در دست راه اندازی نیاز فراوانی به سنگ آهن دارند و از طرف دیگر شرکت

 .باشندگذاری مینمایند آماده سرمایهتولید فوالد فعالیت می
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منطقه مورد درخواست شرکت فوالد . عقد قرارداد برداشتهای ژئوفیزیک هوایی با شرکت فوالد مبارکه اصفهان از این دست پروژه هاست

 .خذ مجوز پرواز از ستاد کل نیروهای مسلح اجرای این پروژه هنوز آغاز نگردیده استدلیل عدم ا �مبارکه دراستان اصفهان واقع است که به

صنعتی گل گهر توافقنامه دیگری را در این زمینه امضاء  -گذاری بخش خصوصی، این سازمان با شرکت معدنیبرای استفاده از سرمایه

 .شده است یزدواقع دراستان شرکت این منطقه مورد درخواست. باشدشروع اجرای این پروژه منوط به دادن مشوق ذکر شده فوق می نموده که
 

 آزمایشگاه علوم زمین  3-3-3-2-2

 :کند�آزمایشگاه علوم زمین به عنوان یک مرجع پیشرفته در کشور و منطقه راه انداز شده که اهداف زیر را دنبال می

 ارتقاء توان آنالیز عناصر استراتژیک در داخل کشور

 عنصر 14عنصر به  14آنالیز همزمان از  ارتقاء توان

 های اخیر�طی سال (ppt) و قسمت درتریلیون (ppb) به قسمت درمیلیارد (ppm) ارتقاء دقت آنالیز عناصر ازقسمت درمیلیون

 :توان اشاره نمود از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این رابطه به موارد زیر می

منظور تشخیص کمی و  �به....( ها و �های صنعتی، شورابه�جوی، پس آب)تلف سنگ، کانی و آب های مخ�بررسی و مطالعه بر روی نمونه

 .های مختلف�های مذکور در آزمایشگاه�های تشکیل دهنده نمونه�کیفی عناصر و کانی

های انجام شده و در �های مختلف آزمایشگاهی از طریق مقایسه، تلفیق، تعبیر و تفسیر نتایج آزمایش�سازی در روش��هماهنگی و بهینه

 .های بهینه�صورت لزوم اعمال روش

 .ها�های متشکله و استانداردسازی آن�گیری عناصر و کانی�های آزمایشگاهی جهت اندازه�سازی روش��منظور بهینه �بررسی به

های جدید آماری، �از روشهای نوین و استفاده �بررسی و مطالعه جهت انتخاب لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب با توجه به فناوری

 .های آزمایشگاهی�افزارها و سخت افزارها در بررسی�نرم

های مختلف �گیری مورد استفاده در آزمایشگاه�های اندازه منظور حصول اطمینان از صحت و دقت دستگاه �انجام مقدمات الزم به

 .(کالیبراسیون)
 

 های آزمایشگاهی�توسعه سایر فعالیت  4-3-3-2-2

های آزمایشگاهی خود اقدام نماید که در این �بایست نسبت به توسعه فعالیت�ه گسترده بودن حوزه زمین شناسی، این سازمان میبا توجه ب

  :شود�های صورت گرفته اشاره می�رابطه مهمترین فعالیت

 تاسیس آزمایشگاه و پایلوت فراوری فلزات استراتژیک

 المللی�ر سطح داخلی و بینهای آزمایشگاهی علوم زمین زمین د�توسعه فعالیت

آزمایشگاه پس از سال  42و  88آزمایشگاه پیش از سال  44)آزمایشگاه آنالیزی  24راه اندازی آزمایشگاههای مرجع علوم زمین متشکل از 

زمایشگاههای برون منظور ارتقا توان و دقت آنالیزی در کشور و نظارت کیفی بر فرایندهای آنالیزی و به تبع آن عدم وابستگی به آ �به( 88

الملل و �های آزمایشگاهی در سطح بین�مرزی و نیز ممانعت از خروج اطالعات استراتژیک و محرمانه از کشور و حتی گسترش فعالیت

 :اند از�فهرست این آزمایشگاهها عبارت. تبدیل شدن به قطب آنالیزی نخست در منطقه

 (جفت شده القاییطیف سنجی جرمی بر پایه پالسمای ) ICP-MS آزمایشگاه

 (طیف سنجی نشر نوری بر پای پالسمای جفت شده القایی) ICP-OES آزمایشگاه

 )طیف سنجی جذب اتمی) AAS آزمایشگاه

 AF (TG,VS) آزمایشگاه

 XRD آزمایشگاه

 آزمایشگاه کانی سنگین

 (میکروسکوپ الکترونی) SEM آزمایشگاه

 ( Emission Spectrography) آزمایشگاه اسپکتروگرافی نشری

 (Flame photometer) ای�آزمایشگاه فتومتر شعله

 ( Bleg) آزمایشگاه انحالل سیانیدی

 آزمایشگاه پالروگرافی

 آزمایشگاه زمین شناسی دریایی

 آزمایشگاه زمین شناسی پزشکی
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 آزمایشگاه نانو بیوزمین

 ( 44بریلیوم سن سنجی کاسموژنیک ) Cosmogenic Radionuclide (Be 44 ) Dating Lab آزمایشگاه

 Fire assayآزمایشگاه

 آزمایشگاه فرآوری فلزات استراتژیک

 آزمایشگاه فرآوری لیتیوم

 آزمایشگاه جواهرشناسی

 (لیزر ابلیشن) LA-ICP-MS آزمایشگاه

 آزمایشگاه کواترنری

زوتوپی و خودکفایی کشور از نیاز به ای و ای�منظور انجام آنالیزهای هسته �و راه اندازی مقدماتی آن به ICP-MS تأمین دستگاه استراتژیک

 های آنالیزی به خارج از کشور�ارسال نمونه

ها با تکیه بر روشهای بهینه استانداردهای جهانی و دستیابی به توانمندیهایی از قبیل �ارتقا کیفی آنالیزها و افزایش میزان صحت و دقت آن

 های خاک که هر دو نخستین بار در کشور اجرا شده است�عنصر در نمونه 14های آب و آنالیز همزمان �عنصر در نمونه 18آنالیز همزمان 

 در حد آزمایشگاههای مرجع دنیا( ترین حد تشخیص عنصری�پایین)دستیابی به باالترین میزان حساسیت آزمایشگاهی 

اسی و اکتشافات معدنی کشور به های کاربردی سازمان زمین شن ارتقاء کیفی و کمی آنالیزهای آزمایشگاهی انجام شده در مرکز پژوهش

 آنالیز عنصری 8241444هزار نمونه که معادل 444حدود 

ها و دسترسی �آوری کلیه اطالعات آزمایشگاهی در کشور با قابلیت انطباق داده�منظور جمع �های استانداردهای آزمایشگاهی به طراحی قالب

ها در جهت ایجاد پایگاه داده جامع �تر این داده�و تکمیل گسترده GeoDMS ها بر پایه سیستم�آسان کلیه متخصصین و کاربران به آن

 اکتشافی در کشور

گیری از دانش اساتید �های تخصصی آزمایشگاهی و با بهره�سازی هرچه قوی ترمتخصصان آزمایشگاهی علوم زمین با برگزاری دوره��توانمند

 خبره داخلی و خارجی کشور

منظور سرویس دهی مکانیزه خدمات آزمایشگاهی شامل اطالع  �های آزمایشگاهی در کشور به�ونهطراحی سیستم مکانیزه گردش کار نم

های  های آنالیزی، افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه مراتب آنالیز، تسهیل و تسریع در امر پرداخت هزینه�همزمان مشتریان از سلسله

 مطالعاتی و غیره

منظور تبادل اطالعات با کشورهایی همچون تاجیکستان، گویان، ونزوئال، کلمبیا، اکوادور و  �هی بهالمللی آزمایشگا�های بین�ارتقاء فعالیت

 ها منظور راه اندازی آزمایشگاههای مرجع در این کشور �انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با کشورهای سودان و تاجیکستان به

منظور کاربری  �ها به�های تخصصی و راه اندازی آن�گیری ازآموزش�هبا ورود سه دستگاه جدید، بهر ICP-MS توسعه بخش آزمایشگاهی

 سازی نیازهای آنالیزی کشور��بهینه از این تجهیزات در مرتفع

های کاربردی سازمان  راه اندازی و توسعه بخش آزمایشگاههای آنالیز طال در یک مکان متمرکز با باالترین حساسیت در مرکز پژوهش

 معدنی کشور زمین شناسی و اکتشافات

 .های سازمان بر اساس محل استقرار ارائه شده است�در جدوال زیر عملکرد آزمایشگاه

 
 های کرج�عملکرد آزمایشگاه: 81جدول 

 جمع 4834 4834 4883 4888 4881 4881 سال

 84211 3438 48428 43184 43412 41383 1814 تعداد نمونه

 8241214 481111 2144814 418811 218184 418882 441481 تعداد آنالیز عنصری

 

 های تهران طی هشت سال اخیر�عملکرد آزمایشگاه: 88جدول 

 تعداد تجزیه تعداد نمونه نام گروه

 231488 81111 آزمایشگاه کانی شناسی

 4884338 11212 آزمایشگاه شیمی
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 124411 11812 آزمایشگاه ژئوشیمی

 13418 12448 تحقیقات ایزوتوپی

 4 31188 نمونه هاسازی ��آماده

 2111211 244283 جمع کل گروه ها

 

 :آزمایشگاه مرجع زمین شناسی شامل قسمتهای زیر است

دتکتور مشغول  1برای اولین بار در خاور میانه با  FE-SEM & SM آزمایشگاه :FE SEM-XRD کانی شناسی که شامل کانی سنگین

و از فرستادن نمونه به خارج ما را .ت بررسی کیفی و کمی نمونه بدون تخریب را داردکه این دتکتورها قابلیت باالیی جه.باشد�فعالیت می

های خارج از کشور �حتی نمونه.دهد�باشد و در حال حاضر کل کشور را پوشش می�ساعت می 48قابلیت کار با ان بیش از .نیاز نموده است�بی

باشد و به عنوان آزمایشگاه مرجع زمین شناسی و همکار �می 41421امه ایزو این آزمایشگاه دارای گواهین. دهد�را نیز مورد بررسی قرار می

 .آزمایشگاههای استاندارد مشغول فعالیت است

 سن سنجی

 رسوب

 جواهر شناسی

 جواهر تراشی

 مقطع صیقلی

 .باشد�می …,-ICP MS-ICP OES-Polarography و آزمایشگاههای شیمی شامل
 

 در حوزه علوم زمینهای نانو و بایو �بررسی  5-3-3-2-2

در راستای اهداف پژوهشی و کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و همزمان با افتتاح مرکز پژوهشهای کاربردی این 

. مودنخستین گروه پژوهشی کاربرد نانوفناوری در علوم زمین خاورمیانه در این مرکز آغاز به کار ن 4881سازمان واقع در کرج، اواخر سال 

های مختلف کاربرد نانو فناوری در �در ابتدا، فعالیت این گروه به صورت کامالً پژوهشی و مطالعاتی بوده و پس از یکسال پژوهش در زمینه

همزمان با شروع فعالیت آزمایشگاهی، پژوهش در زمینه کاربرد بیوفناوری در علوم زمین و . علوم زمین، آزمایشگاه نانوفناوری تأسیس شد

 .های آزمایشگاهی این زمینه کاری نیز شروع شد�ن نیز به دستور کار این گروه اضافه و فعالیتمعد

 :های زیر بوده است�اهم مطالعات پژوهشی این گروه از ابتدا در زمینه کاربرد نانو و زیست فناوری در گرایش

 اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی

 پاکسازی زیست محیطی

 (مخاطرات)ها �مهندسی و ساختارهای تکتونیکی مانند زمین لغزش و گسلههای �مقاومت سازه

 انرژی اتمی و کانسارهای اورانیوم

 کانسارهای لیتیوم و استحصال و تغلیظ آن

 منابع نانوذرات خاکسترهای آتشفشانی -ژئوشیمی و کانسارهای نانومینرال

 ها در صنعت�رسها و کاربردهای وسیع آن

 یدی و بیو اکسیداسیون طالی سولفیدیبیولیچینگ معادن سولف

 های میکروبی از معادن مختلف�تهیه سویه

 های معدنی و صنعتی�زیست پاالیی میکروبی و گیاهی آالینده

 :به شرح زیر است( اواخر دولت نهم و دولت دهم)های اجرا شده این بخش �پروژه

این طرح بر روی فلزات سنگین و نیز )پاکسازی خاکهای معدنی های گیاهی بر اساس قابلیت جذب فلزات سنگین و �بررسی و کشت گونه

 (عنصر سیانید انجام شد

های بومی مقاوم به فلز در معدن کرومیت فاریاب استان هرمزگان و زیست پاالیی میکروبی خاک و پساب �جداسازی و شناسایی باکتری

 معدن از فلزات سنگین چون کروم، سرب، مس و کادمیوم
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 های مزوفیل بومی جداسازی شده�الی سولفیدی داشکسن همدان و زرشوان تکاب آذربایجان با باکتریبیواکسیداسیون ط

ها که بر روی پساب آلوده به ارسنیک معدن طالی �های معدنی و صنعتی از پساب�ها جهت پاکسازی آالینده�هسته -تهیه انواع نانو پوسته

 .زرشوران و نیز سدباطله سیانیدی همان معدن انجام شد

های سولفیدی کم عیار معدن سرب و روی انگوران زنجان در مقیاس فالسک شیک با �فراوری میکروبی عناصر سرب و روی از کانسنگ

 های مزوفیل بومی این معدن�استفاده از باکتری

منطقه بندر انزلی و  که این جلبک از azolla های آلوده با استفاده از جلبک�حذف فلزات سنگین چون ارسنیک، کادمیوم، سرب از پساب

 .تاالب انزلی برداشت و کشت گردید

پی جویی کانسار پنهان طالی سولفیدی درمنطقه کرویان سقز و قبغلوچه استان کردستان و نیز سرب و روی اطراف شهر قم با استفاده از 

 خاک b نانوذرات متمرکز در افق

 های معدنی�های محیط�یسمهای سیانیدی به کمک میکروارگان�بررسی و انجام حذف آالینده

 هاوتأثیر برمیزان بازدهی آنها درفراوری و پاکسازی زیست محیطی�بررسی تأثیرعوامل مختلف فیزیکی و محیطی بر روندرشدمیکروارگانیسم

 برگزاری نخستین همایش ملی نانو بیو زمین در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 

 های پیشرفته علوم زمین�جاد مرکز رشد فناوریسازی جهت ای��زمینه  1-3-3-2-2

ها و اطالعات زمین شناسی و اکتشاف موادمعدنی کشور �ها، گزارش�سازمان زمین شناسی به عنوان متولی بخش تهیه، تولید و ارائه نقشه

های خود نیازمند استفاده �عالیتلکن این سازمان علیرغم تجارب ارزنده، در بخش قابل توجهی از ف .باشد�دارای بیش از نیم قرن تجربه می

های مرتبط با آنالیز و تشخیص از جمله آنالیز رادیو �افزاری خارج از کشور مانند فناوری�از تجهیزات و دانش فنی سخت افزاری و نرم

. باشد�بوده و می. .. وهای پیشرفته اکتشاف موادمعدنی مانند هایپراسپکترال، ژئوفیزیک هوایی  ها، میکروسکوپ الکترونی و دستگاه�ایزوتوپ

اقدام به راه  4883گیری چنین پارکی، در ابتدا در سال �به همین منظور و در ابتدای امر با توجه به الگوهای موجود در کشور جهت شکل

پیگیری و  پس از این اقدام، تیم اجرایی این مرکز عالوه بر. های پیشرفته علوم زمین در داخل سازمان گردید�اندازی مرکز رشد فناوری

های مربوطه �های دانش بنیان در زمینه�هایی را نیز در زمینه پذیرش و اجرایی شدن طرح�بررسی مسائل سازمانی و مجوزهای الزم، فعالیت

 :ها ارائه شده است�در زیر اهم این فعالیت. باشد�آغاز نمودند که در حال پیگیری می

 با همکاری برند تجاری معتبر کانادایی (EM) ساخت تجهیزات مورد نیاز در ژئوفیزیک هوایی

 ساخت تجهیزات لرزه نگاری و چاه پیمایی

 (سنتیلومتر)گیری تشعشعات رادیواکتیو �ساخت تجهیزات اندازه

 های ژئوفیزیک تعمیر، نگهداری، طراحی و ساخت دستگاه

های ارتفاعی در نواحی �و تعیین دقیق جابه جایی 4881ای رادار از سال �های ماهواره�کارگیری روش جدید اینترفرامتری بر روی داده�به

 .های تهران، هشتگرد، مشهد و نیشابور�فرونشست دشت

 طراحی و ساخت رآکتورهای لیچینگ هیدرومتالورژی در مقیاس نیمه صنعتی با قابلیت صنعتی سازی

 مندی دانشجویان و متخصصان داخلی�جهت بهره( فتویژه معدن و ن �به)افزارهای به روز علوم زمین �در زمینه نرم های آموزش�برگزاری دوره

 هایی در زمینه کاربرد مواد معدنی�پروژه

و با حضور ریاست  4832های الزم طی برگزاری جلسه کارگروه ملی توسعه بخش معدن در تیرماه �ذکر است که پس از پیگیری �الزم به

 .زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به تصویب رسیدمحترم جمهوری تاسیس پارک فناوری علوم زمین کشور توسط سازمان 

 

 مهندسی -المللی و صدور خدمات فنی�های بین�توسعه فعالیت  4-3-2-2

همکاریهای علمی و : بندی کرد توان به چهار حوزه تقسیم المللی وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه علوم زمین را می�های بین�فعالیت

های �المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی، تأمین تجهیزات و صادرات مواد معدنی که محور فعالیت�های بین پژوهشی و مسئولیت

های  های علمی و پژوهشی و مسئولیت�باشد یعنی همکاری�حوزه نخست می معدنی کشور در دو شناسی و اکتشافات المللی سازمان زمین�بین

 المللی و صدورور خدمات فنی و مهندسی�بین

باشد �المللی نیز می�المللی که بعضا دارای مسئولیت سنگین بین�های معتبر بین�ها و اتحادیه�در حال حاضر عضو اصلی انجمناین سازمان 

المللی �های زمین شناسی برنامه بین الملی علوم زمین، انجمن بین�المللی نقشه�المللی علوم زمین، کمیسیون بین�ها اتحادیه بین�که اهم آن

 .باشند می... المللی استراتیگرافی و �انجمن بین( اکو)های اقصادی �سازمان همکاری زمین شناسی پزشکی،
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این کمیسیون . باشد�های معتبر دنیا در این زمینه می�از مهمترین انجمن CGMW المللی تهیه نقشه زمین شناسی دنیا�کمیسیون بین

نروژ  2448در اجالس . های مختلف بعهد دارد�ات و مقیاسسال قدمت داشته و تهیه نقشه زمین شناسی کره زمین را در موضوع 484

ای این �هشت قاره زمین شناسی را به هشت سازمان پیشرو تقسیم نموده که سهم جمهوری اسالمی ایران در این بین معاونت خاورمیانه

ن در حال حاضر سازمان زمین های علمی این رشته یعنی آمریکا، روسیه، آلمان، آفریقای جنوبی و چی�در کنار قدرت. کمیسیون شد

نقشه لرزه زمین شاخت دنیا، نقشه )شناسی جمهوری اسالمی ایران شش پروژه به اتمام رسانیده و چهاده پروژه جدید دردست اجرا دارد 

ن نقشه کینماتیک دنیا، نقشه زمین شناسی خاورمیانه، نقشه متالوژی خاورمیانه، نقشه لرزه زمین ساخت ایران، پاکستان و افغانستا

 (ماگماتیزم خاورمیانه و نقشه کواترنری خاورمیانه

را داشته ( همزمان با تشدید تحریم ها)سال اخیر  1المللی دانشمندان علوم زمین دنیا طی �اجالس بین 1عالوه بر این سازمان میزبانی 

 :است که عبارتند از

 4888ر اجالس زمین شناسان خاورمیانه، تهیه نقشه زمین شناسی خاورمیانه د

 4834اجالس زمین شناسان خاورمیانه ماگماتیزم و کواترنری در 

 4881های عضو اکو در  های زمین شناسی کشور نشست روسالی سازمان

 4883المللی زمین شناسی پزشکی دنیا در �همایش بین

 4834چهارمین نشست گروه کارشناسان معدنی کشورهای عضو اکو در 

 4883در / بم/اخت المللی لرزه زمین س�همایش بین

 4888المللی کواترنری در �همایش بین

 .کشور نیز صورت گرفته است 18در این حوزه تکمیل مطالعات پوسته کره زمین با همکاری دانشگاه بزرگ زمین شناسی دنیا از 

اسی و اکتشافات معدنی های بلند مدت و میان مدت کشور، سازمان زمین شن�در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و براساس استراتژی

المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی خود را در سه �های بین�افزاری در استاندارد�های سخت افزار و نرم�کشور با در اختیار داشتن پتانسیل

 .کشور درغالب موضوعات زیر در دست اقدام دارد 82حوزه آسیای میانه، آفریقا و آمریکای التین و برای 

های معدنی و تاسیس �های علوم زمین، ایجاد سیستم ثبت محدوده�شناسی و اکتشافی، ایجاد و تاسیس پایگاه دادههای زمین �همکاری

 های مرجع علوم زمین�آزمایشگاه

 افغانستان پاکستان ترکمنستان قزاقستان ارمنستان عراق افغانستان تاجیکستان آذربایجان قرقیزستان: آسیا

 ری و بیسائو، نیجر، موریتانی، سنگال، آفریقای مرکزی، ماالوی و زیمباوهسودان، کنگو، گینه کوناک: آفریقا

 برزیل، ونزوئال، پرو، بولیوی، کلمبیا، اکوادور، گویان، کوبا، نیکاراگوئه و اروگوئه: آمریکای التین

وزهای اکتشافی به نام ذکر است انجام مطالعات زمین شناسی و اکتشافی عالوه بر صدور خدمات فنی و مهندسی و کسب مج �الزم به

 .گیرد جمهوری اسالمی ایران بوده که در اختیار بخش خصوصی قرار می

 بازار  8-2

طور مستقیم و یا �منظور جلوگیری از ایجاد نابسامانی در بازار و مدیریت تأمین و توزیع کاالها، گروه کاالهای حساس و ضروری که به �به

 :نه خانوار دارد به شرح زیر تعیین گردیده استغیرمستقیم بیشترین اهمیت را در سبد هزی

 برنج

 نباتی�روغن

 قند و شکر

 گوشت قرمز

 گوشت مرغ

 مرغ�تخم

 نان

 (شیر، پنیر، ماست و کره)لبنیات 

 ماکارونی

 (عدس، انواع لوبیا، لپه و نخود)حبوبات

 چای

 خرما
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 زمینی�سیب

 پیاز

 فرنگی�فرنگی و رب گوجه�گوجه

 (رنگی، پرتغالسیب، موز، نا)میوه و مرکبات 

 (جو، ذرت، کنجاله سویا)های دامی �نهاده

 (دستی و ماشینی)پودرشوینده 

 (فوالد خام، تیرآهن، میلگرد و ورق)فوالد 

 سیمان خاکستری

 (چاپ و تحریر و روزنامه)کاغذ 

 (سواری و تجاری)الستیک خودرو و روغن موتور 

نعت، معدن و تجارت، تنظیم بازار در حوزه کاالهای اساسی و ضروری است، به های مهم وزارت بازرگانی سابق و وزارت ص�یکی از مأموریت

این بخش به عملکرد بخش بازرگانی در تأمین و توزیع کاالهای اساسی . ای که خللی در تأمین کاالهای اشاره شده وجود نداشته باشد�گونه

 .و ضروری در طول هشت سال گذشته اشاره دارد
 

 اسیخرید کاالهای اس  1-3-2

 شرکت بازرگانی دولتی ایران  1-1-3-2

های اصلی شرکت بازرگانی دولتی ایران است که پس از تصمیمات متخذه در �تهیه و تأمین کاالهای اساسی و ضروری از عمده فعالیت

 .شود�یاز کشور اقدام میربط و ابالغ به شرکت بازرگانی دولتی ایران، از سوی شرکت نسبت به خرید و یا واردات کاالهای مورد ن�مراجع ذی

. روند�شمار می �های خرید کاالهای اساسی شرکت به ترین کاالهای مورد عمل شرکت در برنامه�گندم، برنج، روغن خام و شکرخام، از عمده

ی و وارد و تیرآهن و میلگرد نیز از جمله کاالهای ضروری هستند که در موارد نیاز خریدار( قرمز و چیتی)همچنین نخود، عدس، لوبیا 

صرفنظر از  -در این گزارش منظور از خرید کاالهای اساسی وارداتی توسط شرکت، عملکرد واردات براساس مقدار تخلیه . اند�کشور شده

 .سال خرید است

 به علت. میلیون تن گندم از منابع بازارهای جهانی خریداری و وارد کشور شده است 41.1بالغ بر  4834تا  4881های �در طی سال

میزان چشمگیری �، واردات گندم به4888و رسیدن به مرز خودکفایی در سال  4883و  4888های �افزایش تولید گندم در کشور در سال

 .نیز واردات گندم به کشور، صفر بوده است 4834و  4883های �کاهش داشته و در سال

به علت لزوم تأمین . جهانی خریداری و وارد کشور شده است میلیون تن برنج از منابع بازارهای 2.8حدود  4834تا  4881های �در سال

 4881های �در سال. های اخیر روندی کاهش داشته است�برنج از منابع داخلی، باتوجه به افزایش خرید تضمینی برنج، واردات در طی سال

حدود  4834تا  4881های �در سال. ه استمیلیون تن روغن خام از منابع بازارهای جهانی خریداری و وارد کشور شد 8.1حدود  4834تا 

 .میلیون تن شکر خام از منابع بازارهای جهانی خریداری و وارد کشور شده است 2.1

 در جدول زیر روند خرید کاالهای اساسی وارداتی به تفکیک مقدار و ارزش ارائه شده است

 

 انی دولتی ایرانمقدار و ارزش خرید کاالهای اساسی وارداتی توسط شرکت بازرگ: 83جدول 

کاالی 

اساسی وارد 

 شده

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد

 1144.2 4 4 8414.1 1188.1 4 311.1 4 هزارتن مقدار گندم

 ارزش گندم
میلیون 

 یورو
4 

481.1 

 (میلیون دالر)
4 4111.8 111.1 4 4 4111.1 

 31.2 244 31 4 822.1 111.4 134.8 143.1 هزارتن مقدار برنج

 14.3 421.1 11.2 4 241.4 281.8 248.1 411.4میلیون  ارزش برنج
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 (میلیون دالر) (میلیون دالر) (میلیون دالر) یورو

مقدار روغن 

 خام
 821.8 24.3 221.1 14 114.1 111.1 383.4 181.1 هزارتن

ارزش روغن 

 خام

میلیون 

 یورو

میلیون ) 221

 (دالر

141.1 

 (میلیون دالر)

881.3 

 (لیون دالرمی)
814.3 11.1 211.3 42.4 111.1 

مقدار شکر 

 خام
 141.2 4 244.8 4 4 211.2 314.1 128 هزارتن

ارزش شکر 

 خام

میلیون 

 یورو

میلیون ) 413

 (دالر

811.2 

 (میلیون دالر)

میلیون ) 11.1

 (دالر
4 4 483.4 4 248 

 

های دولت نهم عالوه بر خرید کاالهای اساسی وارداتی، خرید و �سال براساس مصوبات و تکالیف ابالغ شده از سوی ستاد تنظیم بازار، در

در  .، تیرآهن و میلگرد نیز به شرکت بازرگانی دولتی ایران محول گردید(شامل نخود، عدس، لوبیا قرمز و چیتی و لپه)واردات حبوبات 

میلیون یورو  11.1به ارزش ( قرمز و چیتی و لپهشامل نخود، عدس، لوبیا )هزار تن حبوبات  14های دولت نهم جمعاً نزدیک به �سال

میلیون یورو نیز خریداری شده  211هزارتن تیرآهن و میلگرد به ارزش  111در همین دوره بالغ بر . خریداری و وارد کشور شده است

 در جدول زیر عملکرد خرید کاالهای ضروری توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران ارائه شده است .است

 

 

 

 

 مقدار و ارزش خرید کاالهای ضروری توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران: 34ل جدو

 (میلیون یورو)ارزش  (هزارتن)مقدار  نام کاال

 11.1 14.3 (شامل نخود، عدس، لوبیا قرمز و چیتی و لپه)حبوبات 

 211.2 111 تیرآهن و میلگرد

 

 شرکت پشتیبانی امور دام  2-1-3-2

هزار تن نهاده و  44181میلیون تن شامل  44.1جمعاً به میزان  4834لغایت  4881امور دام کشور طی سال های شرکت پشتیبانی �خرید

طی مدت . باشد�بیش از سه برابر میانگین عملکرد خرید هشت سال گذشته می 4834هزار تن محصول دام و طیور بوده که در سال  821

های شرکت در جهت تأمین �هزار تن جو اهم فعالیت 8444ن کنجاله سویا و هزار ت 2411هزار تن ذرت،  1441مذکور جمعاً مقدار 

 .هزارتن نیز جو خریداری شده است 883هزارتن کنجاله سویا و  214هزارتن ذرت،  114طور متوسط سالیانه به میزان  �ها بوده که به�نهاده

 83دهد که طی سال مذکور به ترتیب ذرت در حدود �با جمع کل عملکرد هشت ساله مورد بررسی نشان می 4834مقایسه عملکرد سال 

 .درصد جو از حجم کل خرید را شامل شده است 21درصد کنجاله سویا و  12درصد، 

هزار تن گوشت مرغ خریداری شده که سهم  114هزار تن گوشت قرمز و  411جمعاً مقدار  4834لغایت  4881های �همچنین طی سال

 .باشد�درصد از جمع کل خرید طی مدت مورد بررسی می 24د و گوشت مرغ درص 24برای گوشت قرمز  4834سال 

 های دام و طیور و مواد پروتئینی ارائه شده است�در جداول زیر عملکرد خرید نهاده

 

 (هزار تن)های دام و طیور �عملکرد خرید نهاده: 34جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال/ نوع کاال 
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 818 11 244 141 141 411 241 138 جو

 4381 481 144 881 114 142 841 14 ذرت

 344 444 211 834 411 841 24 4 کنجاله سویا

کنسانتره و علوفه 

 خشبی، شکر
4 4 41 21 411 11 4 4 

 8111 814 4484 4843 4113 4433 4414 188 جمع کل

 

 عملکرد خرید مواد پروتئینی: 32جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد سال/ نوع کاال 

 81.4 4.1 41.4 48.1 21.8 28.4 88.1 1.8 هزار تن گوشت قرمز

 4 4 4 4 4444.4 4 143.8 4 هزار راس دام خشکسالی

 444.1 81 43.4 13.1 488.1 32.2 88.1 11.1 هزار تن گوشت مرغ

مرغ، شیر �تخم)سایر 

 (و پنیر
 4 4 4.1 18.4 84.1 4 43.4 4 هزار تن

 411.1 81.1 81.1 411.2 431.4 441.1 31.3 11.1 هزار تن جمع

 

جهت نیل به این هدف، . باشد�های دام و طیور می�ها و فراورده�یکی از وظایف اصلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور تنظیم بازار نهاده

 .شود�به موقع و تنظیم بازار اقالم مذکور از ارکان مهم محسوب می منظور توزیع �های دام و طیور به�ها و فراورده�سازی مناسب نهاده�ذخیره

 4834لغایت  4881های �های دامی در کشور، این شرکت طی سال�ها و فراورده�جهت برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار نهاده

بدلیل حادث شدن  4881و  4881سال  طوریکه در �سازی و توزیع انجام داده است به��های گوناگونی در امر خرید، ذخیزه�فعالیت

همچنین با توجه به شرایط متفاوت و . سازی انجام گرفته است�خشکسالی در برخی مناطق کشور بیشترین میزان خرید و ذخیره

. وردار گرددسازی از مقدار قابل قبولی برخ�ها امری الزم و ضروری بود تا میزان ذخیره�سازی نهاده�های اخیر، انجام ذخیره�استراتژیک سال

دارای بیشترین میزان  4888ای و گوشت قرمز و گوشت مرغ در مقایسه با سال �سازی اقالم علوفه�میزان ذخیره 4834بدین منظور در سال 

 .بوده است

زیر ارائه  سال اخیر که بر اساس آن توزیع در بازار انجام گردیده، در جدول 8های دام و طیور و مواد پروتئینی طی �میزان موجودی نهاده

 شده است

 

 (هزار تن)های دام وطیور �موجودی نهاده: 38جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شــــرح

 4221.1 441.8 184.3 1.2 218.2 81.4 414.4 81.1 ذرت

 812.1 88.1 211.1 11.3 8.2 14.3 4.4 1.1 کنجاله سویا

 183.1 488.8 244.3 421.4 421.3 18.1 448.1 811.4 جو

 

 (هزار تن)موجودی گوشت قرمز و مرغ به تفکیک داخلی و وارداتی : 31جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شرح
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 8.1 4 4 4 4 1.8 4.42 8.8 مرغ وارداتی

 81.4 1.8 48.4 41.1 14.1 41.4 21.4 28.1 مرغ داخلی

 11.1 1.8 48.4 41.1 14.1 48.3 21.4 82.4 جمع مرغ

گوشت قرمز 

 وارداتی
4 48.4 4.2 1.8 4.1 2.1 4.42 41.8 

گوشت قرمز 

 داخلی
1.8 4.8 4.8 8.3 4.3 1.8 4.8 4 

جمع گوشت 

 قرمز
1.8 48.3 4.3 41.2 4.1 1.8 4.1 41.8 

 

 بازرگانی داخلی  3-1-3-2

ریزی الزم را انجام داده و �معدن و تجارت حال برنامه با توجه به برنامه تنظیم بازار میوه و مرکبات، وزارت بازرگانی وقت و وزارت صنعت،

سازی مرکبات ارائه �در جدول زیر عملکرد این معاونت در حوزه خرید و ذخیره. سازی مرکبات اقدام نموده است�نسبت به خرید و ذخیره

 .شده است

 

 

 

 

 (هزار تن)سازی مرکبات �خرید و ذخیره: 31جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

 14 84 42 21 28 24 24 24 سیب

 14 14 14 11 11 14 14 14 پرتقال

 

 توزیع کاالهای اساسی و ضروری  2-3-2

 ستاد بسیج اقتصادی  1-2-3-2

های ستاد بسیج اقتصادی کشور �گرفته است که در چهارچوب مأموریت�تخصیص یارانه برای کاالی اساسی در قالب کاال برگ صورت می

 :های روستایی، عشایری و شهری به صورت زیر بوده است�وضعیت توزیع کاالبرگ مرحله سیزدهم به بخش. استبوده 

 4881دفتر پستی روستایی درکل کشور و اتمام توزیع در اردیبهشت  8112کارگیری �با به 4881توزیع کاالبرگ روستایی از بهمن 

 4881اکیپ سیار در کل کشور و اتمام توزیع در اردیبهشت  834کارگیری �با به 4881توزیع کاالبرگ عشایری از آذر 

 4881دفتر پستی در کشور و اتمام توزیع در آذر ماه  2288کارگیری �با به 4881توزیع کاالبرگ شهری از بهمن 

 در این مرحله توزیع کاالبرگ اقداماتی انجام شده است که اهم آن در بخش زیر ارائه شده است

بر خالف اعمال روشهای کنترلی در مراحل گذشته، در توزیع کاالبرگ در مرحله سیزدهم، سیستم : های برگشتی�برگکنترل و امحاء کاال

امحاء به یکی از روشهای کنترل تخلفات احتمالی پس از انجام حسابرسی اسناد توزیع و بررسی اوراق رسید برگشت تبدیل گردید که 

کبار و حداکثر هر سه ماه یکبار بر اساس دستورالعمل تدوینی جهت کشف تخلفات احتمالی حداقل با توجه به شرایط استانی هر یکماه ی

 .اقدام گردید

ریزی �محاسبه و کنترل میزان کاالی توزیع شده در سیستم سهمیه بندی که اهم آن از مرحله سیزدهم برنامه :سیستم برگشت کاالبرگ

افزاری و سخت افزاری و ورود اطالعات �های نرم�باشد که با ایجاد و تقویت سیستم�میگردید یکی دیگر از دستاوردهای این مرحله از توزیع 

های موزع کاال باعث محاسبه دقیق آمار توزیع کاالهای کاالبرگی جهت �و تطبیق نسخ رسیدهای برگشت کاال برگ نزد ستاد با شرکت
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شد که وضعیت متفاوتی را در جهت  لفات صورت گرفته میتخصیص و پرداخت یارانه متناسب با میزان توزیع کاال و همچنین کشف تخ

 .تحقق اهداف نسبت به مراحل قبل در پی داشته است

با توجه به توزیع کاالبرگ در محدوده هر سه یا چهار سال در کشور طبیعی است که اطالعات : سالنامه آماری ستاد بسیج اقتصادی کشور

رفت، که ممارست در آن منتج به تهیه سالنامه آماری ویژه ستاد بسیج اقتصادی  شمار میریزی سند مهمی ب�ماخوذه خانوار برای برنامه

های اجرایی کشور  تهیه و در اختیار دستگاه( افزایش و کاهش جمعیت)لذا همه ساله این سالنامه با اعمال در صد نرخ رشد . کشور گردید

 .گرفت�قرار می( طالعات، نیرو انتظامی و سازمان مدیریتاستانداریها، مرکز آمار، ثبت احوال، وزارت کشور، وزارت ا)

در راستای کاهش تدریجی پرداخت یارانه به عموم هموطنان و افزایش و هدایت پرداخت آن به اقشار آسیب : ها�هدفمندی پرداخت یارانه

و سازمان بهزیستی کشور را بر ( ره)نی پذیر، ستاد بسیج اقتصادی چاپ کاالبرگ و بن ویژه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمی

ریزی و تهیه دستورالعمل و چاپ و توزیع بن �اساس مصوبات در دستور کار حوزه فعالیت خود قرار داد مضافاً اینکه وظایف مربوط به برنامه

 .گردد های ستاد در آن مقطع محسوب می�کارمندی نیز در کشور از دیگر فعالیت

به وزارت بازرگانی  4881این وظیفه بر اساس مصوبه شورای محترم اقتصاد در سال : ای خانوارکشور�رانهطرح ساماندهی توریع شیر یا

های کشور، هماهنگی الزم با بانک �تکلیف گردید و ستاد بسیج اقتصادی موظف شد با برگزاری سیمنارهای توجیهی و آموزشی در استان

ها و در نهایت کنترل تولید و توزیع شیر �شناسایی عاملین با نصب بر سر درب مغازه های�ملت در زمینه صدور اصناف کارت، تهیه پالکارت

  .در کشور و حذف مبادالت نقدی و تسهیل و تسریع در پرداخت یارانه فرایند اجرای این پروژه را تسهیل نماید pos های با دستگاه

های کشاورزی از دیگر وظایف محوله به ستاد �صاد ساماندهی نهادهشورای اقت 4881بر اساس مصوبه آبان : های کشاورزی�ساماندهی نهاده

های ذیربط  گذاری این کاال بود که با همکاری دستگاه�اولین اقدام با توجه به حذف یارانه سموم، تعیین تکلیف قیمت. بسیج اقتصادی بود

 .اد ارائه گردیدهای کشاورزی طرحی تهیه و به شورای اقتص�آغاز و جهت هدفمند کردن یارانه نهاده

 .ای خانوار ارائه شده است�در جدول زیر عملکرد توزیع کاالهای کاالبرگی و شیر یارانه

 

 

 

 (هزار تن)روند توزیع کاالهای کاالبرگی و شیر یارانه خانوار : 31جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نام کاال

 4 4 412 4 4 881 814 122 برنج

 4 4 11 881 141 188 181 111 قندو شکر

 4 11 11 841 811 884 811 811 نباتی�روغن

 4 4 4 4 4 4 4 44 پنیر

 4 814 4311 4114 4111 4 4 4 شیر خانوار

 

 شرکت بازرگانی دولتی ایران  2-2-3-2

های دیگر �اساسی، از عمده فعالیتکاالهای مورد نیاز کشور از سوی شرکت، توزیع کاالهای ( خرید داخلی و واردات)پس از تهیه و تأمین 

ها تا آذر �قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه)های دولت دهم �های دولت نهم و اوایل سال�شرکت بازرگانی دولتی ایران بود که در سال

ولتی کاالهای اساسی بررسی روند توزیع د. شد با اعالم کاالبرگ نسبت به توزیع آنان در شبکه توزیع سراسری کشور اقدام می( 4883

دهد �گرفت، نشان می�در کشور که در قالب توزیع کاالبرگی و مصارف خاص صورت می( نباتی و آرد و سبوس�برنج، قند و شکر، روغن)

در واقع، سیاست دولت در این زمینه، رفع . های برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور کاهشی بوده است�توزیع کاالهای اساسی در سال

با هدف واگذاری تنظیم بازار کاالهای مورد ( خصوصی و تعاونی)های دولت و فعال ساختن بخش غیردولتی �دولتی، کاهش تصدی انحصار

 .نظر به آنان و همچنین نیاز به بازنگری در اصالح الگوی مصرف کاالهای مزبور با تاکید بر سالمت جامعه بوده است

های تدوین شده برای تعداد کاالبرگ و یا تنظیم بازار و در زمان تعیین شده، اقدام به  مهشرکت بازرگانی دولتی ایران همواره وفق برنا

بعد از اجرای قانون هدفمند . کرده است( مردم)کننده نهایی �توزیع به موقع کاالهای کاالبرگی و منتخب بازار در شبکه توزیع برای مصرف
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باتوجه به حذف کاالبرگ از ( نباتی، آرد و سبوس�برنج، قند و شکر، روغن)ل شرکت ها برنامه توزیع کاالهای اساسی مورد عم�کردن یارانه

های تولید �کارخانه)، به فروش گندم مصارف نانوایی و مصارف صنف و صنعت به بخش خصوصی (ترکیبی)نظام توزیع کاالهای کاالبرگی 

 .سوق پیدا کرده است( های خصوصی�آرد و دیگر بخش

 .ع کاالهای اساسی و ضروری توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران ارائه شده استدر جدول زیر روند توزی

 

 (هزار تن)روند توزیع کاالهای اساسی و ضروری توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران : 31جدول 

نام 

 کاال
 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نحوه توزیع

 برنج

 4 14 4 4 11.2 811.2 841.8 812.2 (ترکیبی)کاال برگ 

 11.8 21.1 411.8 414.2 214.1 818.1 888.1 814.8 (سایر)غیرکاالبرگی 

 11.8 81.1 411.8 414.2 841.1 141.1 111.1 188 جمع

قند و 

 شکر

 4 41.1 441.1 128.8 113.2 112.2 111.2 112 (ترکیبی)کاال برگ 

 23.4 44.1 42.3 14.1 14.8 11.8 411.4 483.8 (سایر)غیرکاالبرگی 

 23.4 21.3 421.1 111.3 134.1 118.1 134.8 814.8 جمع

�روغن

 نباتی

 4 4 81.1 841.4 144.2 818.1 888.4 114.8 (ترکیبی)کاال برگ 

 4.41 4 42.3 18.8 14.4 14.8 444.1 424.8 (سایر)غیرکاالبرگی 

 4.41 4 14.14 811.3 112.8 143.3 133.1 118.4 جمع

نیز از انحصار توزیع دولتی ( 4888)، برای مصارف صنف و صنعت به حداقل رسید و از سال بعد 4881و در سال  4881توزیع آرد از سال 

های فانتزی و واحدهای تولید نان انبوه �ای بخش صنف و صنعت که منجر به آزادسازی قیمت نان�به این ترتیب، حذف آرد یارانه. خارج شد

رود که در راستای برنامه کاهش مصرف سرانه  شمار می�اوردهای مهم شرکت بازرگانی دولتی ایران بهشد، از جمله دست 4888در سال ... و

کیلوگرم در کشور با هدف کاهش بار مالی یارانه پرداختی از سوی دولت و افزون بر آن، بسترسازی برای انجام  8کیلوگرم به  44آرد از 

. توزیع سبوس هم روندی کاهشی داشته است. بخش گندم، آرد و نان، صورت گرفته استویژه در �ها به�مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه

های �ها، کارخانه�از جمله قنادی)ای بخش صنف و صنعت �علت کاهش توزیع سبوس در دو مقطع زمانی مورد نظر، حذف سبوس یارانه

 .ختن بخش خصوصی در این زمینه صورت گرفتبود که با هدف رفع انحصار دولتی و فعال سا...( سازی و��ماکارونی و نشاسته

 در جدول زیر عملکرد توزیع آرد و سبوس توسط شرکتت بازرگانی دولتی ایران ارائه شده است

 

 (هزار تن)آرد و سبوس توزیع شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران : 38جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

 آرد

 4 4 1112.3 8213.3 8111.1 3142.4 8828.1 8131.2 مصارف نانوایی

مصارف صنف و 

 صنعت
134.8 821.8 4 4 4 4 4 4 

 4 4 4 133 4418.2 4888.2 4813.8 4111.2 سبوس

 

علت . از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران، در مقاطع زمانی مختلف و بر اساس شرایط کشور روغن و شکر خام نیز توزیع شده است

 �به 4883های تولید قند و شکر از سال �نباتی و قرارداد تصفیه شکرخام با کارخانه�های تولید روغن�روغن خام به کارخانهکاهش تخصیص 
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نباتی و قند و شکر در قالب کاالبرگی و مصارف خاص �دلیل کاهش روند توزیع دولتی روغن�ها، به�ویژه پس از اجرای هدفمند کردن یارانه

در جدول زیر عملکرد توزیع شکر و روغن خام به . لیف محوله به شرکت بازرگانی دولتی قرار نداشته استاست که دیگر در زمره تکا

 واحدهای تولیدی ارائه شده است

 

 (هزار تن)تخصیص روغن خام و شکر خام به واحدهای تولیدی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران : 33جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

مقدار تخصیص روغن 

 خام
114.1 884.8 114.1 118.3 813.3 88.8 4 4 

مقدار قرارداد تصفیه 

 شکرخام
111.2 148.4 814.8 14.8 4 4 4 4 

 

 شرکت پشتیبانی امور دام  3-2-3-2

 8111تن جو،  هزار 2844هزار تن بوده است که شامل  8414برابر  4834لغایت  4881های �های دام و طیور طی سال�کل فروش نهاده

 222هزارتن ذرت و  112هزارتن جو،  288طور میانگین ساالنه به میزان �باشد که به�هزار تن کنجاله سویا می 4111هزار تن ذرت و 

درصد کنجاله سویا از کل  81درصد ذرت و  24درصد جو،  44به تنهائی شامل  4834هزارتن کنجاله سویا توزیع شده است که سهم سال 

 . باشد�می 4834لغایت  4881های �ای توزیع شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در طی سال�هاقالم علوف

هزار تن گوشت قرمز بوده  414هزار تن گوشت مرغ و  128هزار تن شامل 123همچنین توزیع محصوالت پروتئینی دام و طیور نیز جمعاً 

 . تن گوشت قرمز توسط این شرکت توزیع شده استهزار 24هزارتن گوشت مرغ و  11که میانگین ساالنه . است

 ارائه شده است 4834تا  4881های �های دام و طیور و محصوالت پروتئینی طی سال�در جداول عملکرد فروش نهاده

 

 (هزار تن)های دام و طیور �عملکرد فروش نهاده: 444جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال/ نوع کاال 

 211.1 14.1 424.1 141.8 112.8 421.8 118.2 31.1 جو

 184.1 821.8 13.1 132.4 114.1 124.1 132.1 482.1 ذرت

 141.2 482.8 11.1 888.2 243.1 843.4 43.1 28.1 کنجاله سویا

کنسانتره و علوفه 

 خشبی، شکر
4 4 41.1 21.1 421.1 481.8 1.1 44.8 

 4111.1 111.8 834.1 4118.2 4811.1 4414.1 4281.1 211.1 جمع

 

 (هزار تن)عملکرد فروش مواد پروتئینی : 444جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال/ نوع کاال 

 41.1 1.4 3.1 28.1 21.1 88.1 84.1 41.3 گوشت قرمز

 18.8 14.4 24.1 441.3 31.1 32.1 13.1 88.2 گوشت مرغ

مرغ، شیر و �تخم)سایر 

 (پنیر
4 43.4 4 4.4 44.8 8.1 4 4 

 83.2 18.2 81.8 411.3 424.3 484.8 33.4 14.4 جمع
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 فروش گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران  4-2-3-2

ویژه یارانه گندم، آرد و نان، شرکت بازرگانی دولتی ایران �ها به�طورکه پیشتر اشاره شد، بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه�همان

های پس از اجرای �های جدید محوله خود در سال�راهم آوردن موجبات راهبری و نظارت موثر بر وظایف و مأموریتمنظور ف�به

ها، نسبت به تغییر رویکرد خود در امر توسعه خدمات بازرگانی با تاکید بر کاربرد توسعه و ارتقای فناوری از جمله �هدفمندکردن یارانه

های نظام توزیع  االهای اساسی و توزیع و فروش کاالهای اساسی مزبور با توجه به حذف برنامهخروج از چرخه انحصار خرید تضمینی ک

و لزوم ورود صاحبان سرمایه در ( گندم و برنج)تغییر نگرش در خریدهای تضمینی کاالهای مورد نیاز . کاالبرگی اهتمام جدی داشته باشد

های جذب نشده �دولتی ایران به استناد مصوبه شورای اقتصاد صرفاً خرید گندمبخش غیردولتی برای خرید، باعث شد که شرکت بازرگانی 

های تولید آرد و سایر بخش خصوصی به �های کلیدی خود قرار داده و پس از خریداری به کارخانه توسط بخش غیردولتی را در زمره برنامه

 .فروش رساند

 8.8جمعاً به ترتیب حدود  4834و  4834های �در کشور در سال( عتمصارف نانوایی و مصارف صنف و صن)مقدار فروش گندم مصرفی 

 181، به ترتیب 4834و  4834های �این در حالی است که از این مقدار فروش گندم در سال. میلیون تن بوده است 1.1میلیون تن و 

ته حایز اهمیت، روند کاهشی میزان نک. برای مصارف صنف و صنعت گزارش شده است( درصد 4.1)هزارتن  21.1و ( درصد 1.8)هزارتن 

پس از اجرای قانون ( چه در مصارف نانوایی و چه در مصارف صنف و صنعت)فروش گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران 

های تولید �هکارخان)تواند حاکی از ورود فعال و هدفمند بخش غیردولتی  ویژه یارانه گندم، آرد و نان است که می �ها به�هدفمندکردن یارانه

 .های داخلی و واردات گندم به کشور باشد�در مباحث خرید گندم( آرد و سایر بخش خصوصی و تعاونی

 4834درصد کاهش است که این میزان، در پایان سال  41، نشان دهنده 4883نسبت به سال  4834بررسی میزان فروش گندم در سال 

شرکت بازرگانی )درصدی فروش گندم از سوی دولت  41.3درصدی و 28.1ش نیز به ترتیب کاه 4834و  4883های �نسبت به سال

 دهد�را نشان می( دولتی ایران

 

 

 (هزار تن)مقدار فروش گندم بر حسب نوع مصرف : 442جدول 

 4834 4834 *4883 نوع مصرف

 1112.3 8484.3 8328 مصارف نانوایی

 21.1 181.8 4182.1 مصارف صنف و صنعت

 1144.1 8841.1 44144.1 جمع

 (4883ماه سال  3)فروش گندم به صورت امانی *

 

از سوی شرکت بازرگانی  4881باتوجه به مقدار تولید داخلی گندم و میزان مصرف کشور و اطمینان از ذخایر راهبردی گندم در سال 

جلوگیری از زایل شدن گندم مازاد، برنامه المللی صادراتی، ارزآوری و �دولتی ایران، در راستای شناساندن گندم ایرانی در بازارهای بین

های کلیدی شرکت قرار گرفت  را طراحی کرد که در زمره برنامه...( گندم، آرد و)جامع مدیریت صادرات برخی کاالهای مورد عمل شرکت 

 .داده شد و مجوز صادرات گندم مازاد ذخایر راهبردی از طریق تاالر صادراتی بورس نیز به شرکت بازرگانی دولتی ایران

میلیون دالر صادر شده  32.3هزارتن گندم به ارزش  281.1، از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران بالغ بر 4881به این ترتیب، در سال 

به بعد نیز مجوز  4883های �در سال. میلیارد ریال بوده است 114، نزدیک به 4881مبلغ ریالی مقدار گندم صادر شده در سال . است

میلیون تن گندم مازاد بر ذخایر راهبردی به شرکت بازرگانی دولتی ایران داده شد که عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران در  2صادرات 

در  .میلیون دالر بوده است 282.8هزارتن گندم به ارزش  311، صادرات 4834ماه اول سال  2و  4834و  4883های �این مورد برای سال

 .در صادرات گندم ارائه شده است جدول زیر عملکرد این شرکت

 

 صادرات گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران: 448جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد شاخص
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 2 31 814 4 4 281.1 4 4 هزار تن مقدار

 4.1 21.3 241.8 4 4 32.3 4 4 میلیون دالر ارزش

 

 خرید تضمینی کاالهای اساسی  3-3-2

های مهم  ید تضمینی برخی از کاالهای اساسی از منابع بازارهای داخلی با هدف حمایت از تولیدات داخلی کشور، همواره در زمره برنامهخر

های هیات وزیران و بر اساس �خریدهای تضمینی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران همواره براساس مصوبه .اقتصادی دولت قرار دارد

های دولت نهم و خرید �در این رابطه خرید تضمینی گندم، برنج، شکر سفید و قند در سال. احی شده انجام شده استهای طر�ریزی�برنامه

ربط به شرکت بازرگانی دولتی �های کلیدی شرکت مصوب و از سوی مراجع ذی های دولت دهم در برنامه�تضمینی گندم و برنج در سال

ایران همه ساله با استفاده از این امکان و با هدف افزایش سطح رضایتمندی کشاورزان، در  شرکت بازرگانی دولتی. ایران اعالم شده است

، اهتمام داشته (عرضه شده از سوی کشاورزان)بینی شده، نسبت به خرید تضمینی کاالهای اساسی مورد نظر دولت �مقاطع زمانی پیش

 .است

برای خرید این حجم گندم . ی از کشاورزان کشور خریداری شده استمیلیون تن گندم داخل 11بیش از  4834تا  4881های �در سال

 .هزار میلیارد ریال از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شده است 414حدود 

به این طرف، نشان دهنده روند صعودی در این  4883از سال ( های تولید آرد و سایر بخش خصوصی�کارخانه)عملکرد بخش غیردولتی 

از بالغ بر یک میلیون تن بوده که به حدود  4883طوری که مقدار خرید گندم داخلی توسط بخش غیردولتی در سال �بهزمینه بوده است، 

ویژه یارانه گندم، آرد �ها به�این در حالی است که با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه. رسیده است 4834میلیون تن در سال  2.1

توان از  ندم داخلی توسط دولت، خرید تضمینی گندم جذب نشده از سوی بخش غیردولتی بوده است که میو نان، برنامه خرید تضمینی گ

عنوان یکی از دستاوردهای مهم شرکت بازرگانی دولتی ایران در دوران دولت دهم با رویکرد کاهش تصدی گری دولت و �آن به

 .توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی نام برد

ی مهم شرکت بازرگانی دولتی ایران در دوران دولت نهم نیز که باعث توجه و تاکید بر تغییر در امر ساختار خدمات بازرگانی از دستاوردها

خرید نقدی گندم با هدف فراهم آوردن موجبات تسهیل و تسریع در انجام کلیه عملیات . شد، خرید نقدی گندم داخلی از کشاورزان بود

به ستاد با استفاده از شبکه بانکی بانکهای منتخب عامل و مجموعه مراکز خرید گندم در کشور، طراحی  online خرید و انتقال اطالعات

های کلیدی بخش بازرگانی داخلی شرکت، عملیاتی  طور کامل در زمره برنامه�به 4881و  4881های �طوری که در سال�و سازماندهی شد، به

گانه با هدایت و راهبری ستادی  41های غله و خدمات بازرگانی مناطق �ری نیروهای شرکتخرید نقدی گندم با به کارگی. و نهادینه شد

 .صورت گرفته است( ملت، کشاورزی و سپه)های منتخب عامل �شرکت بازرگانی دولتی ایران و با همکاری بانک

 8144ی خرید این مقدرا برنج حدود برا. هزارتن برنج از کشاورزان کشور خریداری شده است 834حدود  4834تا  4881های �در سال

 .میلیارد ریال از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شده است

 .در جداول زیر مقدار و ارزش خرید گندم و برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی و بخش غیردولتی ارائه شده است
 

 یرانمقدار و ارزش خرید گندم و برنج داخلی توسط شرکت بازرگانی دولتی ا: 441جدول 

کاالی 

 اساسی
 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد

مقدار 

 گندم
 2411.1 1882.1 44431.8 3812.4 8111.2 44441.8 44838.3 44321 هزار تن

ارزش 

 گندم

میلیارد 

 ریال
24828.1 28811.1 22113.3 44313.1 28388.4 88318.1 43484.8 8821.8 

مقدار 

 برنج
 1.1 18.1 14.1 11.1 41.4 1.1 81.2 34.2 هزار تن

 443.1 181.3 131.3 812.1 411.4 14 144.1 113میلیارد ارزش 
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 ریال برنج

 
 (هزار تن)مقدار خرید گندم داخلی توسط بخش غیردولتی : 441جدول 

 4834 4834 4883 سال

 2144 144 4441 مقدار

 

برای خرید . های تولید قند و شکر کشور خریداری شده است�از کارخانه میلیون تن شکر سفید و قند 2.48های دولت نهم بیش از �در سال

ذکر است  �الزم به. میلیارد تومان از سوی دولت به واحدهای تولیدی پرداخت شده است 4281این مقدار شکر سفید و قند، نزدیک به 

 .انی دولتی ایران خارج شده استبه بعد از دستور کار شرکت بازرگ 4888خرید تضمینی شکر سفید و قند داخلی از سال 

 

 4888تا سال ( شرکت بازرگانی دولتی ایران)وضعیت خرید شکر سفید و قند داخلی توسط دولت : 441جدول 

 (میلیارد ریال)ارزش  (هزارتن)مقدار  کاال

 3441.2 4112.1 شکر سفید

 8214.1 181 قند

 42811.1 2411.1 جمع کل

 

 های عرضه کاال�نمایشگاه  4-3-2

های عرضه مستقیم کاال در زمانی است که میزان تقاضای کاالهای �های اخیر برگزاری نمایشگاه�های دولت طی سال از دیگر سیاست

ای از صنوف تولیدی و توزیعی پس  نمایشگاه عرضه مستقیم کاال و خدمات، مکانی است مناسب که مجموعه. رود ضروری در جامعه باال می

ر چارچوب دستورالعمل مربوط و در مدت زمان تعیین شده اقدام به عرضه مستقیم کاال یا ارائه خدمات خود به از اخذ مجوزهای الزم د

ها حمایت از تولید کاالی داخلی و عرضه کاالهای با کیفیت همراه با �هدف اصلی تعریف شده برای این نمایشگاه. نمایند�کنندگان می�مصرف

طور مستقیم به وسیله خود تولیدکننده و یا اینکه توسط  �ها یا به�ها کاال�این نمایشگاهدر . قیمت مناسب برای عموم مردم است

 .درصد برخوردار است 41شود که قیمت آن نسبت به قیمت بازار از تخفیف بیش از �کنندگان معتبر عرضه می�توزیع

 :شود�اشاره میها در زیر �گیرد که مهمترین آن برگزاری این نمایشگاه با اهداف متعددی صورت می

 فراهم کردن کاالهای مورد نیاز جامعه

 هدایت و حمایت از تولید داخلی

 های غیر ضروری میان فرایند تولید تا مصرف�حذف واسطه

 جلوگیری از فروش کاالهای غیر استاندار و نامرغوب و بی کیفیت

 مدیریت قیمت کاال در حوزه رقابت

 اصالح الگوی مصرف

شده در چند سال اخیر میزان رضایتمندی بازدید کنندگان از نمایشگاه به رقم قابل توجهی افزایش یافته  های انجام�طبق نظر سنجی

کل تعداد . شود�های عرضه مستقیم کاال در دو مقطع از سال تحت عناوین بهاره و پاییزه و بعضاً طرح ضیافت برگزار می�نمایشگاه. است

نمایشگاه در دو  111طور متوسط هر سال �باشد یعنی به�غرفه می 818813نمایشگاه و  1814های برگزار شده در این هفت سال �نمایشگاه

های بهاره و پائیزه در جهت تنظیم بازار همه ساله به مناسبت حلول �عالوه بر نمایشگاه. غرفه در سال برگزار گردیده است 11184مرحله و 

 214طور متوسط سالیانه بیش از  �به. گردد�های کشور برگزار می�استانهای طرح ضیافت در تمامی �ماه مبارک رمضان نیز نمایشگاه

 .ها همه ساله بالغ بر یازده هزار غرفه دایر بوده است�در این نمایشگاه. نمایشگاه طرح ضیاف برگزار شده است

 

 های بهاره عرضه کاال�روند برگزاری نمایشگاه: 441جدول 
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 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نمایشگاه بهاره

 144 818 828 843 842 221 244 422 ها عرضه مستقیم کاال�نمایشگاه

 14188 81111 23144 22128 21214 42424 44421 44381 تعداد غرفه

 

 های پاییزه عرضه کاال�روند برگزاری نمایشگاه: 448جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 نمایشگاه پاییزه

 884 818 828 841 213 224 423 443 ها عرضه مستقیم کاال�گاهنمایش

 81318 81112 21118 21484 41441 42181 44112 44424 تعداد غرفه

های کالن بخش صنعت فرش ایران و معرفی و ایجاد بازارهای جدید فرش ایرانی �گذاری�شرکت ملی فرش ایران نیز در راستای سیاست

 .نماید های داخلی داخلی و خارجی می�مایشگاههمه ساله سعی در برگزاری ن

 

 (فقره)های داخلی و خارجی برگزار شده توسط مرکز ملی فرش ایران �تعداد نمایشگاه: 443جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

 4 4 2 2 2 2 4 4 داخلی

 3 1 1 8 1 4 4 4 خارجی

 مجوزهای صنفی  5-3-2

باشند و هر واحد تولیدی که محصول خود را  های اقتصادی هستند که متصل به بازار می�ی از چرخه فعالیتواحدهای صنفی بخش مهم

ها �با توجه به اهمیت صنوف در این بخش به تشریح عملکرد آن. باست از طریق این زنجیره اقدام نماید�کند برای مصرف می�تولید می

 .پردازیم�می

 .حوزه صنفی ارائه شده استهای مهم �در جدول زیر عملکرد شاخص
 

 های نظارت�ها و کمیسیون�اطالعات واحدهای صنفی، مجامع، اتحادیه: 444جدول 

 4834 4883 4888 4881 4881تا سال  شرح
4834  

 (تا پایان تیرماه)

تعداد واحدهای صنفی دارای 

 (وضع موجود)پروانه کسب 
134141 4248118 4181128 4844414 4383141 2488313 

 11212 483111 841112 212484 124382 - اد پروانه کسبهای صادرهتعد

 8411 8488 8414 1811 1183 1821 ها تعداد اتحادیه

درصد افزایش تعداد واحدهای 

 صنفی دارای پروانه کسب
- 411 22 24 44 2 

 811 814 883 823 881 818 تعداد مجامع

 818 812 883 824 841 821 های نظارت�تعداد کمیسیون

 8414481 8442414 2132114 2212311 4881411 114118 فرصت اشتغال
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 2 44 24 22 488 - درصد افزایش اشتغال

 

 های صنفی کشوری�اتحادیه  1-5-3-2

های نهم و دهم مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور اجرایی مربوط به اصناف، �های اصولی دولت در راستای اجرای سیاست

منظور ارتقا و بهبود تعامل صنوف با  �از سوی دیگر به. های صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور تشکیل گردیده است�یهاتحاد

گیری از تجارب و �ها و ارگانهای دولتی و غیردولتی و صیانت از حقوق صنفی و بهبود کمی و کیفی وضعیت کسب و کار و بهره سازمان

زمینه مسائل اقتصادی و بازرگانی کشور، مقرر شده است با استفاده از ظرفیتهای بالقوه موجود در قانون نظام اطالعات خبرگان صنفی در 

های موجود صنوف در �گیری از ظرفیت�های کشوری، بهره�تشکیل اتحادیه. های کشوری اقدام گردد�صنفی، نسبت به تشکیل اتحادیه

های عرضه مستقیم کاال و �های ملی تنظیم بازار و برپایی نمایشگاه اصناف، اجرای برنامههای صادراتی و ارتقا توان صادراتی �تشکیل خوشه

های دولتی ذیربط از تجربه و تخصص  مندی دستگاه�خدمات، کمک به رفع معضل فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، امکان بهره

 .سازد�ن دست را محقق میهای کشوری در امر نظارت بر واردات کاال و مواردی از ای�اتحادیه

 :توان اشاره نمود های کشوری به موارد زیر می�از اهم نتایج بدست آمده در توسعه اتحادیه

ها و واحدهای صنفی �خصوص در بخش رصد مسائل و مشکالت اتحادیه�ها به�های کشوری در طرح هدفمندی یارانه�مشارکت اتحادیه

 ت کاال و خدمات در شبکه توزیع، ارائه اطالعات نرخ کاال و خدماتها، کمبود و یا نوسانا�ها و شهرستان�استان

مشارکت در اجرای طرحهای بزرگ دولتی و سیاستگذاریهای مربوطه نظیر سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت، ساماندهی سوخت 

 سازی نرخ کاال و خدمات در سطح کشور��وسایل نقلیه، بارکشهای شهری و همسان

 ها�گیریهای کالن ملی با هدف انتقال مسائل و مشکالت خاص استان�های صنفی شهرستانی در تصمیم�همشارکت اتحادی

 گیری از نقطه نظرات کارشناسی تخصصی صنفی�بهره

 مشارکت در تنظیم بازار کاال و خدمات

 های توانمندی صادراتی و تخصصی حوزه فعالیت مربوطه�برپایی نمایشگاه

 ذیربط در رابطه با ارتقا سطح خدمات دهی صنوف های صنفی همکاری با سازمان

 همکاری با مراجع ذیربط در زمینه نظارت بر نحوه اجرای مقررات و ضوابط مربوط به عالیم تجاری واحدهای تولیدی و توزیعی

 های تخصصی صنفی به شورای اصناف کشور�ارائه نظرات مشورتی در زمینه

های بازرگانی واردات کاال، در حال حاضر با توجه به روند اصالح قانون نظام صنفی و �شرکت ارائه نظر در خصوص کاالهای وارداتی توسط

های صنفی  های موصوف از جایگاه اجرایی مفیدی در سطح سازمان�های کشوری، امید است اتحادیه�تجدید نظر در مفاد مربوط به اتحادیه

 .کشور برخوردار باشند

 .ها در جدول زیر ارائه شده است�تحادیه کشوری تشکیل گردیده است که اطالعات این اتحادیها 21با توجه به موارد فوق تاکنون 

 

 های صنفی کشوری�وضعیت تشکیل اتحادیه: 444جدول 

 ها�نام اتحادیه تعداد سال تشکیل

 طال و جواهر 4 4881

4888 48 

ان لوازم یدکی اتومبیل و فروشندگ –بافندگان فرش دستباف  –پوشاک  –لوازم خانگی  –مشاورین امالک 

فروشندگان لوازم بهداشتی  –فروشندگان کاالهای صوتی و تصویری  –فروشندگان آهن آالت  –ماشین آالت 

 –فروشندگان چینی، بلور و لوستر  -فروشندگان مصالح ساختمانی –بنکداران مواد غذایی  -و ساختمانی

 فروشندگان اتومبیل –فروشندگان خواروبار 

4883 3 

قناد و  –قهوه خانه داران  –فروشندگان الستیک و روغن  –عکاسان و فیلمبرداران  –سسات اتومبیل کرایه مو

تولیدکنندگان و فروشندگان کیف و کفش  –فروشندگان مرغ و ماهی  –آجیل و خشکبار  –شیرینی فروش 

 (فانتزی)نان حجیم و نیمه حجیم  –

 وانت بار –بار �وه و ترهمی –دارندگان رستوران و سلف سرویس  8 4834



426 
 

 فروشندگان ماشین آالت و ادوات کشاورزی 4 4834

 

 :شوند�رسته تقسیم می 1ها وجود دارد به �های کشوری برای آن�های صنفی که ضرورت ایجاد اتحادیه�رسته

 آهن االت و مصالح ساختمانیهای صنفی که در زمینه توزیع کاالهای اساسی و یا راهبردی تقش اساسی دارند نظیر مواد غذایی، �رسته

 باشند نظیر لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، پوشاک های صنفی که در ارتباط با کاالهای مصرفی از اهمیت ویژه برخوردار می�رسته

 قطعات خودرو ای برخوردار هستند نظیر فرش دستباف، طال و جواهر و های صادراتی و تولیدی از جایگاه ویژه�های صنفی که درزمینه�رسته

 .باشند های صنفی خدماتی نظیر مشاورین امالک که از حجم و پراکندگی باالیی در سطح کشور برخوردار می�رسته
 

 واحدهای صنفی  2-5-3-2

شوند که در جدول زیر �بندی می های تعریف شده به سه دسته تولیدی، توزیعی و خدماتی تقسیم�واحدهای صنفی بر اساس شاخص

 های صادر شده برای این واحدها ارائه شده استاطالعات جواز

 

 تعداد واحدهای صنفی به تفکیک ماهیت فعالیت: 442جدول 

 4834تا آذرماه  4834 4883 4888 4881 واحد صنفی

 148211 144438 811342 848244 211148 تولیدی

 313114 312111 811123 118114 181148 توزیعی

 188844 181121 181111 814381 848483 خدماتی

 2414141 2414188 4844431 4128841 4241241 جمـــع کل صنوف

 نصب تجهیزات مکانیزه 3-5-3-2

 4881هستند و تا پایان سال  POS های مکانیزه فروش قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی ملزم به استفاده از صندوق 14بر اساس ماده 

سایر شهرها باید به صندوق مکانیزه  4881هزار نفر جمعیت و تا پایان سال  844الی کلیه واحدهای صنفی در شهرهایی با جمعیت با

هدف قانونگذار از تدوین ماده مذکور و حتی تعیین فرصت زمانی، اهمیت مکانیزه کردن واحد صنفی در . تجهیز شده باشند POS فروش

، اگر واحدهای صنفی از ابزارهای 24دید در عرصه تجارت در قرن قطعا با توجه به رقابت ش .سازی سیستم توزیع بوده است��اصالح و نوین

ای نه چندان دور، �در گذشته. های سنتی، موفقیتی بدست آورند�گیری نکنند نهایتا نخواهند توانست با روش�مدرن و فناوری پیشرفته بهره

ات را داشتند، ولی هم اکنون تمامی خرده فروشان های مدرن در کشورهای پیشرفته امکان استفاده از این تجهیز تنها برخی از فروشگاه

دلیل رقابت تنگاتنگ بازار، به یک  �ای نزدیک استفاده از این فناوری به�اعم از بزرگ یا کوچک قادر به استفاده از آن هستند و در آینده

 .ضرورت تبدیل خواهد شد

 :باشند به شرح زیر می POS تجهیز واحدهای صنفی بهاهم اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی نمودن ماده قانونی مذکور و 

 POS های تولیدکننده�پیگیری تهیه و تولید تیزر تبلیغاتی توسط شرکت

 ای با عضویت سازمان امور مالیاتی کشور و پیگیری پرداخت تسهیالت ارزان قیمت�تشکیل کمیته

 تأمین مقدمات برگزاری نمایشگاه در سراسر کشور

 آوری و تحلیل نظرات واصله�ص و جمع.ن.ق  14نامه اجرایی ماده �مربوطه در سراسر کشور با هدف تغییر آیین نظر خواهی از مراجع

 ها�و ابالغ به استان POS تنظیم برنامه زمانبندی برای کلیه واحدهای صنفی سراسر کشور جهت تجهیز به

 online ارش گیری و قابلیت پیگیری به صورتفراهم نمودن امکان گزارش گیری در سایت اصناف و با هدف تسریع روند گز

 ص و تصویب آن توسط مقام عالی وزارت و ابالغ آن به سراسر کشور جهت اجرا.ن.ق 14تدوین اصالحیه جدید ماده 

 منسجم و متحد کردن تولیدکنندگان و وارد کنندگان این تجهیزات از طریق به وجود آوردن یک کنسرسیوم

وناگون و با حضور مسئولین شورای اصناف کشور در سازمان امور مالیاتی جهت فراهم آوردن تسهیالت ارزان جلسه با سرپرستی بانکهای گ

 POS قیمت جهت خرید

 ص.ن.ق 14نامه اجرایی ماده �آیین 1های موضوع تبصره ماده �پیگیری جهت اعمال معافیت
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 :ای کارتخوان فروش به عمل آمده استه�همچنین اقدامات زیر در راستای توسعه تجهیز واحدهای صنفی به سامانه

های صنفی سراسر کشور جهت پیگیری نصب  هماهنگی با وزارت کشور، بانک مرکزی و کلیه بانکهای عامل دولتی و خصوصی، سازمان

 کارتخوان در کلیه واحدهای صنفی POS های دستگاه

 جهت ارائه گزارش POS طراحی سامانه آمار و گزارشات

 در سراسر کشور POS آوری اطالعات واحدهای صنفی فاقد�نظارت و بازرسی شورای اصناف کشور جهت جمعهماهنگی با مدیریت 

 .در جدول زیر عملکرد تجهیز واحدهای صنفی به دستگاه کارتخوان، صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال ارائه شده است
 

 ق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتالهای کارتخوان، صندو تجهیز واحدهای صنفی به دستگاه: 448جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 شرح

تعداد واحدهای صنفی تجهیز 

 (POS)شده به دستگاه کارتخوان 
- - - 118121 4413118 4814444 

تعداد واحدهای صنفی تجهیز 

 شده به صندوق مکانیزه فروش
- - 21838 14444 818288 124444 

ز تعداد واحدهای صنفی تجهی

 شده به ترازوی دیجیتال
- - - 241811 831181 124444 

 

 ای های بزرگ و زنجیره فروشگاه  4-5-3-2

شده، توسعه این واحدها در دستور کار وزارت بازرگانی و وزارت �تمام�منظور کاهش قیمت �های بزرگ به با توجه به اهمیت توسعه فروشگاه

 .زیر عملکرد توسعه این واحدها ارائه شده است در جدول. جدید صنعت، معدن و تجارت قرار دارد

 های بزرگ عملکرد توسعه فروشگاه: 441جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شرح

های  مجوزهای صادره فروشگاه

 بزرگ در کشور
1 88 41 13 12 31 11 21 

ای  های زنجیره تعداد فروشگاه

 بزرگ دارای مجوز
-- 8 4 -- 1 8 1 48 

ای  های زنجیره تعداد فروشگاه

 فروشی دارای مجوز�خرده
-- -- -- 4 1 44 41 84 

 

 های خارجی�صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی شرکت  5-5-3-2

های خارجی در کشور بر عهده وزارت بازرگانی وقت قرار �های رسمی شرکت�بر اساس مأموریت تعریف شده، وظیفه ساماندهی نمایندگی

اینترنتی اصناف و بازرگانان اقدام به دریافت مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید گواهی موصوف در سامانه  اقب آن سامانهگرفته و متع

کنندگان و الزام قانونگذار به داشتن شبکه نمایندگی رسمی �با تصویب قانون حمایت حقوق مصرف 4888در سال . مذکور نموده است

ای و بادوام از قبیل خودرو و لوازم خانگی و تلفن همراه و صوتی و تصویری و احراز صالحیت �سرمایهخدمات پس از فروش کلیه کاالهای 

سواری، )های کاالیی خودرو �وزارت برای گروه. آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، روند ساماندهی دارای ضابطه قانونی گردید

محصوالت آرایشی، بهداشتی، غذایی و آشامیدنی و دارویی و تجهیزات پزشکی  ، صوتی و تصویری، لوازم خانگی و تلفن همراه،(راهسازی

ها و متعاقب آن نسبت به صدور گواهی �اقدام به پذیرش پرونده تجار و متقاضیان از طریق پست نموده تا نسبت به بررسی درخواست

های خارجی توسط �فعالیت نمایندگی شرکت گواهی 1831تعداد  4834لغایت  4881های �در طی سال. نمایندگی رسمی اقدام نماید

 .وزارت صادر و یا تمدید گردیده است
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 های توزیع�نظام توزیع و توسعه شبکه  1-5-3-2

 :ها عبارتند از�ها اقدامات متعددی انجام شده است که مهمترین آن�برای ساماندهی نظام توزیع و توسعه این شبکه

های مربوط �از طریق انجام کلیه فعالیت( ع گروه کاالیی غذایی آرایشی بهداشتی و شوینده هاتوزی)ها و واحدهای پخش کاال �توسعه شرکت

 های پخش کاال�به صدور و تمدید مجوز شرکت

 سراسری/ ای �شرکت منطقه 88شناسایی و صدور مجوز برای 

 شرکت استانی 882شناسایی و صدور مجوز برای 

 ه این شرکت هاای متعلق ب�شعبه سراسری و منطقه 314فعالیت 

 های پخش کاال�تدوین و ابالغ دستورالعمل شرکت

 های مسئول آموزش سازمان

 های اجرایی�ابالغ بخشنامه

 ریزی راهبردی ریاست جمهوری�برنامه برنامه پنجم و ارسال به معاونت444تدوین الیحه ساماندهی پخش کاال درکشور براساس تکلیف ماده

 ونی همیار ایرانیانای تعا های زنجیره تشکیل فروشگاه

صدور مجوز برای . های استانی صادرمیگردد ای و سراسری در معاونت بازرگانی داخلی و مجوزهای استانی توسط سازمان�مجوزهای منطقه

شرکت و واحد پخش درسطح کشورمجوزپخش  111فلذادرحال حاضرجمعاً . واحدهای پخش کاال نیز به عهده وزارتخانه سپرده شده است

و .شرکت پخش استانی هستند882ای و �شرکت و واحد پخش سراسری و منطقه88اند که از این تعداد �از وزارت متبوع اخذ نمودهخود را 

 .کنند ها فعالیت می�ها و واحدهای پخش در استان�شعب و یا نمایندگی شرکت 314بیش از 

 

 

 

 

 (فقره)ی ا�منطقه/ ها و واحدهای پخش سراسری �روند صدور مجوز شرکت: 441جدول 

صدور مجوز 

قبل از سال 

81 

4881 4888 4883 4834 4834 

44 
 تمدید صدور تمدید صدور تمدید صدور تمدید صدور تمدیدی صدور

41 1 1 22 3 41 28 1 41 81 

 

 (فقره)های پخش استانی �روند صدور مجوز شرکت: 441جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881قبل از سال  سال

 81 411 83 83 11 مجوزهای صادره

به بعد  4881از سال . مجوز پخش برای گروه کاالهای توزیعی داروهای انسانی و دام طیور صادر گردیده است 44شایان ذکراست تعداد 

 .های مربوطه محول گردید�خانه�های پخش توزیع گروه کاالی داروی انسانی و دام وطیور به وزارت�صدور مجوز برای شرکت

 

 و نظارتبازرسی   1-3-2

 های صنفی کشور کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمان  1-1-3-2

باشد و با توجه به اختیارات تعریف شده برای کمیسیون این هیات، �هیات عالی نظارت به عنوان باالترین مرجع نظارت بر امور اصناف می

های صنفی، مجامع امور صنفی، شورای اصناف �از اتحادیه های صنفی اعم ریزی، هماهنگی و نظارت بر سازمان�کلیه امور از جمله برنامه

اولین جلسه کمیسیون هیات عالی نظارت در شهریور  .ها به کمیسیون هیات واگذار گردیده است�های نظارت استان�کشور و کمیسیون

 .ردیده استجلسه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تشکیل گ 144بیش از   4834تشکیل گردید که تا پایان سال 4818
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منظور انجام وظایف محوله توسط هیات عالی نظارت و همچنین سایر امور مربوطه که در قانون نظام صنفی و  �کمیسیون هیات به

در طی . نماید بینی شده است نسبت به تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم پیرامون موضوعات مربوطه اقدام می�های مربوطه پیش�نامه�آیین

مصوبه پیرامون موضوعات  114جلسه توسط کمیسیون هیات برگزار شده که حاصل آن  34از  بیش 4834پایان سالتا  4881های �سال

 :زیر بوده است

 ها�حقوق هیات رئیسه مجامع امور صنفی مرکز استان

 های شهرستانی با نصاب کمتر از حد مقرر در قانون نظام صنفی�فعالیت اتحادیه

 های صنفی ی هیات رئیسه سازماننظارت بر حسن انجام وظایف قانون

 ها و شهرها به بخشداریها و شهرداریها�واگذاری امور اجرایی واحدهای صنفی مستقر در بخش

 های استانی�ها پیرامون تشکیل اتحادیه�بررسی پیشنهادات استان

 شورای اصناف کشور

 ها�کمیسیون نظارت شهرستان رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض افراد حقیقی و حقوقی نسبت به مصوبات

 های کشوری�های مربوطه و همچنین اتحادیه�نامه و اساسنامه�بررسی دستورالعمل، آیین

 در جدول زیر عملکرد کمیسیون هیات عالی نظارت ارائه شده است

 

 عملکرد کمیسیون هیات عالی نظارت: 441جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 42 44 44 41 41 3 44 1 اتتعداد جلس

 11 11 12 11 11 11 12 84 تعداد مصوبات

 

 کنندگان و تولیدکنندگان�سازمان حمایت حقوق مصرف  2-1-3-2

منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کاالهای وارداتی و خدمات و انجام بررسیها و تهیه �به 4811در تیر ماه سال 

تشکیل گردید و به دنبال آن  "ها  مرکز بررسی قیمت "ها  در جهت متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمتهای الزم �طرح

بایست مورد حمایت قرار گیرند صندوق �کنندگان یا تولیدکنندگان آن می�منظور تهیه فهرست کاالهایی که مصرف �در تیرماه همان سال به

کنندگان، سازمان �ها و صندوق حمایت مصرف از ادغام مرکز بررسی قیمت 4818درنهایت در سال  کنندگان ایجاد شد و�حمایت مصرف

به موجب اساسنامه، سازمان وابسته به . کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و اساسنامه آن به تصویب شورای انقالب رسید�حمایت مصرف

ایعالی اداری کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت شور 4881همچنین بر اساس مصوبه مرداد . وزارت بازرگانی است

 .و توزیع کاالهای مشمول دریافت ارز مرجع به سازمان حمایت محول گردید

های این سازمان رصد وضعیت قیمت کاالهای اساسی و ضروری بازار است که بسته به حساسیت کاال، به صورت روزانه، �یکی از مأموریت

 .در جدول زیر وضعیت کاالهای مورد پایش ارائه شده است. گیرد یا ماهانه مورد پایش قرار میهفتگی و 

 

 کنندگان و تولیدکنندگان�عملکرد بررسی روند قیمت کاالها توسط سازمان حمایت مصرف: 448جدول 

 4832 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 18 18 18 13 18 81 13 424 424 تعداد قلم کاال

روند 

بررسی 

 قیمت

 √ √ √ √ √ √ √ ... ... روزانه

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ هفتگی

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ماهانه

در . باشد�های صنفی می�کنندگان و تولیدکنندگان، نظارت بر بازار و بازرسی�های سازمان حمایت مصرف�ترین مأموریت�یکی از محوری

 های متشکله و تعدادتخلفات کشف شده ارائه شده است�حوزه بازرسی، تعداد پرونده جدول زیر عملکرد این سازمان در
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 کنندگان و تولیدکنندگان�عملکرد بخش بازرسی سازمان حمایت مصرف: 443جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

های �تعداد بازرسی

 انجام شده
2412111 2443184 2111241 1141412 1111118 1111214 1841483 8418182 

های �تعداد پرونده

 متشکله
414131 432142 242412 181814 111148 188131 118281 141424 

تعداد تخلفات 

 کشف شده
221821 214418 234131 134333 881112 188481 118831 811318 

 :خش زیر ارائه شده استبرخی از اقدامات این سازمان در ارتباط با نظارت بر قیمت کاالهای بازار در ب

های تعریف شده فی�نامه درخصوص الزام واردکنندگان به اخذ قیمت برای کاالهای وارداتی با نرخ ارز مرجع و توزیع کاال در شبکهتفاهم

 مابین گمرک، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی

تارهای مشترک تبادل اطالعات فی مابین گمرک و سازمان های مشترک همکاری درخصوص ایجاد و گسترش ساخ�اجرای کلیه تفاهم نامه

 حمایت

اند تعهدنامه الزم را اخذ و اطالعات مورد نیاز را به صورت روزانه از �گمرک از کلیه واردکنندگان کاالهای تجاری که ارز مرجع استفاده کرده

 .برای سازمان حمایت ارسال نماید  mplsطریق خط شبکه 

 .شود�گذاری می�ساعت قیمت 18رخ مرجع ظرف مدت کاالهای وارداتی با ن

 .ها و ضوابط توزیع فعال شده است ای برای بازرسی از نحوه رعایت قیمت بخش ویژه

 ها�ایجاد ستاد کنترل بازرسی و نظارت بر کاالهای وارداتی با ارز مرجع در تمام استان

های تعریف شده فیای وارداتی با نرخ ارز مرجع و توزیع کاال در شبکه نامه درخصوص الزام واردکنندگان به اخذ قیمت برای کاالهتفاهم 

 مابین گمرک، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی و تعیین ساز و کار ویژه برای برخورد با تخلفات

 .شود�هایی که از سازمان حمایت ارسال می�ایجاد شعب ویژه برای برخورد با پرونده

 .شود�د کنندگان در شعب به صورت ویژه رسیدگی میبروز تخلف مرتبط با وار

 .ای برای رسیدگی در حوزه ارزی فعال گردد ها نیز شعب ویژه�در صورت ضرورت در سایر استان

 .گردد�های ارزی در حداقل زمان به سازمان حمایت ابالغ می�نتایج احکام صادره برای پرونده

منظور تأمین ارز مورد نیاز و اعمال نظارت و کنترل الزم درخصوص  �جهت هماهنگی بهنامه واردات کاالهای تجهیزات پزشکی به  تفاهم

 مابین سازمان حمایت، وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات حکومتیقیمت در شبکه توزیع فی

/ سازمان حمایت /سازمان تعزیرات حکومتی)ها �های تشکیل شده توسط انجمن�تفاهم نامه درخصوص شیوه اجرایی فرایند بررسی پرونده

 (انجمن ملی

ها از قبیل تولیدکنندگان سیمان سفید کشور، انجمن صنفی صنعت شیشه، انجمن صنایع و معادن ها و اتحادیه �نامه با انجمن انعقاد تفاهم

 ... گچ کشور، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، واحدهای تولیدکننده الکترو موتور، اتحادیه صادرکنندگان آبزیان و

مابین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حمایت نامه پایش و کنترل سرویسهای ارتباطی و فناوری اطالعات فی تفاهم

کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس آگاهی ناجا، پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا، سازمان فناوری  مصرف

 ای کشور، شرکت ارتباطات زیرساختزمان نظام صنفی رایانهاطالعات ایران، سا

 

 کننده�حمایت از حقوق مصرف  3-3-2

کنندگان و تولیدکنندگان اقداماتی در جهت �سازمان حمایت از مصرف 4888کنندگان در آبان �با ابالغ قانون حمایت از حقوق مصرف

 :ها عبارتند از�اجرای این قانون انجام داد که اهم آن

 ریزی و پیگیری مقدمات اجرای قانون�ای در سازمان حمایت جهت هدایت، برنامه�د دبیرخانهایجا
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های تخصصی در سازمان حمایت که در زمان تدوین اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق �تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان معاونت

وه، نمایندگان تام االختیار اعضای شورای عمومی مؤسس انجمن به اعضای این کارگر( موضوع فصل سوم قانون حمایت)کنندگان �مصرف

 . جلسه اضافه شد 8کنندگان نیز به تعداد �ملی حمایت از حقوق مصرف

 های اجرایی�جلسه کارگروه در خصوص بررسی وضعیت عملیاتی شدن قانون و تهیه آئین نامه 48تشکیل 

 ها نهاده شده است ها و سازمان بازرگانی و سایر دستگاه بررسی وظایفی که با توجه به متن قانون به عهده وزارت

 سال 41بررسی موادحذف شده از الیحه تا تصویب قانون در طول 

 تهیه چارت زمانی تکالیف مندرج در قانون حمایت

 های زمان دار مربوط به قانون�نامه�پیگیری تدوین آیین

 �یز مهلت زمانی تعیین شده برای اجرای برخی از مواد قانون حمایت و بهبا توجه به میزان اهمیت هر یک از مواد قانون حمایت و ن

کنندگان پرداخته شده است مواد مرتبط به این �های حمایت از حقوق مصرف�طور ویژه به تشکیل انجمن �اینکه برای اولین بار به ویژه

تدوین اساسنامه انجمن و نیز تدوین آئین  موضوع مندرج در فصل سوم قانون در خصوص تشکیل شورای عمومی مؤسس انجمن ملی و

قانون حمایت در اولویت اول موضوعات کاری کارگروه مورد توجه واقع شد و سایر مواد نیز همزمان  24نامه اجرایی کل قانون موضوع ماده 

 .در حاشیه آن مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت

 :زیر ارائه شده استاهم اقداماتی که در این رابطه صورت گرفته است در بخش 

 کنندگان در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی�تهیه جدول زمانی تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف

 های غیردولتی�بررسی نحوه تأمین بودجه انجمن

 های غیر دولتی�قانون حمایت و تشکیل انجمن 44تهیه طرح توجیهی برآورد هزینه عملیاتی نمودن ماده 

 کنندگان�ای متعدد با رویکردهای مختلف مربوط به اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفه�نویس�تنظیم پیش

کنندگان جهت طرح در جلسه شورای عمومی مؤسس �نویس اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف�تهیه و تدوین نهایی پیش

 کنندگان�انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف

 انجمن ملیتشکیل جلسات شورای عمومی مؤسس 

 کنندگان�های حمایت از حقوق مصرف�سازی انجمن��اقدامات مرتبط با تشکیل و فعال

 کنندگان�های حمایت از حقوق مصرف�تر آئین نامه تشکیل انجمن�ها جهت اجرای هرچه سریع�ها به استان�ابالغ اساسنامه انجمن

 ها�های ویژه توجیهی سازمان بازرگانی استان�انجام مأموریت

 زمانی برای تشکیل انجمن شهرستان مرکز استان CPM تهیه

ها و اداره بازرگانی شهرستان در فرایند تاسیس انجمن �تهیه تکالیف ادارات مرتبط با وزارت متبوع، سازمان حمایت، سازمان بازرگانی استان

 کنندگان�شهرستان حمایت از حقوق مصرف

 د تاسیس انجمن شهرستانتهیه مجموعه آموزشی تبیین گام به گام و مراحل فراین

 (... و copolco) ها در کلیه جلسات مرتبط با تدوین استاندارد کاال و خدمات و نظارت بر استانداردها�مشارکت دادن انجمن

های اصلی و فرعی کنترل بازار و جلسات شورای کنترل و نظارت �ها در کلیه جلسات مرتبط با تنظیم بازار و کارگروه�مشارکت دادن انجمن

 ها�استان

 www.hami-ngo.irکنندگان به آدرس �سازی پرتال حامیان حقوق مصرف��طراحی و پیاده

 ها�ها و و پیگیری توزیع در تمامی استان�تهیه بروشور در خصوص آشنایی با فعالیت انجمن

 ها در مباحث مرتبط با قیمت خودروها�حضور نماینده انجمن

 ها در این فرایند�کنندگان با برجسته نمودن نقش انجمن�س رعایت حقوق مصرفنامه اعطای گواهینامه و تندی�اصالح آیین

 کنندگان در یک نوع کاال و خدمات خاص�های حمایت از حقوق مصرف�انجام اصالحات نهایی دستور العمل تشکیل انجمن

ابالغ گردید،  4883ین قانون که در سال نامه ا و بر اساس آیین 4888کنندگان در سال  با توجه به تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف

 .جدول زیرتشکیل شده است وشهرستانی مطابق درسطوح ملی، استانی 4883کنندگان ازسال های غیردولتی حمایت ازحقوق مصرف تشکل
 

 کنندگان های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف تشکیل تشکل: 424جدول 

 4834 4834 4883 سال

 814 211 2 انجمن شهرستانی
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 84 28 4 انجمن استانی

 4 4 4 انجمن ملی

تشکیل و انتخابات هیات مدیره،  4834کنندگان در آبان �ذکر است اولین مجمع عمومی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف �الزم به

 .انتخاب رئیس انجمن ملی، اعضای هیات مدیره، بازرسین و سایر اعضای انجمن ملی برگزار گردید

کنندگان اقدام به اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق �در راستای حمایت از حقوق مصرف 4884سال  سازمان حمایت از

 4834تا  4881های �نکته حائز اهمیت این است که در طی سال. ها و واحدهای واجد شرایط نموده است�کنندگان به شرکت�مصرف

از سال . افزایش یافته است ...تباط با مدارک، مستندات مالی، فروش وها در ار�های متقاضی و خود اظهاری کلیه شرکت�استقبال شرکت

نامه مذکور اصالح و �تر شدن شرایط اعطای گواهینامه و تندیس آیین�ها و همچنین سخت گیرانه�در راستای تفکیک ارزیابی 4834

های اعطا �ها و تندیس�روند اعطای گواهینامهدر جدول زیر . ای و برنزی اعطا گردد�ها در سه سطح طالیی، نقره�گیری شد تندیس�تصمیم

 .شده ارائه شده است
 

 کنندگان�های اعطایی حمایت از حقوق مصرف�گواهینامه و تندیس: 424جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 211 144 841 211 241 481 244 413 متقاضی

 14 14 12 18 12 18 14 14 گواهینامه

 **88 *18 21 41 42 41 41 8 تندیس

 برنزی 3ای و �نقره24طالیی، 48 :*

 برنزی 1ای و �نقره 44طالیی،  24:**

کنندگان، برخی از مهمترین اقدامات صورت گرفته که منجر به حمایت �عالوه بر موارد ذکر شده برای اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف

 :دباش�کنندگان شده است به شرح زیر می�از حقوق مصرف

 های تولیدی برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کاالهای تولیدی در قالب تفاهم نامه ها تعامل و همکاری با تشکل

ها و �ریزی�های تولیدی و توزیعی برای آگاهی از وضعیت تولید، توزیع و قیمت در تدوین برنامه استفاده ازظرفیت اطالعاتی تشکل

 گیری ها�تصمیم

 تفاهم نامه ها کاالهای تولیدی درقالب از افزایش غیرمنطقی قیمت جلوگیری کننده برای ا انجمنهای حمایت ازحقوق مصرفتعامل وهمکاری ب

 موردنظر های�گیری�هاوتصمیم�ریزی�برنامه ها وتدوین رصدقیمت درخصوص کنندگان فمصر ازحقوق حمایت های�انجمن اطالعاتی ازظرفیت استفاده

 کنندگان در زمینه حقوق خود رسانی مناسب به مصرف منظور اطالع �نهاد به های مردم هماهنگی با تشکل

 ها و سندیکاهای تولیدی•همکاری و هماهنگی با اتحادیه

 ها نامه با هدف نظارت و کنترل بهینه بر قیمتدرقالب انعقاد تفاهم  های صنفی، صنعتی و انجمنهای صنایع تولیدی استفاده ازظرفیت تشکل

 های تولیدی برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کاالهای تولیدی در قالب تفاهم نامه ها کاری با تشکلتعامل و هم
 

 تجارت خارجی  4-2

 صادرات و واردات  1-4-2

 صادرات و واردات کاال  1-1-4-2

این �طوریکه در�رشدی بوده است بهدر زمینه صادرات کاالهای غیر نفتی روند مثبت و رو به  4834تا  4881های �عملکرد دولت طی سال

میلیون دالر در سال  44411با تقریبا چهار برابر افزایش از  4834مدت ارزش صادرات غیر نفتی کشور با احتساب میعانات گازی در سال 

این در حالی . درصد رشد را تجربه کرده است 22طور متوسط ساالنه حدود  �رسیده، که به 4834میلیون دالر درسال  14881به  4881

این مدت میزان صادرات غیر نفتی کشور با احتساب میعانات گازی همواره نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه پیشی گرفته �است که طی

طور متوسط  �رسیده، که به 4834میلیون دالر در سال  18818به  4881میلیون دالر در سال  83218ارزش واردات کشور نیز از . است

 .های اخیر کاهش یافته است�طی این مدت ارزش واردات کشور با نوساناتی همراه بوده و در سال. درصد رشد داشته است 1ود ساالنه حد
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 -28412از  4881میلیون دالری نسبت به سال  41418با بهبود  4834شود وضعیت تراز تجاری کشوردر سال �طور که مالحظه می�همان

 11818ر رسیده است و ارزش کل تجارت خارجی کشور با احتساب میعانات گازی نیز با افزایش میلیون دال -42441میلیون دالر به 

 .افزایش یافته است 4834میلیون دالر در سال  31182به  4881میلیون دالر در سال  14821میلیون دالری از 
 

 (رمیلیون دال: هزارتن، ارزش: وزن)عملکرد صادرات غیر نفتی و واردات کشور : 422جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد شرح

صادرات غیر 

نفتی بدون 

 میعانات گازی

 82181 88882 21142 24383 48881 41842 42331 44411 ارزش

 13481 11181 14431 11144 88218 82448 21111 21388 وزن

 کل تجارت*
 81882 31134 34412 11221 11811 18114 11124 14881 ارزش

 448111 441131 441118 33122 11144 18841 14211 14113 وزن

 24841- 21321- 81888- 88818- 81148- 88421- 28121- 28181- تراز

 صادرات

غیر نفتی با  

 میعانات گازی

 14141 11488 82144 21284 28211 24418 41144 44411 ارزش

 18141 11841 14411 11843 14883 14141 81114 21388 وزن

 کل تجارت*
 31118 441811 31414 84111 13848 13142 18128 14881 ارزش

 448441 441441 441124 441114 81181 82148 84482 14113 وزن

 44388- 41114- 84814- 23441- 82111- 21211- 21428- 28181- تراز

 واردات
 18818 14848 11114 11281 11412 18183 14128 83114 ارزش

 83834 88841 11811 14324 11418 14131 18132 81111 وزن

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

 کل تجارت برابر است با حاصل جمع صادرات و واردات *

که ایران شرایط ) 4834دهد اهداف تعیین شده به غیر از سال �صادرات غیر نفتی هر سال هدفگذاری شده و عملکرد محقق شده نشان می

در جدول زیر روند اهداف صادرات غیر نفتی و واردات به . بیش از صد درصد محقق شده است( ای را تجربه کرد�سیار خاصی و پیچیدهب

 .همراه عملکرد محقق شده ارائه شده است

 

 مقایسه اهداف برنامه و عملکرد صادرات و واردات کشور: 428جدول 

 سال
 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد

صادرات 

 غیرنفتی

 84.2 441.8 223.1 241.1 244.3 244.4 411.8 423.1 درصد درصدتحقق

عملکردکل 

 سال
 14.1 11 82.1 21.8 28.8 24.4 41.1 44 میلیارددالر

 14 14 41.2 42.8 44.1 44.1 3.1 8.1 میلیارددالر هدف

 واردات

 82.4 428.8 418.8 484.1 414.1 482.1 422.1 421.4 درصد درصدتحقق

 18.8 14.8 11.1 11.8 11 18.1 14.1 83.1 میلیارددالر عملکرد

 11 18 11 12.1 83.8 81.1 81 82 میلیارددالر هدف

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ
 

نسبت واردات  .شود نسبت صادرات به واردات و نسبت واردات به صادرات است�های مهمی که عملکرد تجارت با آن سنجیده می�از شاخص

برابر  8بیش از  4881طوریکه این نسبت که در سال  �روند کاهشی داشته است، به 4834تا  4881های �به صادرات غیر نفتی طی سال
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این موضوع گویای کاهش اتکا به نفت در تأمین نیازهای وارداتی کشور طی این مدت . برابر کاهش یافته است 4.8به  4834بوده، در سال 

 .تبوده اس
 

 (میلیون دالر)های تجاری واصا و صاوا �روند نسبت: 421جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شاخص

ارزش صادرات غیر نفتی بدون 

 میعانات گازی
44411 42331 41842 48881 24383 21142 88882 82181 

ارزش صادرات غیر نفتی با 

 میعانات گازی
44411 41144 24418 28211 21284 82144 11488 14141 

 18818 14848 11114 11281 11412 18183 14128 83114 ارزش واردات

نسبت صادرات غیر نفتی بدون 

 میعانات به واردات
4.28 4.84 4.82 4.88 4.14 4.14 4.11 4.14 

نسبت صادرات غیر نفتی 

 بامیعانات به واردات
4.28 4.14 4.11 4.12 4.18 4.14 4.14 4.18 

واردات به صادرات غیر  نسبت

 نفتی بدون میعانات
8.13 8.24 8.41 8.41 2.12 2.12 4.82 4.11 

نسبت واردات به صادرات غیر 

 نفتی با میعانات
8.13 2.14 2.23 2.14 2.44 4.38 4.14 4.23 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

ها ارائه �باشد که در جدول زیر روند این شاخص�اد اقالم وارداتی میهای مرتبط با حوزه تجارت، تعداد شرکای تجاری و تعد�از دیگر شاخص

 .شده است
 

 تعداد اقالم وارداتی، اصدراتی و شرکای تجاری کشور: 421جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 شاخص

 واردات
 418 413 413 414 418 481 443 411 تعداد شرکای تجاری

 1844 1141 1188 1121 1181 1188 1118 1111 تعداد اقالم وارداتی

صادرات 

غیر 

 نفتی

 418 413 418 411 418 411 411 418 تعداد شرکای تجاری

 8131 8881 8821 8821 8281 8144 8118 8814 تعداد اقالم صادراتی

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

 

 و 4.1،4.1از ارزش صادرات غیر نفتی کشور به دو قاره آسیا و اروپا و  درصد 48.8و  82.8طور متوسط  �به 4834تا  4881های �طی سال

این �شود طی�طور که مالحظه می�همان. درصد از ارزش صادرات غیر نفتی کشور به سه قاره افریقا، آمریکا و اقیانوسیه تعلق داشته است 4.2

طوریکه ارزش صادرات غیر �اره روندی افزایشی داشته است، بههمو 4834مدت ارزش صادرات غیر نفتی کشور به قاره آسیا به غیر از سال 

 .افزایش داشته است 4834میلیون دالر در سال  23148به  4881میلیون دالر در سال  8818نفتی کشور به این قاره از 

 

 های مقصد�صادرات غیر نفتی کشور به تفکیک قاره: 421جدول 
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 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد شاخص

ارزش صادرات 

 غیرنفتی
 82181 88882 21142 24383 48881 41842 42331 44111 دالر میلیون

 آمریکا
 224 221 213 214 188 281 211 413 دالر میلیون ارزش

 4.1 4.1 4 4.2 8.2 4.1 2.4 4.1 درصد سهم

 اروپا
 4,184 2،433 2،182 8،418 2،881 2،338 2،114 4،181 دالر میلیون ارزش

 1.8 1.1 3.2 41.1 41.1 43.1 48.3 41 درصد سهم

 آسیا
 23،148 84،811 28،218 41،118 41،148 44،118 3،314 8،818 دالر میلیون ارزش

 34.1 34.8 81.1 13.8 13.4 11.3 11.1 13.1 درصد سهم

 آفریقا
 111 112 111 884 211 281 231 412 دالر میلیون ارزش

 2.1 4.8 4.8 4.1 4.1 4.3 2.8 4.1 درصد سهم

 اقیانوسیه
 84 14 444 18 11 24 28 24 دالر میلیون ارزش

 4.4 4.2 4.1 4.2 4.1 4.4 4.2 4.2 درصد سهم

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

درصد از  4.1و  2.1درصد از ارزش واردات کشور متعلق به دو قاره آسیا و اروپا و 81.1و 13.4طور متوسط �همچنین در طرف واردات نیز به

 .های آمریکا،افریقا و اقیانوسیه اختصاص داشته است�ارزش واردات کشور به ترتیب به قاره

 

 های مبدا�تفکیک قاره�واردات کشور به: 421جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد شاخص

 18818 14181 11114 11281 11412 18183 14128 83218 دالر میلیون ارزش واردات

 آمریکا
 4221 4441.1 4448 4112 2431.3 4421 4241.1 4221.1 دالر میلیون ارزش

 2.8 4.1 4.1 2.1 8.1 2.8 2.3 8.4 درصد سهم

 اروپا
 41232 41388 43141 43821 28413 24813.4 48181.3 43111.2 دالر میلیون ارزش

 28.1 21.8 84.8 81.3 14.4 12 11.3 14.1 درصد سهم

 آسیا
 81831 11148 18831 88818 84483.1 21118.1 24431.8 41811.1 دالر میلیون ارزش

 18.2 12 11.8 14.1 18.8 11.1 14.1 11.1 درصد سهم

 آفریقا
 414 482 214 212 131.1 211.8 841.2 241.1 دالر میلیون ارزش

 4.8 4.8 4.1 4.1 4.3 4.1 4.1 4.1 درصد سهم

 اقیانوسیه
 211 414.8 414 232 218.3 213.1 812.8 434.8 دالر نمیلیو ارزش

 4.1 4.2 4.8 4.1 4.1 4.1 4.3 4.1 درصد سهم

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ
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های صنعت و پتروشیمی �علیرغم حاکم بودن شرایط تحریم اقتصادی و مشکالت فراروی صادرات، بخش 4834تا  4881های �طی سال

در جدول زیر . های میعانات گازی، کشاورزی و معدن قراردارند�ها بخش�اند و پس از آن�درات غیر نفتی را داشتهبیشترین سهم از ارزش صا

 .های عمده در صادرات غیر نفتی ارائه شده است�روند ارزش و سهم بخش
 

 های عمده�صادرات غیر نفتی کشور به تفکیک بخش: 428جدول 

 
 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد عنوان

صادرات غیر نفتی 

 با میعانات گازی
 14 11 88 21 28 24 41 44 میلیارددالر ارزش

 صنعت
 41.8 42 44 8.1 1.1 1.1 1.1 1.3 میلیارددالر ارزش

 81.8 21.8 84.1 88.4 28.8 84.8 83.1 11.1 درصد سهم

 معدن
 2.3 2.1 4.1 4.1 4.8 4.2 4 4.3 میلیارددالر ارزش

 1.3 1.1 1.8 1.8 8.1 1.8 1.2 1.3 درصد سهم

 پتروشیمی
 44.4 41 3.1 1.1 8 1.1 2.1 2.1 دالردمیلیار ارزش

 21.1 81.8 23.1 23.8 81.1 24.4 41.3 24.8 درصد سهم

 میعانات گازی
 8.3 44.2 1.1 8.1 1 1.1 8.1 - میلیارددالر ارزش

 24.1 28.2 22.1 41.4 24.8 21.3 22.2 - درصد سهم

 یکشاورز
 1.2 8.1 8.1 8 2.8 2.1 2.2 4.8 میلیارددالر ارزش

 44.2 8.1 44.1 44.2 44.4 42.1 48.8 41.2 درصد سهم

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

ای، �ای، مصرفی و سرمایه�از میان سه گروه اصلی کاالهای وارداتی به تفکیک مواد اولیه، کاالهای واسطه 4834تا  4881های �طی سال

درصد به  48ای و �ی سرمایه�درصد به کاالها 48ای، �درصد از ارزش واردات کشور به مواد اولیه و کاالهای واسطه 13متوسط حدود  طور�به

 .کاالهای مصرفی اختصاص یافته است

 

 تفکیک نوع کاال�ارزش واردات کشور به: 423جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد سال گروه کاالیی

 ارزش کل واردات
میلیون 

 دالر
83114 14128 18183 11412 11281 11114 14181 18818 

مواد اولیه و 

کاالهای 

 ای�واسطه

 ارزش
میلیون 

 دالر
21128 21881 82313 81881 81128 11344 18133 14488 

 11.4 14.1 11.8 11.4 11.1 18.4 11.1 11.1 درصد سهم

کاالهای 

 ای�سرمایه

 ارزش
میلیون 

 ردال
3124 8221 8841 44111 3121 3181 44881 1848 

 41.1 41.8 41.1 41.1 48.8 48.2 43.1 28.3 درصد سهم

 ارزش کاالهای مصرفی
میلیون 

 دالر
1148 1418 1112 1111 3414 1412 1344 1131 
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 44.8 42.8 44.3 41.1 48.1 48.1 41.8 44.1 درصد سهم

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

 

درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را  83طور متوسط  �ده قلم کاالی عمده صادراتی کشور که به 4834تا  4881های �الطی س

 .اند ارائه شده است�به خود اختصاص داده

 

 (درصد -میلیون دالر ) 4881تا  4881های �ارزش صادرات غیر نفتی کشور به تفکیک ده قلم عمده طی سال: 484جدول 

4881 4881 4881 4881 

 ارزش کاال
سهم از 

 صادرات
 ارزش کاال

سهم از 

 صادرات
 ارزش کاال

سهم از 

 صادرات
 ارزش کاال

سهم از 

 صادرات

پسته تازه یا 

 خشک کرده
841 1.1 

پسته تازه یا 

 خشک کرده
4418 8.2 

پسته تازه 

یا خشک 

 کرده

4284 8.4 

پروپان مایع شده 

در ظروف یکهزا 

رسانتی متر 

 شترمکعب و بی

4448 1.14 

گاز طبیعی یا 

مایع شده در 

ظروف یکهزا 

رسانتی متر 

 مکعب و بیشتر

138 1.1 

پروپان مایع شده 

در ظروف یکهزا 

رسانتی متر 

 مکعب و بیشتر

114 1.2 

پروپان مایع 

شده در 

ظروف 

یکهزا 

رسانتی متر 

مکعب و 

 بیشتر

314 1.1 

سایر گازهای 

نفتی و 

هیدروکربورهای 

گازی شکل مایع 

 هشد

384 1.48 

فرش و سایر 

های �کف پوش

نسجی از پشم 

یا از موی نرم 

حیوان، ( کرک )

 گره باف

111 1.2 

محصوالت از آهن 

یا فوالد 

غیرممزوج تخت 

فقط گرم نورد 

شده،بصورت 

 طومار

124 1 

متانول 

الکل )

 (متیلیک

128 1.4 
الکل )متانول 

 (متیلیک
813 1.81 

پرویان مایع 

شده در ظروف 

ی یکهزا رسان

متر مکعب و 

 بیشتر

848 2.3 

کاتود و قطعات 

کاتودا زمس 

 تصفیه شده

181 8.1 
بوتان مایع 

 شده
124 1.4 

پسته تازه یا 

 خشک کرده
124 8.31 

سایر مخلوط 

هیدرو کوبورهای 

بودا 

(Aromatic )

 11که بیش از 

درصد حجمی 

 آن تقطیر شود

841 2.8 

فرش و سایر کف 

های نسجی �پوش

از پشم یا از موی 

( کرک )رم ن

 حیوان، گره باف

143 8.41 

سایر 

مخلوط 

هیدرو 

کربورهای 

بو دار که 

 11بیش از 

درصد 

حجمی آن 

 تقطیر شود

 8.11 184 بوتان مایع شده 8.1 111
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شمش از آهن و 

فوالد غیر 

ممزوج، که 

درجای دیگر 

 ذکر نشده

234 2.1 

سایر مخلوط 

هیدرو کربورهای 

بو دار که بیش از 

درصد  11

تقطیر حجمی آن 

 شود

821 2.1 

فرش و 

سایر کف 

های �پوش

نسجی از 

پشم یا از 

 موی نرم

 8.1 181 اتیلن 2.1 838

محصوالت از 

آهن یافوالد غیر 

ممزوج تخت 

فقط گرم نورد 

 شده

 2.1 821 بوتان مایع شده 2.1 284

محصوالت 

از آهن یا 

فوالد غیر 

ممزوج 

تخت فقط 

گرم نورد 

 شده

818 2.8 
(Xylene-p )

 یلنپارا اکس
114 8.48 

الکل )متانول 

 (متیلیک
282 2.4 

آلومینیوم به 

صورت کار نشده، 

 غیر ممزوج

 2.4 843 اتیلن 4.1 243

فرش و سایر کف 

های نسجی �پوش

از پشم یا موی نر 

حیوان، ( کرک )

 گرف باف

143 2.84 

آلومینیوم به 

صورت کار 

نشده، غیر 

 ممزوج

221 2 

روی، غیر ممزوج، 

با خلوص 

 یا %33/33

بیشتر به صورت 

 کار نشده

248 4.1 

وسایل نقلیه 

با موتور 

پیستونی در 

و نسوز 

تناوبی 

ای �جرقه

 احترافی

848 2 
امونیاک بدون 

 آب
148 2.22 

 4.8 244 بنزن

سایر گازهای 

نفتی و 

هیدروکربورهای 

گازی شکل مایع 

 شده

 2 231 بنزن 4.1 244

کاتودو قطعات 

کاتودا زمس 

 تصفیه شده

818 4.31 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: ذمأخ

 
 (درصد –میلیون دالر ) 4834تا  4888های �ارزش صادرات غیر نفتی کشور به تفکیک ده قلم عمده طی سال: 484جدول 

4888 4883 4834 4834 

 ارزش کاال
سهم از 

 صادرات
 ارزش کاال

سهم از 

 صادرات
 ارزش کاال

سهم از 

 صادرات
 ارزش کاال

سهم از 

 صادرات

نفتی و گازهای 

هیدروکربونهای 

گازی شکل مایع 

 شده

 1.42 2411 پروپان مایع شده 1.1 4184 پروپان مایع شده 1.18 4441
الکل )متانول 

 (متیلیک
4481 8.1 

 1.12 314 پروپان مایع شده
پلی اتیلن گرید 

 فیلم
4811 1.2 

سایر گازهای 

نفتی و 
4381 1.88 

ع شده پروپان مای

در ظروف یکهزا 
4481 8.1 
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هیدروکربورهای 

گازی شکل مایع 

 شده

رسانتی متر 

 مکعب و بیشتر

پلی اتیلن گرید 

فیلم با چگالی 

به % 31کمتر از 

 جز نوع پودری

381 1.83 

سنگ آهن به هم 

فشرده نشده و 

های �های�کنسانتره

 آن

4414 1 
الکل )متانول 

 (متیلیک
 8.1 4434 قیر نفت 1.41 4811

پسته تازه یا 

 خشک کرده
328 1.81 

الکل )انول مت

 (متیلیک
 8.38 4821 بوتان مایع شده 1 4413

اوره حتی به 

صورت محلول در 

 آب

4481 8.8 

الکل )متانول 

 (متیلیک
118 8.41 

انواع پسته 

 خندان
828 8.4 

پلی اتیلن گرید 

 فیلم
4841 8.81 

پلی اتیلن گرید 

فیلم یا چگالی 

به % 31کمتر از 

 جز نوع پودری

4488 8.2 

 بوتان مایع شده

در ظروف یکهزار 

سانتی متر مکعب 

 و بیشتر

 8.4 841 بوتان مایع شده 2.11 111

کوداوره حتی به 

صورت محلول در 

 آب

 2.1 811 بوتان مایع شده 8.43 4411

کاتودو قطعات 

کاتودا زمس 

 تصفیه شده

181 2.12 

سایر گازهای 

 نفتی و هیدرو

کربورهای گازی 

 شکل مایع شده

111 2.3 
انواع پسته 

 خندان
131 2.81 

سنگ آهن به هم 

فشرده نشده و 

های �های�کنسانتره

 آن

811 2.1 

 2.24 118 قیر نفت 2.1 148 قیر نفت 2.81 138 پارا اکسلین

انواع پسته 

خندان در داخل 

پوسته تازه یا 

 خشک

884 2.1 

فرش و سایر کف 

های نسجی �پوش

از پشم یا از موی 

( کرک )نرم 

 حیوان، گره باف

131 2.82 

و قطعات کاتود

کاتودا زمس 

 تصفیه شده

138 2.8 

سنگ آهن به هم 

فشرده نشده و 

های �های�کنسانتره

 آن

121 2.41 

سایر سیمان 

پورتلند 

 (باستثنای سفید)

884 2.1 

سنگ آهن به هم 

فشرده نشده و 

های �های�کنسانتره

 آن

113 2.41 
فرش و سایر کف 

 های نسجی�پوش
111 2.4 

زیور آالت با 

ا جواهر آالت واجز

ها از فلزان �آن

 گرانبها

111 4.31 

سایر از فلزات 

گرانبها حتی 

آبکاری شده یا 

روکش شده یا 

پوشش شده با 

 فلزات کرانبها

128 4.3 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

درصد از ارزش  24.1طور متوسط  �، ده قلم کاالی وارداتی کشور به شرح جدول زیر به4834تا  4881های �مطابق با آمار گمرک طی سال

 .اند�کل واردات کشور را به خود اختصاص داد ه
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 (درصد –میلیون دالر ) 4881تا  4881های �ارزش واردات کشور به تفکیک ده قلم عمده طی سال: 482جدول 

4881 4881 4881 4881 

 ارزش کاال
سهم از 

 واردات
 ارزش کاال

سهم از 

 واردات
 ارزش کاال

سهم از 

 واردات
 ارزش کاال

م از سه

 واردات

 1.41 8142 بنزین 44.83 1881 بنزین 3.3 8814 بنزین

شمش از آهن و 

فوالد غیر 

 ممزوج

2111 1.31 

قطعات منفصله 

جهت تولید 

خودروهای 

سواری با ساخت 

و % 11داخل 

بیشتر به جز 

 الستیک

848 2.4 
شمش از آهن و 

 فوالد غیر ممزوج
4214 8.41 

شمش از آهن و 

 فوالد غیر ممزوج
 1.3 2181 بنزین 1.32 2884

شمش از آهن و 

فوالد غیر 

 ممزوج

844 2.4 

سایر روغنهای 

سبک و 

ها به جز �فراورده

 بنزین

118 4.81 

از آهن یا فوالد 

غیر ممزوج فقط، 

گرم پروفیل با 

مقطع نورد شده 

 گرم کشیده شده

118 4.11 
سایر گندم 

 سخت
2484 8.18 

محصوالت از 

آهن یا فوالد 

غیر ممزوج 

وگرم نورد تخت 

 شده

184 4.1 

قند و شکر از 

نیشکر تصفیه 

نشده بدون مواد 

خوشبو کننده یا 

 رنگ کننده

121 4.11 

های آهنی یا �میله

فوالدی، گرم نورد 

شده دارای دندانه، 

برآمدگی گودی یا 

بعد از نورد تاب 

 داده شده

138 4.18 

سایر روغنهای 

سبک و 

ها به جز �فراورده

 بنزین

4811 2.14 

از آهن یا از لوله 

فوالد، جوش 

داده شده از 

درازا باقوس 

(ARC )

الکتریکی غوطه 

 ور

122 4.8 

لوله از آهن یا از 

فوالد، جوش داده 

شده ازدرازا با 

( ARC)قوس 

الکتریکی غوطه 

 ور

141 4.18 

سایر روغنهای 

ها �سبک و فراورده

 به جز بنزین

182 4.2 

دانه ذرت به جز 

ردیف 

44414444 

381 4.11 

ر ماشین سای

آالت و 

های به  دستگاه

هم فشردن، 

شکل دادن یا 

قالب گیری 

های  سوخت

 معدنی جامد

111 4.2 

قطعات منفصله 

جهت تولید 

خودروهای 

سواری با ساخت 

و %  11داخل 

بیشتر به جز 

 الستیک

118 4.84 

محصوالت از آهن 

یا فوالد غیر 

ممزوج تخت وگرم 

 نورد شده

111 4.41 

برنج نیمه سفید 

ا برنج شده ی

کامل سفید 

 شده

134 4.14 

قطعات منفصله 

جهت تولید 
111 4.2 

محصوالت از 

آهن یا فوالد غیر 
121 4.21 

قطعات منفصله 

جهت تولید 
118 4.41 

قطعات منفصله 

جهت تولید 
118 4.48 
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خودروهای 

سواری با ساخت 

الی %  14داخل 

و بیشتر به % 12

 جز الستیک

ممزوج تخت 

وگرم نورد شده 

به شکل غیر 

 طومار

خودروهای سواری 

 11با ساخت داخل 

% 

خودروهای 

سواری با 

 ساخت داخل

با ساخت داخل 

% 84الی % 41

به جز موتور، 

گیربکس، اکسل، 

کولر، جعبه 

فرمان و 

 الستیک

114 4.2 
سیگار حاوی 

 توتون
 4.48 118 روغن خام سویا، 4.41 111

محصوالت از 

آهن یا فوالد 

غیر ممزوج 

تخت وگرم نورد 

شده به شکل 

 طومار

184 4.48 

اجزاء و قطعات 

های �توربین

 گازی

118 4.2 

های  دستگاه

گیرنده، فرستنده 

 تلفن همراه

128 4.44 

محصوالت از آهن 

یا فوالد غیر 

ممزوج تخت وگرم 

نورد شده به شکل 

 طومار

 4.4 141 سوپرفسفات ها 4.41 124

روغن خام سویا، 

حتی صمغ 

 گرفته

144 4.4 

فید برنج نیمه س

شده یا برنج 

کامل سفید شده 

حتی صیقلی یا 

 براق شده

141 4.31 
دانه ذرت به جز 

 44414444ردیف 
141 4.41 

های آهنی �میله

یا فوالدی، گرم 

 نورد شده

184 4.41 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

 (درصد –ن دالر میلیو) 4834تا  4888های �ارزش واردات کشور به تفکیک ده قلم عمده طی سال: 488جدول 

4888 4883 4834 4834 

 ارزش کاال
سهم از 

 واردات
 ارزش کاال

سهم از 

 واردات
 ارزش کاال

سهم از 

 واردات
 ارزش کاال

سهم از 

 واردات

 8.8 1113 بنزین
شمش از آهن و 

 فوالد غیر ممزوج
2381 1.1 

شمش از آهن و 

 فوالد غیر ممزوج
2882 8.81 

دانه گندم 

 سخت
2111 1.8 

آهن و شمش از 

 فوالد غیر ممزوج
2438 8.13 

محصوالت از آهن 

یا فوالد غیر 

ممزوج تخت وگرم 

 نورد شده

4428 4.1 

برنج نیمه سفید 

شده یا برنج کامل 

 سفید شده

4218 2.48 

شمش از آهن و 

فوالد غیر 

 ممزوج

2441 8.8 

 8.1 4844 رت دامیدانه ذ 2 4281 دانه ذرت دامی 4.1 311 دانه ذرت دامی 2.41 4484 سایر گندم سخت

برنج نیمه سفید 

شده یا برنج کامل 

سفید شده حتی 

صیقلی یا براق 

 شده

4414 4.31 

قطعات منفصله 

جهت تولید 

 خودروهای سواری

312 4.1 

محصوالت از آهن 

یا فوالد غیر 

ممزوج تخت وگرم 

 نورد شده

4481 4.81 

کنجاله و سایر 

های جامد �آخال

 از روغن سویا

4182 2.3 

ت از آهن محصوال

یا فوالد غیر 

ممزوج تخت 

814 4.11 

برنج نیمه سفید 

شده یا برنج کامل 

 سفید شده

344 4.1 

قطعات منفصله 

جهت تولید 

 خودروهای سواری

843 4.88 

برنج نیمه سفید 

شده یا برنج 

کامل سفید 

4843 2.1 
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 شده وگرم نورد شده

اجزاء و قطعات 

های �توربین

غیر از )گازی

ردیف 

81443444) 

822 4.13 

کنجاله و سایر 

های جامد، �آخال

 از دانه سویا

818 4.8 
دارو به صورت 

 فروشی�خرده
111 4.21 

شکر تصفیه 

نشده بدون 

اضافه کردن 

 مواد

4412 2 

سایر روغنهای 

ها �سبک و فراورده

 به جز بنزین

844 4.11 
اجزاء و قطعات 

 های گازی�توربین
188 4.2 

کنجاله و سایر 

های جامد، از �آخال

 انه سویاد

111 4.22 

های �سایر مکمل

دارویی برای 

 فروشی�خرده

141 4.8 

از )طالی خام 

جمله طالی 

آبکاری شده با 

برای ( پالتین

 مصارف غیر پولی

131 4.11 

سایر قطعات 

گوشت بی 

استخوان یخ زده 

 از نوع گاو

111 4.2 

قند و شکر از 

نیشکر تصفیه 

 نشده

112 4.22 

یا  Iedپالسما 

lcd  ماژول

ایشگر متشکل نم

از صفحه فقط 

دارای برد آدرس 

 دهی

118 4.8 

دانه ذرت به جز 

ردیف 

44414444 

181 4.12 

سایر داروهای 

فروشی که �خرده

 تولید داخلی ندارد

184 4.4 

قطعات گوشت بی 

استخوان گاوی 

 منجمد

143 4.41 

روغن خام سویا، 

حتی صمغ 

 گرفته

118 4.2 

قطعات منفصله 

جهت تولید 

خودروهای 

واری با ساخت س

 داخل

122 4.48 

قند و شکر از 

نیشکر تصفیه 

 نشده

 4.4 118 روغن خام سویا 4.4 142

محصوالت از 

آهن یافوالد غیر 

ممزوج تخت 

وگرم نورد شده 

 بشکل طومار

113 4.2 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

 .شت، مواد اولیه صنعتی و لبنایت در جداول زیر ارائه شده استروند ارزش و وزن صادرات و واردات کاالهای اساسی اعم از انواع غالت، گو

 روند ارزش صادرات کاالهای اساسی: 481جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد کاالی اساسی

 41.1 1.2 82.1 4.3 8.1 48.4 4.3 2.4 دالر میلیون آرد گندم

 114 8132 81 114 8483 8188 128 141 هزار دالر انواع برنج

 4418 21344 241844 4 11 412838 4 11 هزار دالر انواع گندم

 8.2 8.1 8.1 2.4 4.2 4.1 8.1 4.1 میلیون دالر پنیر

 88.1 83.8 442.2 481.4 13.1 14.8 81.8 12.1 میلیون دالر پودر شوینده

 844 113 348 4811 824 4248 4841 382 هزار دالر پودر ماهی

 11.3 81.1 11.3 22.4 21.1 21.4 41.3 8.2 دالرمیلیون  پیاز

 4412 243 114 4124 4324 1114 2488 2811 هزار دالر (دار نطفه)مرغ �تخم

 4.4 4.1 21.8 41.1 24.2 1.2 43.3 28.4 میلیون دالر (سایر)مرغ �تخم

 82.8 14.8 11.1 11.8 13.1 41.4 11.8 82.2 میلیون دالر تیرآهن

 4 4 4 4 4 4 1 4 هزار دالر جو
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 42 4811 181 484 432 88 842 411 هزار دالر چاپ و تحریر

 21.4 41.1 41.8 43.2 41.1 14.8 14.4 44.1 میلیون دالر چای

 13.8 31.8 11.1 21.8 21.1 82.8 82.8 23.1 میلیون دالر خرما مضافتی

 41.1 14.4 2.1 14.1 423.8 444.1 22.8 414.2 میلیون دالر دام زنده

 4111 2421 4844 138 2211 2143 4414 141 هزار دالر های روغنی�دانه

 4 411 4 414 4 311 4288 821 هزار دالر روغن پالم

 88 4 424 41 2111 4823 4448 318 هزار دالر روغن خام

 41.4 43.4 41.1 3.1 11.8 81.1 11.1 88.8 میلیون دالر روغن ساخته شده

 1 8 84 8 4 18 424 11 هزار دالر سبوس گندم

 221.1 483.1 38.2 444.1 421.4 44.2 88.1 18.1 میلیون دالر زمینی�سیب

 382.1 131.1 112.1 133.1 18.4 21.2 81.4 14.1 میلیون دالر سیمان

شمس اسلب و 

 بیلت
 4.1 41.8 44.1 4.4 4.4 1.1 1.3 81.4 میلیون دالر

 11.1 12.4 18.4 28.1 23.3 21.4 48.1 8.4 میلیون دالر شیر

 8.3 48.8 8.1 24.2 41.1 8.8 4.1 4.4 میلیون دالر شیرخشک اطفال

 28.1 28.8 84.1 1.1 1.4 4.1 4.8 4.1 میلیون دالر شیرخشک صنعتی

 81 4 4 4 4 1 4 41 هزار دالر شکر خام

 18.8 11.1 21.3 4.1 4.8 4.1 4.1 4.4 میلیون دالر شکرسفید

 43 48 4 4 13 8 48 11 هزار دالر عدس

 841.3 212.2 214.1 434.4 421.1 81.3 12.8 21.1 میلیون دالر فرنگی�گوجه

 4 813 12 4 4 4 4 4 هزار دالر گوشت گاوه تازه

گوشت گوساله 

 منجمد
 21 843 4 4 4 4 4 4 هزار دالر

 4 4 4 14 4 4141 2821 41 هزار دالر گوشت گوسفند

گوشت مرغ 

 منجمد
 8331 118 2 828 42 224 143 433 هزار دالر

الستیک ماشینهای 

 سبک
 1.1 1.4 1.4 1.8 2.2 2.1 2.8 2.1 میلیون دالر

الستیک ماشینهای 

 سنگین
 1.8 44.1 3.2 1.1 2.8 8.8 8.1 3.1 میلیون دالر
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 184 18 1 411 13 12 483 881 هزار دالر لپه

 81 4 4 1 44 32 424 181 هزار دالر لوبیا رسمی

 21 48 42 24 21 41 48 14 هزار دالر لوبیا قرمز کوچک

 481.1 441.1 38.1 14.8 12.1 88.2 44.3 4.4 میلیون دالر ماست

 481.1 411.1 42.8 48.4 48.1 8.4 18.1 11.1 میلیون دالر میلگرد

 8.8 1.3 1.8 1.1 8.1 4.8 4.8 4.1 میلیون دالر نان

 1.1 44.1 1.1 21.4 44.2 4.4 48.8 81.1 میلیون دالر نخود رسمی

 41.1 24.4 1.3 41.4 48.1 41.1 44.2 1.2 میلیون دالر ق سردور

 84.8 24.1 48.1 4.3 1.2 44.4 42.4 1.4 میلیون دالر ورق گالوانیزه

 131.8 121.1 283.8 811.3 418.1 834.4 118.1 238.2 میلیون دالر ورق گرم

 44 4 212 4 4 4 4 3 هزار دالر کائوچوی طبیعی

 4.8 1.3 82.4 21.8 48.1 3.8 24.1 41.3 دالرمیلیون  کائوچوی مصنوعی

 4.2 4.1 4.4 4.4 4.1 8.1 4.8 8.1 میلیون دالر کنجاله

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

 

 

 

 روند وزن صادرات کاالهای اساسی: 481جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد کاالی اساسی

 13.8 84.8 411.1 1.1 84.4 18.1 44.1 42.3 هزار تن آرد گندم

 4.1 1.1 4.2 4.3 4.2 48.3 2.4 4.4 هزار تن انواع برنج

 2.1 31 814 4 4.21 112.1 4.448 4.41 هزار تن انواع گندم

 4.48 4.2 4.4 4.1 4.1 4.8 4.1 4.44 هزار تن پنیر

 424.1 421.1 411.8 434.2 31.3 421.3 414.8 443.1 هزار تن پودر شوینده

 4.18 4.2 4.2 4.1 4.1 2.1 2.1 2.8 هزار تن ر ماهیپود

 411.8 444.8 421.3 18.11 441.1 248.2 411.1 22.1 هزار تن پیاز

 212 11 428 841 834 2838 884 4241 تن (دار نطفه)مرغ �تخم

 4.4 4.1 24.4 48.1 41.4 1.4 23.1 81.1 هزار تن (سایر)مرغ �تخم

 38.1 88.4 11.1 18.8 11.1 83.1 414.3 418.1 هزار تن تیرآهن

 4 4 4 4 4 2 41 8 تن جو
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 21 114 238 34 281 484 114 241 تن چاپ و تحریر

 21.1 24.2 24.2 21.1 24.4 11.8 11.4 44.8 هزار تن چای

 83.1 82.8 24.3 42.8 48.2 22.4 22.3 24.3 هزار تن خرما مضافتی

 8.1 48.8 4.1 21.1 11.1 13.4 8.8 11.8 هزار تن دام زنده

 2.4 2.3 2.4 4.1 8.1 1.4 2.2 4.1 هزار تن های روغنی�دانه

 4 11 4 444 4 4213 4138 124 تن روغن پالم

 24 4 11 44 2431 2284 4214 4214 تن روغن خام

 1.1 44.1 3.4 1.3 12.1 11.4 18.2 14.1 هزار تن روغن ساخته شده

 21 82 281 42 4 313 2422 111 تن سبوس گندم

 111.1 813.1 211.4 844.4 114.8 14.4 483.8 224.3 هزار تن زمینی�سیب

 44818.8 3124.1 1112.1 1448.4 184.1 118.4 141.1 4114.8 هزار تن سیمان

شمس اسلب 

 وبیلت
 4.4 48.2 84.2 4.4 4.4 48.8 41.1 31.1 هزار تن

 23.1 21.3 22.8 48.4 48.3 44.3 1.1 2.4 هزار تن شیر

 4.4 2.2 4.4 2.1 8.1 4.1 4.4 4.4 هزار تن فالشیرخشک اط

 1.1 1.1 1.8 1.4 2.1 4.1 4.4 4.2 هزار تن شیرخشک صنعتی

 414 4 4 4 4 84 4 21 تن شکر خام

 81.4 11.2 14.1 2.41 2.1 4.4 4.1 4.41 هزار تن شکرسفید

 41 21 4 4 424 1 41 448 تن عدس

 813.2 232.1 814.1 218.1 488.8 211.4 241.4 13.3 هزار تن فرنگی�گوجه

 4 81 1 4 4 4 4 4 تن گوشت گاوه تازه

گوشت گوساله 

 منجمد
 2 12 4 4 4 4 4 4 تن

 4 4 4 3 4 288 231 1 تن گوشت گوسفند

 2441 211 4 411 44 481 814 418 تن مرغ منجمد گوشت

الستیک ماشینهای 

 سبک
 4.1 4.8 4.1 4.1 4.8 4.1 4.1 4.1 هزار تن

اشینهای الستیک م

 سنگین
 4.1 2.3 8.4 2.4 4.1 4.1 2.1 1.8 هزار تن
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 811 11 8 883 441 32 231 182 تن لپه

 18 4 4 44 24 228 281 834 تن لوبیا رسمی

 28 42 21 81 14 21 81 31 تن لوبیا قرمز کوچک

 421.3 443.1 444.2 18.1 11.8 11.8 24.1 2.4 هزار تن ماست

 412.4 221.4 21.1 84.1 48.1 43.8 441.1 412.4 هزار تن میلگرد

 4.1 2.1 2.8 2.4 4.8 4.4 4.2 4.8 هزار تن نان

 1.1 48.3 3.1 82.1 1.2 4.2 24.2 13.1 هزار تن نخود رسمی

 48.1 21.4 44.2 21.4 48.3 21.2 21.4 44.4 هزار تن ورق سرد

 88.1 24.8 41.1 2.4 1.4 41.4 41.8 3.2 هزار تن ورق گالوانیزه

 113.4 113.1 148.4 134.8 218.8 111.1 4484.1 141.8 هزار تن گرمورق 

 1 4 242 4 4 4 4 44 تن کائوچوی طبیعی

 4.1 8.8 24.1 21.4 48.1 3.8 41.2 44.1 هزار تن کائوچوی مصنوعی

 4.1 4.8 4.1 4.4 1.1 41.1 1.4 44.1 هزار تن کنجاله

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

 

 ارزش واردات کاالهای اساسی روند: 481جدول 

 کاالی اساسی
 

4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

 4 4 21 4 4 442 4 4.1 هزار دالر آرد گندم

 4848.1 4218.8 341.8 4414.1 131.1 123.2 141.1 811.8 دالر میلیون انواع برنج

 2184.2 34.2 438.8 4214.4 2481.4 81.4 434.4 41.4 دالر میلیون انواع گندم

 4 81 21 4 4 843 411 428 هزار دالر پنیر

 3412 41418 44348 1281 2811 884 218 148 هزار دالر پودر شوینده

 4314 2418 2142 4314 1328 1411 4124 1121 هزار دالر پودر ماهی

 1 418 4282 8142 48 481 81 14 هزار دالر پیاز

 4118 11141 181 48 4 4 11 218 هزار دالر (سایر)مرغ �تخم

 4884 4481 144 4 4 4 4 4 هزار دالر spfمرغ �تخم

 411.1 111.1 111.8 181.1 111.1 4412.8 141.2 844.1 دالر میلیون تیرآهن

 184.1 812.8 11.8 211.4 118.1 13.1 11.1 431.3 دالر میلیون جو

 144.2 813.4 838.1 813.2 881.1 818.2 822.1 211.4 دالر میلیون چاپ و تحریر
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 284.1 431.8 411.3 428.8 441.8 448.4 14.4 18.2 دالر میلیون چای

 48.2 48.1 81.1 14.3 1.1 1.4 4.3 4.8 دالر میلیون دام زنده

 421.3 824.4 181.2 181.4 138.8 183.4 281.2 214.1 دالر میلیون های روغنی�دانه

 4841.3 4213.1 441.43 348.4 4481.1 111.1 148.2 811.4 دالر میلیون ذرت

 844.1 134.1 184.2 182.8 132.3 281.8 411.1 488.1 دالر میلیون روغن پالم

 4482.1 881.3 138.2 188.4 118.2 141.1 188.4 184.1 دالر میلیون روغن خام

 28.1 8.8 1.3 1.2 3.8 1.4 8.1 2.1 دالر میلیون ساخته شده روغن

 8.1 3.2 44.3 43.4 48.1 3.8 1.4 8.1 دالر میلیون سبوس گندم

 4.1 4.1 4.2 4.1 44.2 21.4 41.8 4.1 دالر میلیون زمینی�سیب

 1.1 1.1 3.4 8.4 48.1 48.8 14.4 11.1 دالر میلیون سیمان

 2441.1 2141.2 2314.1 2438.1 2118.1 2144.1 4218.8 814.4 دالر میلیون شمس

 شمس اسلب و

 بیلت
 4.8 4.3 4.1 4.1 1.8 8.1 4.8 4.1 دالر میلیون

 4 4 88 281 4 4 82 21 هزار دالر شیر

 18.8 18.4 11.4 11.4 11.3 18.2 81.1 24.8 دالر میلیون شیرخشک اطفال

شیرخشک 

 صنعتی
 81.1 48.1 3.4 83.1 41.2 1.1 24.1 8.4 میلیون دالر

 4414.1 112.4 142.1 841.2 234.4 848.4 121.2 811.2 میلیون دالر شکر خام

 4.1 8.8 2.4 44.1 81.2 488.3 234.8 24.4 میلیون دالر رسفیدشک

 14.2 11.4 81.1 11.4 81.1 24.4 84.2 2.1 میلیون دالر عدس

 4 4111 4 4 811 4 4 4213 هزار دالر فرنگی�گوجه

 84.1 4.1 1.4 41.8 4.2 8.8 4.4 4.4 میلیون دالر گوشت گاوه تازه

گوشت گوساله 

 منجمد
 142.1 121.2 848.1 124.3 288.1 411.1 488.3 82.3 میلیون دالر

 444.1 11.1 13.8 4.2 4.4 4.8 4.4 4.4 میلیون دالر گوشت گوسفند

گوشت مرغ 

 منجمد
 448.1 444.4 88.2 43.4 88.8 11.3 4.3 4.4 میلیون دالر

الستیک 

 ماشینهای سبک
 412.4 431.2 411.8 414.3 418.4 31.4 441.1 33.1 میلیون دالر

یک الست

 سنگین ماشینهای
 433.1 411.1 424.1 81.4 18.4 13.2 88.4 82.1 میلیون دالر
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 4.1 2.1 4.1 4.1 2.4 4.2 44.2 1.4 میلیون دالر لپه

 1.8 8.1 2.8 8.1 4.8 4.2 4.1 4.4 میلیون دالر لوبیا رسمی

 4.1 1.1 44.1 1.1 1.3 1.2 4.1 4.4 میلیون دالر لوبیا قرمز کوچک

 21 11 181 131 421 413 11 88 هزار دالر ماست

 484.1 221.3 144.2 811.4 141.2 111.8 2112.3 484.4 میلیون دالر میلگرد

 4 48 28 4 4 4 4 4 هزار دالر نان

 21.1 23.1 21.4 44.1 41.1 41.1 3.1 4.3 میلیون دالر نخود رسمی

 841.1 121.3 148.1 141.2 112.8 118.8 118.4 111.3 میلیون دالر ورق سرد

 884.1 184.8 128.4 114.8 184.4 113.1 811.8 881.4 میلیون دالر ورق گالوانیزه

 4483.2 4111.1 4118.4 4118.3 4238.2 4188.1 338.1 4831.4 میلیون دالر ورق گرم

 241.4 418.1 484.4 84.4 441.4 34.3 443.1 11.1 میلیون دالر کائوچوی طبیعی

 21.1 18.1 14.4 14.2 84.3 81.1 48.1 48.1 میلیون دالر مصنوعی کائوچوی

 214.2 248.8 212.1 411.1 241.8 441.2 12.1 81.8 میلیون دالر کره

 4182.1 111.3 812.3 114.4 111.8 814.1 433.1 18.8 میلیون دالر کنجاله

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

 روند وزن واردات اساسی: 481جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد کاالی اساسی

 4 4 82 2 4 41 4 2 تن آرد گندم

 4283.8 4148.1 4434.1 4281.8 4883.4 4411.2 4224.1 4411.1 هزار تن انواع برنج

 1133.3 282.8 813.4 1414.1 1343.1 483.8 4411.1 441.2 هزار تن انواع گندم

 4 42 44 4 4 414 38 11 تن پنیر

 2441 1842 1481 8143 4881 181 844 811 تن دهپودر شوین

 141 181 4241 311 1441 8433 4123 8124 تن پودر ماهی

 41 111 1331 41184 481 844 834 881 تن پیاز

 448 21888 411 4 4 4 1 21 تن (سایر)مرغ �تخم

 11 11 82 4 4 4 4 4 تن spfمرغ �تخم

 224.1 141.4 112.8 4411.1 118.1 4121.2 828.8 132.8 هزار تن تیرآهن

 4114.3 4484.4 812.4 4231.1 4881.1 433.3 811.4 4243.1 هزار تن جو

 833.1 888.1 181.1 118.8 813.4 123.1 148.3 811.8 هزار تن چاپ و تحریر
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 18.1 14.8 12.1 18.1 11.1 13.1 84.3 82.1 هزار تن چای

 2.1 1.8 42.4 43.1 1.4 1.3 2.8 4.1 هزار تن دام زنده

 411.8 184.3 4444.4 4411.4 881.8 4218.1 312.4 811.2 هزار تن های روغنی�دانه

 1348.1 8828.8 8381.4 8818.3 8831.2 2188.1 2348.1 2441.2 هزار تن ذرت

 181.2 111.1 144.8 188.1 111.1 828.1 811.1 842.3 هزار تن روغن پالم

 811.1 124.2 118.4 114.8 141.8 811.3 818.1 824.4 هزار تن روغن خام

 41.2 8.1 1.2 1.2 42.1 1.1 1.1 8.1 هزار تن روغن ساخته شده

 88.8 11.8 88.4 483.4 422.1 11.4 14.3 11.2 هزار تن سبوس گندم

 4.2 4.1 4.1 4.8 23.4 441.1 11.4 4.4 هزار تن زمینی�سیب

 1.8 1.1 44.3 44.1 441.4 432.4 142.4 128.1 هزار تن سیمان

 2318.3 8184.2 1444.1 1834.4 8828.4 1484.8 2882.3 2418.1 هزار تن شمش

 4.4 4.1 4.1 4.1 1.8 42.1 4.2 8.4 هزار تن شمش اسلب و بیلت

 4 4 18 424 4 4 18 1 تن شیر

 1.4 1.2 8.1 1.8 8.1 3.4 44.2 1.2 هزار تن شیرخشک اطفال

 28.1 1.4 2.3 41.1 1.1 2.3 3.1 4.1 هزار تن شیرخشک صنعتی

 4113.1 4228.8 4184.1 814.1 4444.8 311.1 4883.4 4211.1 هزار تن شکر خام

 4.1 1.1 8.1 23.8 448.1 848.3 181.4 18.2 هزار تن شکر سفید

 11.8 82.1 18.1 88.1 18.4 81.2 14.8 1.1 هزار تن عدس

 4.4 1.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 2.2 هزار تن فرنگی�گوجه

 1.1 4.8 4.1 8.1 4.4 8.4 4.4 4.4 هزار تن وه تازهگوشت گا

گوشت گوساله 

 منجمد
 444.1 481.8 481.1 441.4 18.1 12.4 12.1 41.2 هزار تن

 42.8 1.1 42.4 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 هزار تن گوشت گوسفند

 11.1 14.2 11.4 3.1 43.8 82.1 4.1 4.4 هزار تن گوشت مرغ منجمد

الستیک ماشینهای 

 سبک
 14.1 11.1 11.8 11.3 11.4 81.1 14.1 14.1 هزار تن

الستیک ماشینهای 

 سنگین
 12.2 14.4 18.4 88.4 81.4 11.1 88.1 21.2 هزار تن

 4.3 1.1 8.8 4.8 1.8 2.1 21.3 41.1 هزار تن لپه

 1.4 1.8 1.1 1.8 4.1 8.4 4.1 4.4 هزار تن لوبیا رسمی
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 4.1 1.1 41.4 1.2 1.1 41.1 4.8 4.4 هزار تن لوبیا قرمز کوچک

 41 21 481 248 11 18 48 41 تن ماست

 433.1 841.8 332.4 122.8 381.4 4812.1 111.1 234.1 هزار تن میلگرد

 4 43 84 4 4 4 4 4 تن نان

 21.1 11.4 11.3 41.1 84.1 28.4 84.8 2.3 هزار تن نخود رسمی

 881.4 181.1 111.1 112.8 131.2 141.3 4448.4 144.1 هزار تن ورق سرد

 883.1 184.8 122.4 138.8 148.3 181.2 141.8 881.3 هزار تن ورق گالوانیزه

 4114.1 2484.1 2888.4 2111.1 4141.2 4884.1 4121.4 2413.1 هزار تن ورق گرم

 18.8 83.2 14.3 14.1 18.8 83.1 14.8 11.4 هزار تن کائوچوی طبیعی

 1.4 44.1 42.1 21.4 3.8 41.1 8.1 1.2 هزار تن مصنوعی کائوچوی

 14.4 14.4 14.4 12.4 18.1 88.1 81.1 83.4 هزار تن کره

 2811.3 4111.2 4348.4 4211.4 4421.1 4412.1 812.4 431.3 هزار تن کنجاله

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

 

 

 

 صادرات خدمات فنی و مهندسی  2-1-4-2

شرکت  444آغاز شد طبق آمارهای موجود تا به امروز بیش از  4818طور رسمی از سال  �صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران به

 .های دولتی و خصوصی قراردادهایی را اجرا کرده و یا در دست اجرا دارند�صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در بخش

المللی توانستند با حرکت سریع و مناسب رشد �های بین�ها با پشتوانه قوی و محکم دولت و با اعتقاد به ضرورت حضور در عرصه�شرکت

. اکثر قریب به اتفاق این قراردادها در بازار کشورهای آسیای میانه . ای در عقد قراردادهای مختلف در کشورهای دنیا داشته باشند�فزاینده

ای و پیمانکاری و همچنین �االی خدمات مشاورهنزدیکی ایران به این بازارها، توان ب. باشد�آفریقا و حوزه خلیج فارس می. هند و افغانستان 

های نسبی ایران در صادرات خدمات فنی و �تواند از مزیت مشترکات فرهنگی زبانی در برخی موارد و همچنین نیروی کار ارزان می

ز سهامداران مهم این ها با ایجاد ارتباط مناسب و منطقی با بانک توسعه اسالمی که ایران نیز یکی ا�این مزیت. مهندسی محسوب گردد

یافته صنعتی و در �های سیاسی که امروزه به عنوان مهمترین ابزار موجود نزد تمامی کشورهای توسعه�شود و انجام رایزنی�بانک محسوب می

 .شود بر گسترش صدور این گونه خدمات تاثیر به سزایی داشته است�حال توسعه برای نفوذ در بازارهای هدف از آن استفاده می

 ر جدول زیر روند توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ارائه شده استد

 

 (میلیون دالر)های خدمات  روند صادرات خدمات فنی و مهندسی به تفکیک حوزه: 488جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

 4248 334 311 818 188 131 112 111 نیرو

 41 84 244 141 441 11 211 438 صنعت

 844 12 812 4441 841 882 441 424 راه

 131 8421 4121 144 4211 811 114 144 ساختمان
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نفت، گاز و 

 پتروشیمی
13 484 21 11 421 481 -- -- 

 4.23 -- 4 13 13 -- 4 4 سایر

 2822.8 1448 8844 8484 2111 2411 4142 4113 کل حوزه خدمات

منعقد شده است ارائه  4834تا  4881ی صادرات خدمات فنی و مهندسی که طی هشت سال ها�در جدول زیر برخی از مهمترین پروژه

 .شده است
 

 های صادرات خدمات فنی و مهندسی�فهرست برخی از مهمترین پروژه: 483جدول 

 کشور عنوان پروژه ردیف
ارزش 

 (دالر میلیون)
 سال نوع پروژه

 4881 عمران و ساختمان 218 قزاقستان آستانا یطراحی، اجرا و ساخت مجتمع اداری، تجاری و مسکون 4

 4881 صنعتی 431 ونزوئال میلیون تن در سال4احداث کارخانه سیمان با ظرفیت  2

 4881 برق و نیروگاه 241 زیمبابوه آبی -اجرای پروژه توسعه نیروگاه برق  8

 4881 عمران و ساختمان 141 ونزوئال واحد مسکونی 44444طراحی و ساخت  1

 4881 صنعتی 248 بالروس ساخت کارخانه سیمان 1

 4881 برق و نیروگاه 224 تاجیکستان احداث نیروگاه سنگ توده 1

 4881 برق و نیروگاه 288 سوریه تشرین MMMW 114نیروگاه سیکل ترکیبی  1

 441 قزاقستان (km444-414)پتروپاو لووسک  -احداث اتوبان شوچینسک 8
راهسازی و توسعه 

 بنادر
4881 

 4881 نفت، گاز و پتروشیمی 414 عراق مگاواتی شهرک صدر 844نیروگاه گازی  3

 481 هندوستان NH-11تعریض و بهسازی بزرگراه  44
راهسازی و توسعه 

 بنادر
4881 

 4881 عمران و ساختمان 111 ونزوئال واحد مسکونی 1444اجرای  44

 های مسکونی الکود دوبی احداث مجتمع 42
ه امارات متحد

 عربی
 4881 عمران و ساختمان 483

 4881 وسد آبرسانی های�شبکه 441 سودان احداث تصفیه خانه آب ابوسید خارطوم 48

 441 قزاقستان متمم قرارداد اتوبان شوچینگ جاده آستانا 41
راهسازی و توسعه 

 بنادر
4881 

 4881 عمران و ساختمان 411 بالروس احداث ساختمان اداری تجاری 41

 4881 عمران و ساختمان 281 بالروس اخت مراکز تجاری در کشور بالروسس 41

 4881 برق و نیروگاه 448 سریالنکا هشت پروژه برق رسانی روستایی 41

 4881 عمران و ساختمان 284 ونزوئال سازی ده هزار واحدی��متمم پروژه خانه 48
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 4881 برق و نیروگاه 884 سوریه نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین 43

 4881 عمران و ساختمان 288 عراق دستگاه مدرسه سه طبقه 244ساخت  24

 احدا ث ساختمانهای مسکونی نخیل 24
امارات متحده 

 عربی
 4881 عمران و ساختمان 483

 احدا ث مخزن آب مشرف 22
امارات متحده 

 عربی
413 

های آبرسانی �شبکه

 وسد
4881 

 144 ترکمنستان احداث پروژه خط راه آهن 28
راهسازی و توسعه 

 بنادر
4888 

 4888 صنعتی 223 قزاقستان برداری و پشتیبانی مخابرات�عملیات ایجاد شبکه بهره 21

 123 سریالنکا سد، نیروگاه و تونل آب اومااویا 21
های آبرسانی �شبکه

 وسد
4888 

21 
 & HEERAتعمیرات و بازسازی دو مجتمع فرایندی 

NEELAM 
 4888 صنعتی 484 هندوستان

 438 لبنان قطعه پروژه راهسازی 41 21
راهسازی و توسعه 

 بنادر
4888 

 احداث پارک و مرکز تفریحی 28
امارات متحده 

 عربی
 4888 عمران و ساختمان 121

 424 ترکمنستان سازی��اجرای پروژه راه 23
راهسازی و توسعه 

 بنادر
4883 

 4883 ساختمانعمران و  221 قزاقستان احداث ساختمان مرکزی مخابرات 84

 4883 عمران و ساختمان 221 قزاقستان اجرای فاز دوم مرکز مخابرات 84

 4883 عمران و ساختمان 438 بالروس طراحی و اجرای بازار چرنوسکی 82

 4883 برق و نیروگاه 418 ارمنستان طراحی، تأمین و احداث خط سوم انتقال برق 88

 4883 برق و نیروگاه 441 ارمنستان ارمنستان –خط سوم انتقال برق ایران  81

 4883 برق و نیروگاه 441 سریالنکا اجرای پروژه برق رسانی روستایی 81

 4883 نفت، گاز و پتروشیمی 414 هندوستان ساخت، نصب و راه اندازی سه سکوی سرچاهی 81

 4883 عمران و ساختمان 814 بالروس مرکز تجاری چند منظوره 81

 4883 عمران و ساختمان 841 اوگاندا ونی شهر کامپاالواحد مسک 1اجرای  88

 4883 برق و نیروگاه 818 سوریه برق و نیروگاهگاه برق 83

 4883 عمران و ساختمان 483 عراق واحد مسکونی 2844 14

 4883 صنعتی 414 سوریه احداث کارخانه تولید شیشه 14
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 4834 نیرو 811 عراق خط انتقال گاز 12

 4834 ساختمان 431 عراق یوم ورزشیاحداث استاد 18

 4834 مسکن 414 عراق واحدمسکونی پیش ساخته برای وزارت مسکن عراق1444 11

 4834 نیرو 424 سودان تصفیه خانه 1احداث  11

 4834 ساختمان 4،488 ونزوئال احداث واحدمسکونی 11

 4834 ساختمان 4،144 ونزوئال واحد مسکونی 1444احداث  11

 4834 نیرو 114 ارمنستان نیروگاه آبیاحداث  18

 4834 نیرو 413 عراق ساخت تصفیه خانه 13

 4834 نیرو 414 عراق ساخت تصفیه خانه در کرکوک 14

 4834 ساختمان 481 عراق احداث شهرک مسکونی 14

 4834 راه 441 عراق ساخت پل راه آهن 12

 4834 ساختمان 414 عراق واحدی اهوار 1444پروژه  18

 

 

 

 

 

 های مشترک�ها و کمیسیون�اجالس  2-4-2

یکی از اقدامات مهم وزارت بازرگانی سابق و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت خارجی تعامل با کشورهای خارجی در 

. پذیرد�اری صورت میها و توسعه روابط تج�باشد که برای اجرای تفاهم نامه�های مشترک با کشور ایران می�ها و کمیته�قالب کمیسیون

 34،در مجموع 4834تا پایان سال  4881وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان توسعه تجارت و از سال 

 :این کشورها عبارتند از. اجالس در سال برگزار نمودند 44طور متوسط  �اجالس کمیسیون مشترک با دیگر کشورها، به

 مالزی، افغانستان، بنگالدش، سری النکا، کره جنوبی، اندونزی، پاکستان، ویتنام تایلند، هند، ترکیه ویتنام، چین: انوسیهحوزه آسیا و اقی

 روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، بالروس، کوبا، ونزوئال، قرقیزستان: حوزه اروپا و آمریکا

 تونس، نیجریه: حوزه کشورهای عربی و آفریقایی

ها در کشورهای دیگر نیز به وسیله سازمان توسعه �های مشترک، مشارکت در برگزاری اجالس�ها و کمیسسون�برگزاری اجالس عالوه بر

صورت پذیرفته است  4834ساله منتهی به سال  8اجالس در دوره  483در این راستا مشارکت در برگزاری . تجارت صورت پذیرفته است

کوبا، ونزوئال، ترکمنستان، لبنان، کنیا، تانزانیا، عراق، عمان، نیجریه، سودان، نامیبیا، سوریه،  که برخی از این کشورها شامل روسیه،

های مشترک کاری با کشورهای دیگر در داخل و خارج کشور �برگزاری کمیته. باشند زیمبابوه، سنگال، بحرین، قطر، الجزایر و موریتانی می

باشد که برخی از این کشورها شامل �کمیته در سال نیز اقدام دیگر این سازمان می 8النه کمیته مشترک کاری با متوسط سا 12به میزان 

 باشند سوریه، کویت، لبنان، تونس، ترکیه و پاکستان می

 .های مشترک میان ایران و کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسه ارائه شده است�در جدول زیر روند برگزاری کمیسون

 

 ایران و کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه.ا.ترک همکاری میان جهای مش�کمیسیون: 414جدول 

 
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 
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 اندونزی های مشترک�کمیسیون

مالزی، 

افغانستان، 

بنگالدش 

 -سریالنکا 

 کره جنوبی

افغانستان 

پاکستان، 

 ویتنام

اندونزی، 

هند، 

پاکستان، 

چین، 

 ترکیه

ویتنام، 

 ترکیه

تایلند، 

ریالنکا، س

پاکستان، 

هند، 

افغانستان، 

 ترکیه

ویتنام، چین، 

پاکستان، 

 ترکیه، هند

ویتنام، 

 افغانستان

 .های مشترک میان ایران و کشورهای مناطق مختلف دنیا ارائه شده است�در جدول زیر روند برگزاری کمیته
 

 دنیاهای مختلف  های مشترک همکاری میان ایران و کشورهای حوزه�کمیته: 414جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 کشورها

 4 4 4 2 4 4 4 4 حوزه آسیا و اقیانوسیه

 2 2 1 4 1 2 1 8 حوزه عربی، آفریقایی

حوزه اروپا، آمریکا و کشورهای 

 مشترک المنافع
1 1 8 1 8 1 2 2 

 

 های تجاری�هیات  3-4-2

گذاری در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور، سازمان توسعه �ی، بازاریابی و سرمایههای تجار�با توجه به اهمیت اعزام و پذیرش هیات

های اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری، توانسته است با غلبه بر  های ترویجی خود، ضمن توجه ویژه به برنامه تجارت ایران درکنار سایر برنامه

ریزی روند سفرهای تجاری را در چارچوب اصول و موازین �دیریت و برنامهها و سایر فشارهای سیاسی و اقتصادی، با م�فضاسازی تحریم

 .تجاری بهبود بخشد

هیات تجاری و  248ریزی، هماهنگی و نظارت جهت اعزام �های تجاری برنامه سازمان توسعه تجارت در جهت پذیرش و اعزم هیئت

های ایرانی در چند سال �ده است برخی از کشورهای میزبان هیاتهیات را انجام دا 21کشور با متوسط ساالنه  14بازاریابی به بیش از 

گذشته پاکستان، عراق، چین، روسیه، ترکیه، تاجیکستان، ارمنستان، یونان، ژاپن، امارات، اندونزی، گرجستان، قزاقستان، ترکمنستان، 

 .اند�، کنیا، تانزانیا، آفریقای جنوبی، کامرون و کویت بودههندوستان، ایتالیا، فرانسه، مجارستان، اسپانیا، کره جنوبی، عربستان، عمان، فنالند

نیز پذیرش  4834تا پایان سال  4888هیات تجاری و بازاریابی به ایران وارد شدند و از سال  48در مجموع  4881و  4881های �در سال

ها دیدار از کارخانجات و صنایع کشور و هیات و برگزاری صد 21گذاری از دیگر کشورها با متوسط ساالنه �هیات تجاری، سرمایه 444

از )اند شامل روسیه �برخی از کشورهایی که به ایران هیات اعزام نموده. ها در کشور صورت پذیرفت�های تجاری برای اعضای هیات�مالقات

ربستان، آذربایجان، ایتالیا، ، قزاقستان، تاجیکستان، عراق، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، هندوستان، ع(های مختلف�استان

 کنگ بوده اند�فرانسه، هلند، اسپانیا، استرالیا، آلمان، مجارستان، چین، بالروس، لبنان، ترکیه، مالزی، کره جنوبی و هنگ

نیز توسط ( های صادراتی های بازرگانی، تشکل�ها، اتاق�استان)های تجاری و بازاریابی کشور �عالوه براقدامات فوق تدوین برنامه ملی هیات

 .گذاری ارائه شده است�های تجاری بازار یابی و سرمایه�درجدول زیر روند پذیرش و اعزام هیات. سازمان توسعه تجارت صورت پذیرفته است

 

 گذاری�های تجاری، بازاریابی و سرمایه�اعزام و پذیرش هیات: 412جدول 

  
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

ی تجاری، ها�اعزام هیات

 گذاری�بازاریابی و سرمایه

 23 21 21 11 23 24 48 41 تعداد هیئت

 تعداد کشور
   

81 28 28 41 48 

 تعداد اعضا
   

141 4448 142 884 111 
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های تجاری، �پذیرش هیات

 گذاری�بازاریابی و سرمایه

 23 41 84 28 41 -- -- -- تعداد هیئت

 83 8 24 84 44 -- -- -- تعداد کشور

 141 244 4184 132 431 -- -- -- تعداد اعضا

 ها بین ایران و کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه ارائه شده است�در جدول زیر روند اعزام و پذیرش هیات

 

 اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری ایران و کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه: 418جدول 

 
4881 4881 4888 4883 4834 

 - ترکیه، ژاپن اری، بازاریابیاعزام هیات تج

کنگ، �ترکیه، هنگ

افغانستان، ویتنام، 

 مالزی، تایلند

افغانستان، چین، 

هند، ترکیه، 

 پاکستان

چین، 

کنگ، �هنگ

 ترکیه

پذیرش هیات تجاری، 

 گذاری�سرمایه

کره شمالی، میانمار، 

 هند

هند، ترکیه، مالزی، 

کنگ، کره �هنگ

جنوبی، افغنستان، 

 پاکستان، چین

ام،هند، چین، ویتن

تایوان، ترکیه، 

سنگاپور، افغانستان، 

 کنگ�هنگ

افغانستان، چین، 

 ویتنام

چین، ترکیه، 

پاکستان، 

تایلند، ویتنام، 

مالزی، 

 افغانستان، هند

گذاری جمهوری اسالمی ایران با کشورهای جهان نیز �های تجاری و سرمایه�های تجاری، همایش فرصت�عالوه بر اعزام و پذیرش هیات

 :گزار گردیده است که در بخش زیر ارائه شده استبر

 حوزه کشورهای آسیا و اقیانوسیه

 ( همایش 1)ایران و چین . ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 (همایش 8)ایران و افغانستان . ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 (همایش 2)اندونزی  ایران و. ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 (همایش 2)ایران و ترکیه . ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 کنگ و مالزی�هنگ – ایران با کشورهای هندوستان. ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 حوزه کشورهای اروپا و آمریکا

 (مایشه 2)ایران و روسیه . ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 (همایش 2)ایران و ازبکستان . ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 (همایش 2)ایران و ترکمنستان . ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 قرقیزستان –بالروس  – کوبا –ایران و قزاقستان . ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 ایران و منطقه آمریکای التین. ا.گذاری ج�یههای تجاری و سرما�همایش فرصت

 حوزه کشورهای عربی و آفریقایی

 ( همایش 1)ایران و عراق . ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 (همایش 2)ایران و سوریه . ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 (همایش 2)ایران و عمان . ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 ایران با کشورهای الجزایر، نیجریه، تونس و کویت. ا.گذاری ج�های تجاری و سرمایه�همایش فرصت

 های داخلی و خارجی�برگزاری نمایشگاه 1-1-2

قابل ارائه المللی، شناسایی و معرفی کاالها و خدمات نوین �المللی یکی از عوامل اثر گذار در بازاریابی بین�های بین�در حال حاضر نمایشگاه

ترین مکانها جهت معرفی کاالهای صادراتی �ها یکی از مناسب�توان گفت که نمایشگاه�در واقع می. توسط کشورها در سراسر دنیا میباشند

 .نمایند�الملل نقش اساسی ایفا می�های تجارت بین�عنوان یکی از زیرساخت�لذا در مقطع کنونی خدمات نمایشگاهی به. کشورها هستند

 .توان اشاره نمود های تهران، شیراز، تبریز، اصفهان و مشهد می�باشد به استان�های فعال می�هایی که دارای نمایشگاه�ترین استاناز مهم
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 .استان منتخب تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد در جدول زیر ارائه شده است 1ها در �در جداول زیر عملکرد برگزاری نمایشگاه
 

 (شیراز و مشهد –اصفهان  -تبریز)چهار استان  عملکرد میانگین: 411جدول 

 عنوان فعالیت
واحد 

 سنجش
4881 4881 4881 4881 4888 4883 4834 4834 

های �تعداد نمایشگاه

 برگزار شده
 411 431 483 418 411 414 421 412 تعداد

 محل فضای مفید

فضای )متراژ 

متر ( مفید

 مربع

221814 281288 811284 811134 143144 134818 128381 111888 

 

 المللی تهران�های بین�عملکرد نمایشگاه: 411جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 واحد سنجش عنوان فعالیت

های �برگزاری نمایشگاه

 داخلی در استان تهران
 14 14 18 18 18 88 14 11 تعداد

فضای مفید 

های برگزار �نمایشگاه

 ها�شده در استان

 113411 114844 181211 144114 11428 - - - عمتر مرب

 .ارائه شده است 4834تا  4881های �های خارجی برگزار شده در طی سال�در جدول زیر عملکرد نمایشگاه

 های خارجی برگزار شده�عملکرد نمایشگاه: 411جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 سال

المللی و �های بین�نمایشگاه

 یتخصص
41 28 28 21 84 41 48 14 

 8 44 21 42 48 48 48 42 های اختصاصی�نمایشگاه

های �جمع نمایشگاه

 المللی و اختصاصی�بین
21 14 11 81 12 83 28 18 

های مشارکت �تعداد شرکت

 کننده
811 4818 4488 4884 4113 2213 834 4841 

 21331 41214 11112 28444 28883 81411 22812 41121 متراژ کل نمایشگاه

های برگزار شده �نمایشگاه

 در قاره آسیا
24 82 81 84 81 82 48 88 

های برگزار شده �نمایشگاه

 در قاره اروپا
1 1 1 1 1 1 1 8 

های برگزار شده �نمایشگاه

 در قاره آفریقا
8 8 8 2 2 2 8 4 
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های برگزار شده �نمایشگاه

 در قاره آمریکا
4 4 4 4 4 4 4 4 

 

المللی جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی ارکان اجرایی وزارت سابق بازرگانی و �های بین�ها، شرکت نمایشگاه�ری نمایشگاهدر حوزه برگزا

 :باشد�باشد که اهم وظایف این سازمان به شرح زیر می�وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت می

 داخل و خارج از ایرانالمللی بازرگانی در �های تخصصی، اختصاصی و بین�برگزاری نمایشگاه

های مربوط، اقدام به تشکیل مجامع �ها، شرکت در سمینارها و کنفرانس�های جهانی، قبول عضویت آن�های نمایشگاه�همکاری با اتحادیه

 مشترک با رعایت قوانین و مقررات در ایران

و مهندسی ایران از طریق برپایی و اداره مراکز و  نمایش و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بازرگانی فنی

 های نمایشگاهی در داخل و خارج از ایران�غرفه

های دائمی و موقت داخلی و خارجی از طریق �مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی برای تاسیس و یا مشارکت در تاسیس نمایشگاه

 گذاری�سرمایه

های ایرانی از طریق �سالمی ایران دلیل وجودی خود را تسهیل توسعه تجارت شرکتالمللی جمهوری ا�های بین�شرکت سهامی نمایشگاه

هدف بنیادی این شرکت کمک به . داند�های داخلی و خارجی و در راستای توسعه صادرات غیر نفتی کشور می�برگزاری نمایشگاه

در این راه . هی و رویدادهای مرتبط تجاری استهای ایرانی از طریق ارائه طیف کاملی از خدمات نمایشگا�سازی تجارت شرکت��جهانی

 .ها و روابط تجاری خواهد بود�تمرکز اصلی برای تحقق اهداف بر بازارگرایی، نوآوری مستمر و توسعه مشارکت

دمات به المللی و شناسایی و معرفی کاالها و خ�نمایشگاه داخلی بمنظور بازاریابی بین 442نمایشگاه خارجی و  14سال اخیر تعداد  8طی 

 .شرح زیر برگزار گردیده است

 

 

 

 

 های برگزار شده داخلی و خارجی�تعداد نمایشگاه

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 عنوان

های خارجی برگزار �نمایشگاه

 شده
21 14 11 81 12 83 23 18 

 18 14 11 18 14 88 14 11 های داخلی برگزار شده�نمایشگاه

 

 المللی�های بین�موافقت  5-4-2 

در زمینه توافقات بازرگانی، تفاهم  4881تا  4881های �ها و یادداشت تفاهم بین ایران و دیگر کشورها در فاصله سال�موافقتنامه 213تعداد 

یتنام، کره ها ترکیه، چین، پاکستان، مالزی، اندونزی، و�برخی از کشورهای طرف توافقنامه. ها و تجارت ترجیحی به امضاء رسیده است�نامه

شمالی، افغانستان، هندوستان، تایلند، سریالنکا، ترکمنستان، ونزوئال، قرقیزستان، کوبا، ارمنستان، صربستان، بوسنی و هرزگوین، 

 .اند�تاجیکستان، بالروس، ازبکستان، اوکراین، تونس، سوریه، کویت، نیجریه، لبنان، کنیا و عراق بوده

 

 های امضا شده ایران با کشورهای دنیا�نامه ها و تفاهم�موافقتنامه: 411جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 کشورها

 - 1 1 8 1 8 3 - حوزه آسیا و اقیانوسیه

 41 4 2 1 2 21 88 88 حوزه عربی و افریقایی
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اروپا، آمریکا و کشورهای 

 مشترک المنافع
42 44 8 48 48 1 8 43 

 ها به تفکیک نوع تفاهم نامه در کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه ارائه شده است�مهدر جدول زیر وضعیت تفاهم نا

 

 های میان ایران و کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه�ها و موافقتنامه�تفاهم نامه: 418جدول 

 
4881 4881 4881 4888 4883 4834 

 تفاهم نامه
مالزی، اندونزی، کره 

 شمالی، ویتنام، ترکیه
- 

ستان، چین، پاک

ترکیه، اندونزی، 

 افغانستان، هند

ویتنام، ترکیه، 

 پاکستان

هند، افغانستان، 

پاکستان، سریالنکا، 

 تایلند

چین، ترکیه، 

پاکستان، 

 ویتنام

تجارت 

 ترجیحی

پاکستان، سریالنکا، 

 ترکیه، اندونزی
 - - - - ویتنام

 - بازرگانی
کره جنوبی، 

 تایلند
- - - - 

 

 ها تجاری�رایزن  1-4-2

دفتر رایزنی بازرگانی ایران در کشورهای مختلف ایجاد کرده که در این  23زارت سابق بازرگانی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت و

ها ارسال صدها گزارش تحقیقات بازار، �از اقدامات این رایزن. اند�رابطه رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت به این کشورها اعزام شده

در جدول زیر وضعیت اعزام رایزن تجاری به . نفعان در داخل کشور یوده است�های صادراتی برای و انعکاس به ذی�رداتی و فرصتنیازهای وا

 .کشورهای مختلف ارائه شده است

 

 وضعیت حضور رایزن در دفاتر رایزنی بازرگانی ایران در خارج از کشور: 413جدول 

 4834 4834 4883 4888 4881 4881 4881 4881 کشور ردیف

 * انگلیس 4
       

 * فرانسه 2
       

 * مالزی 8
       

 * * * * * * عربستان 1
  

 * * * * * * روسیه 1
  

 * * * * * * * ازبکستان 1
 

 پاکستان 1
 

* * * * * 
  

 * * * * * * * * عراق 8

 * * * * * * * * افغانستان 3

 * * * * * * * * امارات 44

 ترکیه 44
 

* * * * * * * 

 هند 42
 

* * 
 

* * * * 
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 اتریش 48
 

* * 
     

 چین 41
   

* * * * * 

 * کویت 41
 

* * * 
   

 بالروس 41
   

* * * * * 

 اوکراین 41
   

* * 
   

 ترکمنستان 48
   

* * * * * 

 جنوبی افریقای 43
  

* * * * * * 

 الجزایر 24
  

* * * * * * 

 نیجریه 24
  

* * * * * 
 

 کنیا 22
  

* * 
    

 ونزوئال 28
  

* * * * 
  

 اندونزی 21
      

* 
 

 عمان 21
      

* * 

 * * * * * * * * قزاقستان 21

 سوریه 21
     

* * 
 

 لبنان 28
    

* * * * 

 اذربایجان 23
      

* * 

 

 کالم آخر  5-2

 شود؟�یحوزه صنعت و معدن با چه وضعیتی به دولت یازدهم تحویل داده م  1-5-2

 
 (4832سخنرانی دکتر غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صنعت و معدن سال )

های نهم �مراسم روز ملی صنعت و معدن فرصت مناسبی شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم ضمن ارائه آماری از عملکرد دولت

ولید، وضعیتی را نیز درباره صنعت و معدن وزارتخانه درحال تحویل به شرکت سازی و ت��گذاری، ظرفیت�های سرمایه و دهم در حوزه

 .کنندگان این مراسم ملی ارائه کند

 "محمدرضا رحیمی "دراین مراسم که با حضور  "مهدی غضنفری  "، دکتر (شاتا )رسانی تولید و تجارت ایران �به گزارش شبکه اطالع

آنچه که من : ن دولتی و فعاالن بخش خصوصی در سالن اجالس سران برگزار شد، گفتمعاون اول رییس جمهوری و جمعی از مسئوال

ها به دولت خاصی �ساله وزرای سابق صنایع ومعادن کشور است چرا که اقدامات و فعالیت 84کنم گزارش عملکرد �دراین مراسم ارائه می

شود وقتی عملکرد آقای احمدی نژاد مطرح �، گاهی اوقات دیده میگویم عملکرد وزرای سابق بر آن تاکید دارم�اینکه می".شود �مربوط نمی

ماند �روند آنچه می�آیند و می�ها می�باشد، دولت�ای کردن آن، اما باید نگاهمان از سطح باالتر و سیستمی�شود برخی اکراه دارند از رسانه�می

داند، �است و هر ایرانی موفقیتی را متعلق به خود میضمن اینکه اقدامات هشت سال اخیر نیز کار شما بخش خصوصی .ملت ایران است 

 ." ها باید برداشته شود�اسم

کارخانه سیمان احداث شده در دوران آقای هاشمی یا خاتمی و احمدی نژاد، بعدها بدون نام بردن از اسامی افراد : دکتر غضنفری ادامه داد

است، حاال دولتی آماده، امانت دار است و امانت خود را به دولت بعدی  میلیون تن ظرفیت سیمان 84گوییم دراین مدت �شود، می�ذکر می

 .دهد و همین وضعیت ادامه دارد و نباید به یک دولت خاص منصوب کرد�می
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دهم که شامل گزارش �گزارش امروز من به عنوان آخرین فرصتی است که به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می: وی افزود

وزرای سابق همچون آقایان محرابیان و طهماسبی و سایر وزرا است، البته این افراد همه خدمتگزارانی برای بخش خصوصی عملکرد همه 

 . اند و درواقع کار مشترکی صورت گرفته است�ها و بازرگانی بوده همچون خانه صنعت، معدن و تجارت، تشکل

خرداد ماه که فوق العاده ارزشمند بود قدردانی  21شریف ایران برای حماسه همچنین از همه ملت : وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد

دلیل انتخاب ایشان به عنوان رییس جمهوری  �کنم رفتاری بسیار ارزشمند که غیر قابل توصیف است و به آقای دکتر روحانی نیز به�می

 . گویم�منتخب مجددا تبریک می

های �بخشی از آن به مقایسه عملکرد هشت سال گذشته دولت: دو قسمت است، ادامه داددکتر غضنفری با بیان اینکه گزارش وی شامل 

نهم و دهم با مدت مشابه آن اختصاص دارد و موضوع دیگر به بحث امروز اختصاص دارد و اینکه امروز با توجه به این حجم اکتشافات و 

 . ای داشت�ین باید نگاه تازههای دیگری است بنابرا ها، اولویت اینکه صنعت دگرگون شده، اولویت

های بیشتری را برای حمایت از حوزه تولید �ریزی�ها آغاز شده و باید برنامه�وی همچینن این موضوع را نیز یاد آور شد که موج جدید تحریم

 . انجام داد

 گذاری در هشت سال اخیر�سرمایه

این میزان : جام شده در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و گفتهای ان�گذاری�وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع سرمایه

 .هزار میلیارد تومان شد 424های نهم و دهم �گذاری در دولت�سرمایه

دکتر غضنفری ادامه مطلب خود را با طرح این پرسش شروع کرد که آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطالب به دنبال تعریف از 

گذاری دراین مدت این پیام مهم را دارد �در واقع بیان میزان سرمایه: ها چه کاری انجام شده است ؟ افزود�در این دولتدولت است و اینکه 

های آینده، بسیار خوب است و �که امید به فضای کسب وکار ایجاد شده و این یعنی امید به آینده، ایجاد اشتغال و اشتغالزایی برای نسل

 . های آینده از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است�گذاری برای نسل�ی قرار داریم که عالقه مندی به سرمایهبیانگر آن است که در کشور

گذاری �گذاری آن است که با وجود همه انتقادها به سیستم بانکی و منابع مالی اما این رقم سرمایه�پیام دیگر این میزان سرمایه: وی افزود

 . محقق شده است

 برداری�های بهره�پروانه

  برداری صادر شده است�هزار پروانه بهره 11های نهم و دهم �وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در هشت سال دولت

 پروانه اکتشاف معدنی

 . هزار معدن رسیده است 1معدن بود که هم اکنون به بیش  8144های نهم و دهم �تعداد معادن فعال پیش از دولت :وی گفت

 های صورت گرفته �سازی��ظرفیت

های صورت گرفته تلف شده و یا اینکه منجر به �گذاری�وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با طرح این پرسش که آیا سرمایه

و از  برابر است 2سازی صورت گرفته برای فوالد خام بیش از ��ظرفیت :های انجام شده پرداخت و ادامه داد�سازی��تولید شده وی به ظرفیت

 . رسد میلیون تن می 21ها نیز انجام شود به �میلیون تن در صورتی که آخرین افتتاح 44

ها و تولید و اینکه آیا نوعی بازی �ها در باره میزان ظرفیت سازی�دکتر غضنفری با اشاره براینکه مطالب ارائه شده از سوی یکی از خبرگزاری

مکن است ظرف سه سال و برخی دو سال به ظرفیت تولید برسد، بنابراین اعداد اعالم برخی کارخانجات م: با اعداد شکل گرفته، گفت

های �گذاری�دهیم و اینکه آیا سرمایه�سازی می��وی با بیان این جمله که در حال حاضر گزارش ظرفیت.شده، عدد تاسیسات و ظرفیت است 

برابر  2میلیون تن رسیده و بیش از 24میلیون تنی فوالد به  44د ظرفیت تولی: صورت گرفته منجر به ظرفیت شده یا خیر؟ غضنفری افزود

 . شده است

 84میلیون تن به  48این میزان از : برابری ظرفیت تولید محصوالت فوالدی خبرداد و گفت 2وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش 

 . میلیون تن رسیده است 84میلیون تن به  88برابری داشت و از  2.1میلیون تن رسیده، سیمان نیز رشد 

برابر  2در حوزه کاشی و سرامیک نیز ظرفیت تولید به بیش از : برابری ظرفیت تولید آلومینیم گفت 2دکتر غضنفری با اشاره به افزایش 

 . شده است

ردستگاه ظرفیت تولید هزا 314این رقم از : های نهم و دهم گفت�برابری تولید خودرو در هشت سال دولت 2وی با اشاره به ظرفیت تولید 

 . میلیون دستگاه رسیده است 2به 

برابر شده است این میزان در  2سازی و سیلو �وزیر صنعت، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که در هشت سال اخیرتاسیسات ذخیره

 . میلیون تن رسیده است 41میلیون تن بوده و در حال حاضر به بیش از  1تقریبا  4881ابتدای سال 
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این : برابری استخراج معادن در هشت سال اخیر نسبت به مدت مشابه قبل از آن را یادآور شد و گفت 2.1دکتر غضنفری در ادامه رشد 

 .میلیون تن در سال گذشته رسید 834میلیون تن به  411میزان از 

 تولید تجمعی در هشت سال گذشته

های ساخته شده منجر به تولید گردید یا اینکه واحدهای تولیدی تعطیل �یتوی ادامه سخنان خود را با طرح این پرسش که آیا ظرف

میلیون دستگاه بود که این میزان در هشت سال اخیر به  8.8، 81تا  11های �میزان خودرو سواری و وانت در فاصله سال: هستند، افزود

 . دهد�میلیون دستگاه رسید که رشد بیش از سه برابری را نشان می 44

میلیون تن بود که در هشت سال  11های هفتم و هشتم �تولید فوالد خام نیز در هشت سال دولت: نعت، معدن و تجارت عنوان کردوزیر ص

 . میلیون تن رسید است 31اخیر به 

ن میلیون ت 284میلیون تن رسیده و سیمان با رشد دو برابری از  248میلیون تن به  444به گفته وی محصوالت پتروشیمی نیز از 

 .میلیون تن در هشت سال خیر رسیده است 144به (  81تا  11های �درسال)

برابری آلومینیم را نیز مورد توجه قرارد اد و  4.8برابری مس کاتد،  4.1برابری کاشی و سرامیک،  8برابری لوازم خانگی،  4.1وی رشد 

ها �ا اینکه دقت کافی در استخراج اعداد نداشته، من از آنسازی کرده و ی��ریزی عدد�ممکن است برخی تصور کنند معاونت برنامه: گفت

المللی است یا �المللی را نیز به ما بدهند و اینکه آیا این ارقام اعالم شده از سوی معاونت مورد تایید آمارهای بین�های بین خواستم که رتبه

 خیر ؟

، 41، 22ها به ترتیب  این رتبه :پرداخت و گفت 81سال  های فوالد، سیمان، سنگ آهن، مس و خودرو در دکتر غضنفری سپس به رتبه

 . ارتقا یافته است 48و  24، 3، هشت، 41به ترتیب به  34بود که در سال  48، 21، 48

رسیده  48به  48تنزل یافته و از  34دلیل مسائل تحریم رتبه خودرو در سال  �وزیر صنعت، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که به

 .است

 ادرات غیرنفتی ص

میلیارد دالر با میعانات گازی  241های نهم و دهم را �وی در بخش دیگری از سخنان خود مجموع صادرات غیرنفتی در هشت سال دولت

 .اعالم کرد

تی در از نظر وی، رشد صادرات غیرنف.میلیارد دالر شد  88، 81تا  11های �میزان صادرات غیرنفتی در فاصله سال: دکتر غضنفری افزود

هشت سال اخیر به معنای آن است که اقتصاد ایران توانسته است این حجم از کاالی خود را در بازارهای جهانی به فروش برساند و ارتباط 

 . جهانی خود را افزایش دهد

های هفتم و هشتم �شود، این رقم در هشت سال دولت�کمتر به این موضوع توجه می: وی در ادامه به کل تجارت خارجی اشاره کرد و گفت

میلیارد دالر رسید و یعنی اینکه جمهوری اسالمی ایران ظرفت هشت سال این میزان  181میلیارد دالر بود و در هشت سال اخیر به  244

 . جا کرده، ناوگان کشتیرانی خود را توسعه داده و درحقیقت لجستیک بزرگی این میزان را انجام داده است�کاال را از بنادر جابه

دکتر غضنفری میزان .برابری است  8.2حجم تجارت خارجی در هشت سال اخیر بیانگر رشد : زیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کردو

این رقم در مدت : برابری اعالم کرد و افزود 1میلیارد دالر با رشد بیش از  24صادرات خدمات فنی و مهندسی در هشت سال اخیر را 

 . دالر بود میلیارد 2.1مشابه قبل از آن 

درصد  22طور متوسط در حوزه صادرات غیرنفتی ساالنه  �کند که به�آمارهای صادرات غیرنفتی این موضوع را یاد آوری می: وی ادامه داد

 . رشد را شاهد بوده ایم

سال : ه شد، گفتگرفت 81میلیارد دالر در سال  24وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره بر اینکه جشن رسیدن صادرات غیرنفتی به 

 . میلیارد دالر عبور کرد 14گذشته نیز میزان صادرات غیرنفتی از 

اند �ها دست در دست هم داده�های اخیر همه و همه جزو افتخارات کشور است و همه دولت�اقدامات صورت گرفته در سال: وی عنوان کرد

ها �تواند به مانند من عمل کند، دولت وع کردم و هیچ کس نمیتواند بگوید من شر ها رو به جلو در حال حرکت است، کسی نمی�و تالش

 . ها ترسیم کنیم�های دوردست را با همدلی با دولت�توانیم افق اند تا کارها را به سامان برسانند و می�پشت سر هم آمده

 . باید برای آن چاره اندیشید: افزودگذارد، �رسد و در تصمیمات ما اثر می ها به نقطه جدیدی می�دکتر غضنفری با تصریح براینکه تحریم

 گزارشی از وضعیت صنعت و معدن

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی کوتاه در باره حوزه صنعت و معدن در دولت دهم و مسائل 

دهد به همین دلیل به �ته جواب نمیمسائل ارزی در سال گذشته مشخص شد که حساب انتقال ارزی مثل گذش: آن پرداخت و گفت
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 . ای تعیین گردید�برای ارز مبادله 3تا  8بندی شد، کاالهای اولویت یک و دو برای ارز مرجع و اولویت �پیشنهاد وزارتخانه کاالها اولویت

 مدیریت صادرات و واردات در فضای تشدید تحریم 

ای ایجاد گردید، شاید با نگاه تسهیل گری من در تضاد بود اما شرایط �ممنوعیت واردات برای یک هزار ردیف تعرفه: وی تصریح کرد

کرد که این چنین باشد و ما به ناچار برای حمایت از تولید داخلی اجازه صادرات برخی مواد اولیه را ندادیم اگر �اقتصاید کشور اقتضا می

 .شدند  داد، صنایع پایین دستی با مشکل تولید مواجه می�این اتفاق رخ می

در برخی صنایع همچون لوازم خانگی، : ها مدیریت شد و برخی خود نیز برکاتی داشت، گفت�دکتر غضنفری با بیان این جمله که تحریم

 . کیف و کفش خارجی وضعیت خوبی را شاهد بودیم

ها �دیم، این تدابیر به خاطر تحریمای ش�دلیل نیاز کشور به مواد اولیه مانع صادرات مواد پایه �به: وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد

 . گیری کنیم�کند و ما باید با این شرایط تصمیم�ها فرایند مستمر و همقدم با تولید و تجارت حرکت می�ریزی شد، تحریم�برنامه

گاه سابقه ندارد �یچها را نصف کردیم، ه�ای تبدیل شد ما تمام تعرفه�پس از آنکه ارز مرجع در دنیای تولید به ارز مبادله: وی تصریح کرد

 . ها را نصف کند این امر ناشی از شرایطی که در آن قرار گرفته ایم و ادغام بود�وزیری توانسته باشد تمام تعرفه

ها کمک کرد، همه به خاطر دارند که پیش ازادغام دو وزارتخانه در باره برخی �ادغام بسیار به وضعیت تحریم: دکتر غضنفری سپس گفت

ا میان دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی مشاجره بود اما ادغام همه را در کنار یکدیگر قرار داد و به این تصمیم بسیار ها دایم�تعرفه

 . کمک کرد

کند، �تومان کلی تفاوت می 244ها نداشتیم، حق گمرکی ضرب در یک هزار و �ای جز نصف شدن تعرفه�ما هیچ چاره: وی تصریح کرد

رد و این اقدام به آن دلیل بود که حداقل تولیدکننده بتواند مواد اولیه را با عوارض گذشته وارد کند، بنابراین دولت از حق ها تغییر ک�تعرفه

 . خود گذشت

 تحویل وزارت صنعت به دولت بعدی در چه وضعیتی ؟ 

زند ؟ چالش خوب است ؟ �ضر چگونه میوزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهارات خود با طرح این پرسش که نبض تولید در حال حا

شود و وضعیت صنعت و معدن در چه شرایطی قرار است به دولت بعدی تحویل داده شود، �و در چه شرایط تحویل دولت بعدی داده می

ین و تولید برخی کاالها همچون کمبا 34و  34در برخی تولیدات افزایش داشته ایم و در برخی کاهش به عنوان مثال در سال : گفت

 . درصد رشد داشته ایم 84تراکتور بیش از 

درصد رشد تولید را پشت  44درصد رشد تولید داشته ایم، نئوپان و نخ نیز باالی  84در خصوص تولید پودر شوینده نیز باالی : وی افزود

 14در بخش خودرو نیز کاهش سر گذاشته ایم اما در برخی تولیدات همچون یخچال و فریزر و تلویزیون تولید با کاهش مواجه شد و 

ای را در باره وام به خودروسازان گرفتیم اما متأسفانه �به خاطر دارم سال گذشته همین موقع مصوبه ".شاهد بودیم  34درصدی را در سال 

 ". ید مواجه گردیدها داده نشود و خودروساز با کاهش تول�وام به آن شد که این دلیل بدبینی نسبت به خودروسازدر دولت و مجلس باعث �به

 رشد تولید در بورس

درصد  13اما این رشد در بخش صنعت از : درصد بوده گفت 11وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه رشد کلی بورس 

های فلزی، �انیدرصدی ک 441وی ازرشد .فراتر رفته است و این به این معنا ست که رشد صنعت در بورس از رشد کلی خود باالتر است 

 . درصد سیمان در بورس خبرداد 14درصدی فلزات اساسی و  14

امید ما به شماست، دولت : وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خطاب به شرکت کنندگان در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت

م درست بگیرد چرا که دانش و اطالعات در تواند تصمی ها است که می بعدی هم به حضور شما نیاز دارد و در حقیقت با حضور تشکل

 . دستان شماست و اختیار و امکانات در نزد دولت، امیدوارم که این مسیر همراهی در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کند

تا  14ان شاید گذاری در کشورهایی چون ایر�اما در هر سرمایه: ها و سیستم بانکی بسیار گالیه شده است، گفت�وی با بیان اینکه از بانک

 . دانم که از سیستم بانکی تشکر کنم�ها باشد، به همین دلیل وظیفه خود می�درصد روی بانک 84

ها نیز به خاطر اینکه این وزارتخانه را در وضعیت خوبی �از آن: دکتر غضنفری همچنین با قدردانی از وزرای سابق صنایع و معادن نیز گفت

 . م و امیدوارم که به خوبی تحویل وزیر بعدی بدهیمکن�اند تشکر می�به ما تحویل داده

 تشکیل کارگروه معدن 

گیری کارگروه توسعه معدن �با شکل: وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه کارهای خوبی در بخش معدن صورت گرفته، افزود

 دهد و در بهار امسال نیز ادامه داشته است�شکیل میاین کارگروه هر هفته با رییس جمهوری جلسه ت(  34زمستان )در سال گذشته 

 .حضور رییس جمهوری در کارگروه توسعه معدن بیانگر آن است که تا این حد اهمیت به حوزه معدن داده شده است: دکترغضنفری افزود

ی همراهی در بخش معدن تشکر از نمایندگان نیز برا: کارهای بسیار خوبی صورت گرفته، تاکید کرد�وی با بیان اینکه در حوزه معدن
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مشخص  های معدنی در قانون بودجه مطرح شد و اینکه اینکه حق دولت نیز در قانون بودجه�کنم برای اینکه اولین بار حقوق پروانه�می

 . گردید

ه ایم و تقریبا مصوبات خوبی از رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری در حوزه معدن گرفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد

 . در حال حاضر برنامه معدنی هر استانی مشخص است

میلیارد تومان اعتبار جدید با کمک مجلس امسال به هزار  1های خوبی خواهیم داشت ابراز امیدواری کرد تا �وی با اشاره براینکه واگذاری

 .بخش معدن تزریق شود و به امید اینکه منشا تولید شده و جایگزین ارز گردد

باید : گرا و تولید صادرات محور است، افزود�ها تولید صادرات�دکتر غضنفری در پایان اظهارات خود با تاکید براینکه چاره اصلی برای تحریم

توان بدون ارز مدیریت کرد، تولید با دنیا ارتباط دارد و نیازمند مواد  دی گرفت هیچ راهی وجود ندارد چرا که کشوررا نمیصادرات را ج

 . ه است و آن هم به ارز نیاز دارداولی

طور حتم رقابت سالم موجب پیروزی و  �به: گر ان و تولید گران آرزوی موفقیت کرد و افزود�وی در پایان سخنرانی خود برای همه صنعت

 .سرافرازی ملت ایران خواهد شد

 

 ای را تضعیف کند�های توسعه سازی نباید سازمان��خصوصی  2-5-2

 (4832نامه روزنامه دنیای اقتصاد به مناسبت روز ملی صنعت، معدن و تجارت سال گفتگو با ویژه )

در شهرستان الیگودرز است که اولین تجربه کاری اش هم در  4883دکتر مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم، متولد 

شگاه امیرکبیر در رشتۀ مهندسی صنایع، به عضویت غضنفری یک سال پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشدش از دان. همین شهر بوده

پس از . استرالیا گرفت NSW نیز مدرک دکترایش را در همین رشته از دانشگاه 4811هیأت علمی دانشگاه علم وصنعت درآمد و در سال 

پا در میدان  81سال  های مختلف در مدیریت دانشگاهی، بعنوان معاون وزیر بازرگانی و رییس کل سازمان توسعه تجارت در�تجربه

با . مدیریت کالن کشور گذاشت و چهار سال در این مسئولیت فعالیت کرد که اتفاقا آن سالها دوران طالیی صادرات غیرنفتی نام گرفت

اجرای فاز ویژه کنترل بازار در شرایط  �موفقیت در وزارت بازرگانی به. وزیر بازرگانی دولت دهم شد 88جه به همین موفقیتها او در سال تو

سازی دولت، وزارتِ صنعت، معدن و تجارت پس از ��که در راستای طرح کوچک 4834ها باعث شد در سال �اول قانون هدفمندی یارانه

اسالمی و تایید شورای نگهبان از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی پدید آمد، او به عنوان اولین وزیر تصویب مجلس شورای 

های ادغام دو �مهدی غضنفری بعنوان یکی از طرفداران و تئوریسین. تخانه معرفی شده و از مجلس رأی اعتماد باالیی را بگیرداین وزار

د است که این ادغام آثار مثبت و قابل توجهی در صنعت و اقتصاد امروز ایران داشته است، چراکه عالوه بر از وزارتخانه تولید و تجارت معتق

در گفت وگویی که پیش رو دارید، . سازد�خی تعارضات میان دو وزارتخانه پیشین، تنها یک نفر را مسئول و پاسخ گو میمیان برداشتن بر

اند؛ یکی جریان سازندگی �و جریان متعارض در وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور تأثیرگذار بودهگوید که در چند سال اخیر د�غضنفری می

های هوشمندانه �گر که به گفتۀ او با هدف ایجاد مضیقه های خارجی تخریب�دیگری جریان تحریمروشمند و هدف دار در داخل کشور و 

ت چنین وضعیتی باعث شده است ادبیات اقتصادی غالب بر جامعه وزیر صنعت معتقد اس. تر شده�طراحی شده و هر روز حلقه شان تنگ

که کشور با بحران  32و  34های �رای تشویق تولید داخلی بود، در سالبدنبال صعوبت در ورود کاالهای خارجی ب 34و  83های �که در سال

ها را اقدامی سنجیده و �غضنفری هدفمندی یارانه. باشدبندی کاالها و تسهیل واردات کاالهای با اولویت باال �ارزی مواجه شد، بدنبال اولویت

های اخیر تنها به خاطر این مسئله بوده، در حالی که از نگاه �در سالکنند که گرانی  داند و معتقد است که برخی به اشتباه فکر می�مفید می

او همچنین به نقش . ها بوده است�ها و تحریم�صومتاو، عامل اصلی گرانی و تورمی که مردم مابه ازاء آن هیچ دریافتی نداشتند ناشی از خ

و مسئلۀ  11رغم آنکه سوء برداشت از اصل �یگوید عل�کند و می�ای در توسعۀ صنعت کشور اشاره می�های توسعه مهم سازمان

غضنفری . وار بوده استها شده بود، اما وزارتخانۀ او بر حمایت از آن است سازی پیش از این سبب ساز مشکالتی برای این سازمان��خصوصی

و وزارت صنعت، معدن و کند که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید حمایت بیشتری از حوزه تولید �همچنین به دولت بعد توصیه می

 .مشروح گفت وگوی ما با دکتر مهدی غضنفری را در آخرین روزهای وزارت اش پیش رو دارید. تجارت داشته باشند

به عنوان کسی که سکان مدیریت کشور را در مقام وزارت صنعت در دست دارد، وضعیت این وزارتخانه را از آغاز دورة خود تاکنون چگونه 

 بینید؟�می

ظرف این سالها دو . تاکنون، ایام خاصی در اقتصاد ایران بودند که شاید در گذشته سابقه نداشته است 32و از آغاز سال  34، 34ای ه�سال

ه پنهان، آشکارا در مقابل هم قرار گرفتند؛ اول یک جریان اقتصادی بود که دولت و نظام مقدس اسالمی ایجاد جریان پس از سالها مقابل

مثالً در این مدت در پروژة مسکن مهر خیلی از شهرها به کارگاه بزرگ شهرسازی . آن توسعۀ کشور و سازندگی بود کرد و وجه مشخصۀ

های صنعتی �پروژه .های عظیم سازندگی شدند�در صنعت و معدن هم بسیاری از شهرها و شهرکهای صنعتی بدل به کارگاه. تبدیل شدند
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ویژه فعاالن  �همچنان نیز جریان بزرگ سازندگی در حال حرکت و پیشروی است و مردم و به ...کلنگ خوردند، ماشین آالت تجهیز شدند و

... های تک و�و روی نیازهای اصلی کشور مانند فوالد، سیمان، روند�گذاری می�اقتصادی هر روز بیشتر از گذشته به استقبال سرمایه

در مقابل این . به اوج اعتالی خود رسید 34و  34های �است، در سال این جریان که همچنان نیز در حال حرکت. کنند گذاری می�سرمایه

جریان دومی قرار دارد که جریان تحریم جریان سازندگی که متکی به درآمدهای کشور، درآمدهای نفتی و نیز توان بخش خصوصی است، 

ابتدا تحریم بانکهای . بندد�ههای عبور را میها هر روز بیشتر از گذشته گذرگا�درحالی که دولت سرگرم ساخت وساز است، تحریم. هاست

های �رانی و برخی فعالیتهای کشتی�سپس تحریم. ها در داخل پیدا کردیم�تجاری شروع شد، که ما در نهایت راهکارهایی برای مقابله با آن

روش نفت کشور نیز شد و همۀ اینها ها شامل بانک مرکزی و ف�در ادامه، تحریم .ای اندیشید�شد چاره دریایی شروع شد، که برای آن هم می

 .کردکل حرکت سازندگی را که با شتابی خوب و متناسب با نیازهای جامعۀ جوان ما شروع شده بود، با دیوار موانع جدیدی مواجه 

پید، دشت خواهند همچون یک لشکر س�برای داشتن یک تصور فیزیکی از این تقابل و رویایی همه جانبه اینگونه فرض کنید که کسانی می

کنند و گروه دیگری در مخالفت و مخاصمت با اینها هر بار تعدادی از  بزرگی را درختکاری و آبیاری کنند و هر روز نهال جدید غرص می

بود، زیرا تالشهای تخریبگرانه مزاحمتی  34و 34های �این بیان وضعیت سازندگی و تحریمها تا قبل از سال. کنند ا قطع میاین نهالها ر

گیرد باید شریان اصلی  اما از این سالها به بعد لشکر تخریب و تخاصم بعد از شکستهای بسیار نتیجه می. شد انه بیش محسوب نمیکودک

کند و این در حالی است که دولت هزاران �کند و لذا تحریم نفتی و بانک مرکزی را با جدیت پیگیری میآبیاری این دشت سبز را قطع 

اوج درگیری و تقابل این دو لشکر سپید و سیاه در فضای  34بهار سال . کشور کلنگ زده و یا شروع کرده طرح سازندگی را درسراسر

 !!شوند شاخص اوضاع جبهه کارزار�ن سایر پارامترهای کالن اقتصاد مینماید و قیمت ارز و بالتبع ا کسب و کار کشور رخ می

 در مقابل مسیر سازندگی کشور، مانع محسوسی ایجاد کرد؟ ها حدوداً از چه زمانی�ممکن است بفرمایید که سد تحریم

این دو . دهد�رکزی جواب نمیشود و تالشهای معمول بانک م�آهنگ افزایش قیمت ارز شروع می 34فکر کنم عرض کردم، از زمستان سال 

با هم برخورد کردند و نتیجۀ  34 های روبه گسترش خارجی، در روزهای پایانی سال�جریان، یعنی جریان سازندگی داخلی و جریان تحریم

نین شرایطی درچ. های سنگین ارزی و تغییرات پیاپی در پارامترهای کالن اقتصادی، مثل سفته بازی ارز و طال و ایجاد تورم بود�آن شوک

جریان  34و  83های �مثالً در سال. گردد�شود و برخی از موضوعات ساده به یک معضل بزرگ تبدیل می�چهره بسیاری از مسائل عوض می

خواستند که موانعی در مورد واردات برخی  ها و نمایندگان مجلس از دولت می�تجارت خارجی چنان سهل و روان بود که بسیاری از رسانه

ای �هواردکنندگان چه در مورد کاالهای اساسی و دارو و چه در مورد مواد اولیه و ماشین آالت و چه در مورد اقالم واسط. وجود آیدکاالها ب

. درصد وجه آنرا براحتی سه یا شش ماه بعد بپردازند 34گشایش کنند و مابقی  LC توانستند درصد وجه کاال می44و مصرفی با پرداخت 

 .شد گفت هیچ صعوبت و ناهمواری وجود نداشت می

های �ن ترتیب ادبیات اقتصادی که سالاما با شدت گرفتن تحریمها و دو یا سه برابر شدن قیمت ارز این وضعیت کامال به هم ریخت و به ای

ا ایجاد دچار دگرگونی شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجبور شد مرکز مبادالت ارزی ر 32و  34های �غالب بود، در سال 34و  83

ی از تالشهای پیگیرانه حاال یک .ویژه برای کاالهای اساسی، دارو و مواد اولیه اطمینان حاصل کند �کند تا از وجود جریان مستمر واردات به

 .رفتیم های قبل سراغش هم نمی�ما تعامل با بانک مرکزی برای تأمین به موقع و کافی ارز است کاری که اصال در سال

ها و دیگری اقتصاد �بدین ترتیب، صورت مسئله تا حدی تغییر کرد و در نهایت این دو جریان در مقابل هم قرار گرفتند؛ یکی تحریم

های بزرگی برمی دارد، قانون هدفمندی را پیاده کرده است و بدنبال �ی ایران که در مسیر سازندگی خود قرار دارد و گامجمهوری اسالم

یک تحول عظیم . ویژه صادرات است �، بیمه، مالیات و حضور فعاالنه در عرصه تجارت خارجی و بهسازی قوانین بانکها��تنقیح و پیاده

چنین جریان عظیم . ساختارها را متناسب با نیاز کشور اصالح کند و هدفمندی یکی از این موارد است اقتصادی در حال پیشروی است که

د تعامالت گسترده با بازارهای دنیا است، اما با کمال تأسف در این دو سال توسعۀ اقتصادی نیازمند محیط مناسب خارجی است و نیازمن

در نظر بگیرید . ین توسعه و سازندگی به آن نیاز دارد، با مشکالت جدیدی مواجه شدیمها و فضاهایی که ا�آخر با بسته شدن برخی روزنه

تی و بهبود فضای کسب وکار ایجاد شده است، به اوج خود از طرفی توقعات و آرزوهایی که در مردم برای توسعۀ صنع 34که در سال 

گذاری �ها سرمایه که با مردم گذاشته شده است قرار است در همه حوزهبا سفرهای استانی، با مصوبات استانی و با قول و قرارهایی . رسد می

ته شدن مسیرها و کاهش درآمد دولت به نصف، ها و بس�از طرفی، جریان تحریم. شود، مردم حاال منتظر هستند این تحوالت اتفاق بیفتد

 .کند�یک افت چشمگیری در دستیابی به این اهداف ایجاد می

درصد از اقتصاد کشور باید پاسخگوی  14فضای داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی  در نتیجه تقابل این دو

صوصی که با تشویق و مساعدت ما کاری را کلنگ زده و مشغول ساخت و ساز کارخانه گذاران بخش خ�سرمایه. نیازهای تولید و بازار باشد

اند و سرمایۀ در گردش �اشخاصی که کارخانۀ خود را ساخته. ها کمک کنیم�پروژه به آنو پروژه شان هستند، انتظار دارند در تکمیل 

آنهم نه به مقدار گذشته بلکه حدود ده تا بیست برابر گذشته، چون خواهند، از ما انتظار دارند آن سرمایه را در اختیارشان بگذاریم، �می
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دیگر، با بلوکه شدن مقادیر عظیمی از درآمدهای نفتی نیز مواجه از طرف . درصد شده است 484حاال  LC درصدی 44پیش پرداخت 

خب ما با کار شبانه روزی تالش کردیم این معضالت را حل کنیم که بحمداهلل تا حد زیادی هم موفق شدیم ولی در عین حال به . هستیم

کنندگان نامحرم، این موضوعات را به مردم ویژه عدم سوء استفاده همان تحریم  �نفعان و به�خاطر جلوگیری از سرخوردگی و یأس ذی

 .ایم�خودمان هم انتقال نداده

ها شده، مردم متوجه خیلی از �ملکرد دولت در این سالها و نقدهای نسبتاً تندی که به ع�رغم تمام مشکالت ایجاد شده از تحریم�یعنی علی

 مشکالت دیگر نشدند؟

مام تالش خودش را به کار بگیرد تا با لبخند رضایت مردم مواجه شود، یعنی الزم کنیم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ت�ما فکر می

ای دور بزند که آنچه که در ویترین اقتصاد کشور ظهور و بروز �ونهها را به گ�دولت باید این تحریم. های ما مطلع نشوند�نیست مردم از دغدغه

در واقع، فشار زیادی بر روی . ابد و مردم به کاال دسترسی داشته باشندکند، یک شرایط عادی باشد، روند سازندگی ادامه ی�پیدا می

ادغام و یکپارچه شدن تصمیمات چالشی تنها در  در اینجا الزم است عرض کنم وجود شرایط. وزارتخانه بود تا این مشکالت مدیریت شود

 .یک وزارتخانه کمک زیادی به این مدیریت بود

ده و مردم از آن بی خبر بودند، آیا به اهدافی که اشاره فرمودید نخواهیم رسید یا فقط در مسیرمان تعلیق با توجه به مشکالتی که ایجاد ش

 ایجاد شده؟

این آن چیزی نیست که من راجع . ها خود را اصالح خواهد کرد های استراتژیک و عملیاتی کشور متناسب با فضا و محدودیت قاعدتاً برنامه

در نظر بگیرید که ما در دولت هدفمندی را اجرا و . این است که تعدیل توقعات و انتظارات خیلی سخت بودنکته . کنم�به آن صحبت می

و دولت گفتند که این وزارتخانه توانست بازار را بخوبی کنترل کند، یعنی ما در یعنی مردم و مجلس . بازار را به خوبی کنترل کردیم

گیرد و یا اصطالحا متولد  ندارند زمانی که وزارتخانۀ صنعت، معدن و تجارت شکل میخب حاال مردم انتظار . هدفمندی موفق بودیم

ن اتفاق بخاطر دالیلی که عرض کردم افتاد و این موضوع نارضایتی اما ای. ها باال برود های بیشتری دارد قیمت�شود و اختیارات و فرصت�می

ها روی کاغذ �تعدیل کردن پروژه. حوادث چیز زیاد و دقیقی به مردم بگوییم توانیم از پشت پردة این کند، چون ما نمی�را چند برابر می

اگر . کنند، کار راحتی نیست با مسئوالن همراهی میاند و �نفعان و مردمی که به هدفمندی خوشبین شده�ساده است، اما آماده کردن ذی

کرد، هم در �شد، با مانع بزرگی برخورد نمی اشت تقویت میهای نهم و دهم به راه افتاده بود و هر روز د�جریان سازندگی که در دولت

ای که تنظیم شده �یعنی در برنامه. یتر بودیم، هم در حفظ ارزش پول ملی، هم در کنترل نقدینگ�کنترل بازار و ایجاد اشتغال خیلی موفق

در . شود و چگونه نقدینگی در جامعه کنترل شودبود، به همه این اجزا توجه شده بود که چگونه تورم ناشی از هدفمندی در اقتصاد تخلیه 

و با ادامه این طرحها و . دیمها، برخورد کنیم، با مشکلی جدی مواجه نبو�واقع قبل از اینکه با این مانع، یعنی سد مشکالت ناشی از تحریم

 .آن به کام مردم شیرین بنشیندشد تحولی عظیم در تولید و اشتغال ایجاد کرد تا مزایای  ها می�ویژه طرح هدفمندی یارانه �به

 بینید؟�های نفتی می�پس در مجموع مشکالت اقتصادی و صنعتی موجود در وضعیت فعلی را در تحریم

فروشد �یک کارکرد این است که ارز حاصل از آن را بانک مرکزی می. ببینید، فروش نفت در اقتصاد جمهوری اسالمی ایران دو کارکرد دارد

دهد، یا �شود و با پولی که در اختیار دارد، دو کار را انجام می�کند، خزانه هم پولدار می�کند و آن را به خزانه منتقل می�و به ریال تبدیل می

این . های عمرانی مانند ساخت جاده و سد و بیمارستان و فرودگاه�کند، یا صرف بودجه�ق و دستمزد میهای جاری مانند حقو�صرف بودجه

شویم، وارد کننده �فروشیم و دارای درآمد ارزی می�دوم درآمدهای حاصل از فروش نفت این است که وقتی نفت میکارکرد اول، اما کارکرد 

یعنی پولی داریم که . مواد اولیه و کاالهای نیم ساخته و ماشین آالت صنعتی وارد کندتواند ارز را از بانک مرکزی بخرد و با آن  می

 .اولیه و ماشین االت بدهندها حاضرند بابت آن به ما مواد �خارجی

یعنی اگر کشور تنها ریال داشته باشد خیلی هم زیاد داشته باشد شاید در کارکرد اول موفق باشد اما اگر ریال به واردکننده بدهیم، او 

د دوم دچار مشکل ما بدلیل کمبود فروش نفت و درآمدهای ارزی برای انجام این کارکر. تواند نیازهای تأمین خارجی را برآورده کند نمی

توانست به درستی انجام شود و آنگاه بود که ما ابتدا مرکز مبادالت ارزی  شدیم، لذا واردات بسیاری از کاالها تحت تأثیر این کمبود ارز نمی

بخش بودجه  وقتی افراد.در واقع، شعار ما با شعار افراد فعال در بخش بودجه متفاوت است. و سپس موضوع استقالل ارزی را مطرح کردیم

شود گفت که ارز �اما در تولید نمی. خواهند خزانه متکی به درآمدهای نفتی باشد، یعنی تأمین ریال از منابع دیگر�گویند نمی�می

ار لذا ما شع. تولید به ارز نیاز داریم، زیرا به مواد اولیه و ماشین آالت نیاز داریم و واردات یک اصل اولیه در تولید است در. خواهیم نمی

خرند، ما به �حاال که نفت ما را نمی. استقالل ارزی را مطرح کردیم؛ یعنی ما به ارز نیاز داریم، ولی الزم نیست این ارز حاصل از نفت باشد

ما ضمن مخالفت آشکار و صریح با پیمان سپاری ارزی، چهار روش انتقال ارز حاصل از صادرات . رویم�ها و صادرات غیرنفتی میسراغ درآمد

یعنی مجبور شدیم در کنار مدیریت واردات و مدیریت صادرات . بندی کردیم�کاالها را جهت تخصیص ارز اولویت. ر نفتی را مطرح کردیمغی

یعنی هم نوع کاال و هم نوع ارز تخصیصی به آن . البته بانک مرکزی و وزارت نفت هم همراهی کردند. هم برویمسراغ مدیریت منابع ارزی 
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در صورتی که در دو سال قبل، این اقدامات . دادیم و هم مرکزی برای مبادله و اجرایی کردن این تصمیمات طراحی کردیم کاالها را تغییر

کرد، وارد کننده به بانک خارجی ارز �رفت، بانک مرکزی ریال را به خزانه واریز می رفت، ارز به بانک مرکزی می نفت فروش می. الزم نبود

 .شد می داد و کاال وارد کشور�می

 .ها، دست به تحولی ساختاری زدید�واقع، شما در مواجهه با مشکالتِ ناشی از تحریم در

تواند ما را از شرایط بحرانی و خطرناک نجات  ها، این ساختار نو می�در پاسخ به این تحریم. بله، ما مجبور به طراحی ساختاری نو شدیم

وزارت صنعت، معدن و  32و در آغاز سال  34طور خالصه، در سال  �به. جدید برساند تری برای طراحی ساز و کارهای�دهد و به نقطه امن

های موجود �ل بود و تأمین سرمایۀ در گردش برای پروژههای احداث شده در قب�اول حفظ همۀ پروژه. تجارت وارد کارکردهای جدیدی شد

قع، ما عالوه بر کارهای جاری اقدامات زیادی برای مدیریت و مقابله در وا. ای از تدابیر برای جلوگیری از جریان تخریبی خارجی و مجموعه

توانستیم همه تالشمان را  این کارها نبود و ما میاگر جریان تخریبی شکل نگرفته بود، نیاز به انجام . با این جریان تخریبی انجام دادیم

 .همچنان به سازندگی مان تخصیص دهیم

 به نظر شما این قانون درست اجرا شد؟. دیماجازه دهید به موضوع هدفمندی برگر

. آن صورت گرفتسازی مردم از اهمیت ��سازی خوبی جهت آگاه��رسانی و فرهنگ�ها خیلی خوب شروع شد و اطالع�قانون هدفمندی یارانه

ه بعداً اقتصاد در آن های مختلف سیاسی و اجتماعی همراهی کردند و شروع خیلی خوبی داشت، اما بستری ک�ها و گروه�یعنی تمامی دسته

به این علت که هدفمندی با . قرار گرفت، آنقدر پرچالش بود که اجازه نداد آثار هدفمندی و شیرینی چنین تصمیمی در کام مردم بنشیند

 های مستحق، دریافت بیشتری�توانست بهتر خود را نشان دهد؛ یعنی در مسیر اعتالی خود قرار بود دَهک کمیل سایر قدم هایش میت

ها کرده بود تا مازاد برنامۀ هدفمندی صرف �دولت شروع به شناسایی آن. های برخوردار دریافت کمتر یا در حد صفر�داشته باشند و دَهک

 .بهداشت و سالمت و اشتغال مردم شود، صرف بهسازی فناوری صنعت و تولید شود بیمۀ بیکاری شود، صرف

 .ها نیز به خاطر مشکالت ناشی از تحریم، نتوانست به اهداف مطلوب اش برسد�یارانه بنابراین از نگاه جناب عالی، برنامۀ هدفمندی

به محض اینکه سایر مشکالت اقتصادی بر نتایج هدفمندی سایه انداخت، . برنامه هدفمندی شروع یک جریان بزرگ تحول و سازندگی بود

از آنجا به بعد، دفاع از . مقصرین این وضعیت مورد نکوهش واقع شدهای متفاوتی به جامعه ارائه شد و هدفمندی به عنوان یکی از �تحلیل

 .کردند�ها برقرار می�ای بین آن�دیدند و ارتباط ساده�هدفمندی سخت شد، چون بسیاری گرانی را می

انکی و یا بودجه با درحالی که برخی از اقتصاددانان معتقدند نقدینگی ناشی از هدفمندی تفاوت ذاتی با نقدینگی ناشی از خطوط اعتباری ب

دهند و نقدینگی �یعنی در هدفمندی خود مردم با پرداخت بیشتری در مورد حاملهای انرژی ابتدا پولی را از دست می. بیماری هلندی دارد

بیشتری  به نظرم دولت باید تالش. گرداند�یابد و بعد همین پول بدون اینکه دولت آنرا کم و زیاد کند به خود مردم بر می�ی کاهش میکل

شاید این جمله که تحریمها مانع اجرای هدفمندی بودند جمله دقیقی نباشد در واقع تحریمها هم مثل سایر . داشت�در تبیین موضوع می

هایی که قرار بود نتایج وآثار �یعنی درست در سال. تر شد�ع از فهم دقیق آن شدند و موج مخالفتها کمی گستردهمشکالت داخلی مان

ها، تخلف بانکی معروف و اختالفات دیگر چنان درهم آمیخته شد که ارزیابی �ی شود موضوع آثار آن با آثار ناشی از تحریمهدفمندی بررس

بهرحال اجرای هدفمندی باید ادامه یابد، و البته اجرای کامل آن . ع هدفمندی شد کانون اختالفاتکرد و برای همین موضو�آنرا مشکل می

 .های آن را مدیریت و ارزیابی کرد�ای است که بتوان خروجی�ادهنیازمند محیط کسب وکار آم

 دهد؟�ها اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی را می�آیا شرایط تحریم

در جلسات مشترک دولت و مجلس، آقای رییس جمهور، دکتر احمدی . ها نظر درآمدها، هم از نظر هزینهتر است، هم از �فاز دوم شفاف

ایشان معتقد بود که درست است که از لحاظ . ها اجرای کامل هدفمندی یارانه هاست�اههای غلبه بر تحریمگفت که یکی از ر�نژاد، می

نیازی خوبی در اقتصاد ایجاد �با این شرایط مقابله کنیم، اجرای کامل هدفمندی بی شرایط اقتصادی نوسانات زیادی داریم، اما برای اینکه

ما در وزارت صنعت، . این دیدگاهی است که طرفداران خاص خود را دارد. ابزار مقابله با تحریم کنیمتوانیم آن را تبدیل به  کند و ما می�می

زی ماست، پس باید مدلهایی را پیاده کنیم که از بودن ارز خیالمان راحت ها روی بحث ار�معدن و تجارت معتقد بودیم که حمله تحریم

منتها نظر مجلس، غالباً این . شود پیاده کرد�دراین صورت، هدفمندی را خوب می. یمبه همین دلیل مدل استقالل ارزی را مطرح کرد. شود

گیرندة نهایی به �دن آن مناسب نیست و چون به هرحال تصمیمکند و االن شرایط برای پیاده کر�بود که هدفمندی ایجاد تورم و گرانی می

ها منجر به اتخاذ تصمیمی در مجلس �رهای نقدینگی، تورم و تحریممجموع فشا. لحاظ قانون، مجلس بود، همان شد که مد نظر مجلس بود

 .شود�شده است که ظاهرا جز در مورد یک حامل انرژی کار بیشتر انجام نمی

 از نگاه شما، آیا تجربۀ ادغام صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه درست بوده است؟
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دانید که �شما حتما می. مختلف داغ شده است و جا دارد کمی بیشتر به آن بپردازیم اتفاقا این روزها دوباره بحث ادغام و انتزاع در محافل

البته این شانس را هم داشتم که آنرا اجرا کنم و آثار و . دممن طرفدار ادغام صنعت، معدن و تجارت بودم و در پردازش تئوری آن کار کر

 .نتایج آن را نیز ببینم

گرا و دیگری نگاه جزء نگر یا �مورد ساختارهای سازمانی در دنیا وجود دارد؛ یکی نگاه کل نگر یا کلبگذارید بگویم که کالً دو نگاه در 

ای باید آن را خرد کنیم و اجزای آن را بشناسیم و در این �ی شناخت هر پدیدهنگاه جزءگرا از غرب شروع شد که معتقدند برا. جزءگراست

... شکستند، مانند بازرگانی، صنعت، معدن و�در مورد اقتصاد کشور نیز آن را به اجزایی می. صورت موفق خواهیم شد علمِ آن را دربیاوریم

خواهیم  ها معتقد بودند اگر می�آن. وزارت معدن، وزارت بازرگانیشد وزارت صنعت،  گذاشتند که می�سپس برای این اجزاء یک متولی می

در . این مربوط به قرن نوزدهم است. تر خواهیم بود�ردتر کنیم، موفقیک پدیده را بیشتر شناسایی و مدیریت کنیم، هرچه آن را خ

به همین دلیل . میرد�ه و روح کلی سیستم میهای بعد متوجه شدند که در نگاه جزءنگر یکپارچگی از بین رفته، چالش زایی شروع شد�سده

ز در بیشتر کشورها مانند کره، چین و ژاپن، این نگرش ها شروع شد؛ که امرو�تمام اجزاء خرد شده دوباره کنار هم قرار گرفتند و ادغام

 .بینیم�گرا را می�کل

 تواند بر نگرش جزءگرا داشته باشد؟ میگرا در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه ارجحیتی �طور مشخص این نگرش کل �به

رود و یا  ود آن یا به چشم تولیدکننده میببینید در موضوع تولید و توزیع پیوستگی بسیار زیادی وجود دارد که در صورت ناهماهنگی د

های �بخاطر دارم روزگاری که وزارت بازرگانی معاون بودم و حتی زمانی که وزیر بودم ما اختالفات زیادی در موضوع تعرفه .کننده�مصرف

گیری �بخاطر این اختالفات تصمیم گذاری و تنظیم بازار با وزارت صنایع آن موقع داشتیم و بعضا�وارداتی، نحوه حمایت از تولید و یا قیمت

که مقدار یک گاهی حتی برای این. آمد�ای فراوانی بوجود می�های رسانه�انجامید و بگو مگو�در یک موضوع حتی ساده ماهها به طول می

رخه بررسی خارج کرد تا کال از چ�گذاشت و در آنرا قفل می�تعرفه وارداتی مطابق میل یک وزیر نبود برگه تصویب آنرا در گاوصندوق می

ها از آن بابت بود که ارتباط کاری این دو حوزه خیلی زیاد بود و تصمیم هر وزیری کار دیگری را به شدت متاثر �خب این چالش!! شود

د مرتبا تصمیات وزرات بازرگانی ض! کرد و مجبور بود به صورت علنی و غیرعلنی مخالفت و یا مدارا کند و این یعنی تعطیلی کار کشور�می

در حالیکه بهتر بود تنظیم بازار دست کسی باشد که خودش  .شد تولید و تصمیمات وزارت صنایع حمایتهای کوکورانه بی فایده قلمداد می

: و یا گاهی برعکس. خواهد تولید کند و دیگری به هر زحمتی است بازارش را تنظیم کند�مسئول تولید است نه اینکه یکی هرچه دلش می

 .ها تنظیم بازار کند و دیگری در حمایت از تولید داخلی منفعل بشود و کاهش قیمتکسی با واردات 

کاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد که در صورت  طور مشخص چه �با توجه به توضیحاتی که دادید، ممکن است بفرمایید به

 پذیر نبود؟�عدم ادغام امکان

تک تک تصمیمات این سیاست . ما مجبور به تدوین یک سیاست جدید تجارت خارجی شدیمها �بعد از تشدید تحریم. سوال خوبی است

برای مثال ببینید ما هفت هزار . های عمیق و گسترده باشد�شتوانست محل چال خارجی در صورتی که دو وزارتخانه از هم جدا بودند می

توانست اولین چالش دو وزارتخانه جدا  کردیم این می�بندی می�اولویتها را برای تخصیص ارز در ده گروه �ای داریم که باید آن�ردیف تعرفه

م تعرفه همه این هفت هزار تا را تقریبا نصف در ادامه مجبور شدی. کردیم این دومین چالش�سپس نوع ارز هر یک را مشخص می. باشد

 14درصدی خودرو شد  34ای باشد مثال تعرفه �توانست ماهها خوراک دعواهای رسانه ها می�هر یک از این کاهش. کنیم این چالش بعدی

 ؟؟!!درصد آیا واقعا قبال امکانش بود

من هنوز نشنیدم هیچ یک از وزرای صنایع . رش آنرا ممنوع کردیمای را گرفتیم و ثبت سفا�در ادامه ما جلوی واردات صدها ردیف تعرفه

بعد سراغ صادرات رفتیم و  .جرایی کرده باشند، این هم یک چالشای را از تولید داخلی ا�گذشته توانسته باشند چنین حمایت گسترده

ای از �باز چنین گستره. متناسب با نیاز تولید پایین دستی، صادرات مواد خام باال دستی را ممنوع، محدود و تابع عوارض و یا مجوز کردیم

این دست مثالها بسیار دارم که در صورت انتزاع هرگز من از . تصمیم برای حفظ تداوم تولید سابقه نداشته است و این یعنی چالش بعدی

وزارت بازرگانی گذشته کار بهسازی خانه ادغامی به شهادت آمار هم نسبت به �این در حالی بود که ما در وزارت. اخذ تصمیم ممکن نبود

های بسیار مهمی را تعریف و �عدن پروژهویژه م �سازی و تنظیم بازار بیشتری انجام دادیم و هم در حوزه صنعت و به�نظام توزیع، ذخیره

تولید از جمله منابع ارزی  کارگیری منابع جدید در�به. کارهایی که یا ادامه تالشهای پیشین بود و یا جدید و بی سابقه است. اجرایی کردیم

 .روه معدن که واقعا بیسابقه استدرصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی از آن دست بودند و یا کارهای بسیار ارزنده تحت عنوان کارگ 44و

 مثالً تعرفه چه کاالهایی را؟

علت سهولت . شود�کاالهایی مثل مبلمان، خودروهای لوکس و سواری با حجم موتور باال و خیلی از کاالهای مصرفی که در داخل تولید می

. بود�شد خودش باید رافع آن می مشکلی ایجاد می در اخذ این تصمیمات این بود که یک وزیر مسئول هر دو بخش تولید و بازار بود و اگر
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روش جزیی نگر که روح کلی و این یعنی . یعنی اتخاذ تصمیم یک وزارتخانه موجب مشکل زایی و انفعال برای وزارتخانه دیگری نبود

 .ی از آنراوزارتخانه ما مجبور بود همه موضوع را ببیند و مدیریت کند نه بخش .کند وجود نداشت�سیستم را نابود می

. لذا به این صورت نبود که ما جلوی ورود یک کاال را بگیریم و وزیر دیگری برود در مجلس توضیح دهد که چرا آن کاال در بازار نیست

هیچ وزیر دیگری در گذشته حمایتهای تولیدی در این گستره را انجام نداده، نه . دادیم، لذا حواسمان جمع بود�خودمان باید پاسخ می

خواسته اتفاقا خیلی هم آرزو داشتند اما امکانش برای آانها فراهم نبود، چون مسئولیت هر دو بخش را نداشتند و راهشان بسته  ه نمیاینک

 .بود

ها مرتبا گالیه و شکایت دارند که کل  فقدان نگاه کل نگر در مدیریت هنری، شهری و اقتصادی هم وجود دارد و متخصصان در آن حوزه

در واقع کار تولید و تجارت را باید یک نفر مدیریت کند و پاسخگو . کند�گاهی انتزاع و انفکاک مشکل ایجاد می. س نیستکار دست هیچک

کننده و شصت هزار بنگاه تولیدی به عنوان �ای برای که هفتاد میلیون ایرانی به عنوان مصرف�ارتخانهپس این خیلی مهم است وز. باشد

نفعان را در نظر �گیرد مطمئن باشد تصمیمش مطالبات همه ذی صنفی به عنوان توزیع کننده، تصمیمی می تولیدکننده و سه میلیون واحد

 .م در یک وزارتخانه گرفته شودافتد که این تصمی�گیرد و زمانی این اتفاق می می

سازی و تنظیم بازار و یا �عنی به ذخیرهشود ی�های بازرگانی نادیده گرفته می�پرسند چرا از زمانی که ادغام صورت گرفته، جنبه�ها می�بعضی

ی بعد از ادغام نظارت و بازرسی کمتر توجه شده پاسخش این است که مقدار کاالی تأمین شده و ذخیره شده در شرایط تحریمها یعن

ارت و جریمه و و حجم بازرسی و نظ. چندین برابر کاالیی بوده که برای دوران هدفمندی یعنی قبل از ادغام تأمین و ذخیره شده است

محاکمه چندین برابر قبل بوده اما چرا نتیجه این همه زحمت خیلی مشخص نیست چون قیمت ارز و جریان واردات کشور در اثر تحریم 

های بازرگانی �ما مرکز مبادله را تأسیس کردیم که هم به جنبه. مخدوش شده بود و ما سعی فراوانی کردیم که به آن سرو سامان بدهیم

ای ایجاد کنیم، چون معلوم نبود طرف �توانستیم براحتی مرکز مبادله اگر ادغام انجام نشده بود، نمی. های صنعت�اشت و هم به جنبهتوجه د

 .ویژه در شرایط تحریم �ارتخانه است، این اقدام برای کشور برکات زیادی داشت، بهبانک مرکزی کدام وز

ای مثل �های توسعه یعنی هم سازمان. ره کردم ولی واقعا کار انجام شده خیلی فراتر بودهای حمایت از صنعت هم اشا�من به برخی از جنبه

های تولیدی چه صنعت و چه معدن و هم �مین شناسی و هم معاونتایدرو، ایمیدرو، شرکت شهرکها، سازمان توسعه تجارت، سازمان ز

ستادهای تسهیل به تعداد خیلی بیشتر و با تفویض اختیار  .ه شدندگذاری با حجم کار چند برابری مواج�ریزی و سرمایه�معاونتهای برنامه

ما بدقت مدیریت جریان دو نوع پول . استانی تشکیل شدند و نگذاشتند اخالل کار بانکی و ارزی آثار مهیب تولیدی و اقتصادی بجا بگذارد

. ندوق توسعه ملی و وزارت اقتصاد دنبال کردیمیعنی ارز و ریال و گسیل آن به سمت تولید را با جلسات متعدد در بانک مرکزی، ص

تشنگی ارز و ریال در بنگاه و . ودها قصد تعطیلی و نابودی همه تولید و اقتصاد را کرده بود و هیچ بنگاهی در امان نب�سیالب مخرب تحریم

واالن . شد و دست از تالش نکشیدای ناامید ن�گرسنگی نظام توزیع در کاال بوضوح پدیدار شد ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت لحظه

 .الحمداهلل دست باال با جریان سازندگی کشور است و نه جریان مخرب تحریم

 سعه کمتر کرد؟ها را در فرایند تو�شد آثار تحریم آیا می

. هوشمندانه بسته شد گرفتند خیلی�ها ابتدا ساده و پیش پا افتاده بود ولی بعدها به نظرم به خاطر بازخوردی که از ستون پنجم می�تحریم

هم  به کشتیرانی. دهند؟ خیر�اما آیا فقط منابع ارزی را مورد هدف قرار می. ترین نوک حملۀ آن هم اقتصاد و درآمدهای ارزی بود�مهم

هم  ها یک برنامه تهاجم یک بعدی نیست که ما�یعنی تحریم. کنند ها و تبادالت کاالیی هم حمله می�کنند، به خریدها، فروش حمله می

کردیم و آن �ونقل موازی درست می�ونقل بود، ما یک نظام حمل�ها فقط بر روی حمل�مثالً اگر تحریم. فقط یک سد در برابر آن ایجاد کنیم

اگر فقط در مورد . کردیم�اگر فقط در مورد بانکهای تجاری بود، ما با بانکهای تجاری کشورهای همسایه یا دوست کار می. زدیم�را دور می

ها در مورد �ولی تحریم. کردیم�اگر فقط در مورد نفت بود، جایگزین دیگری برای نفت پیدا می. رفتیم ود، ما سراغ ارزآوری دیگری میارز ب

 .کند�اعتالی اقتصاد کشور کمک میهرچیزی است که به 

. واقع مطلع اقتصاد مقاومتی استتوانست داشته باشد، در  ها می�گرا مقاومت بیشتری در مقابل تحریم�کنم تولید صادرات�من فکر می

باط ارزی ما قطع نشود، شد ارت ای که کشورها نیازمند کاالهای ما باشند و به هر قیمتی کاالی ما را ببرند، که این باعث می�صادرات به گونه

ها بهتر �را برویم، فشار تحریمگ�لذا هرچه بیشتر به سمت تولیدات صادرات. کند، یا هند با نفت ما�مانند کاری که ترکیه با گاز ایران می

 .کنیم�یعنی ما تهدید تحریم را به فرصت بکر و ناب بدل می. مدیریت خواهد شد

مهندسی و صادرات کاال در کشورهای همسایه و غیر همسایه حضور داشته باشیم، زیرا این کار  _ما باید با توسعه صادرات خدمات فنی 

اما . سلطه گر جهان و گشاد دهان این بار به نظر خودشان خیلی حساب شده عمل کرده است چند کشور .کند�تر می�اقتصاد ما را ایمن

این که . ل آخر خیلی سعی کردیم که این فشارها به مردم منتقل نشودما در این دو سا. شود�نهایتا مظلومیت و حقانیت پیروز شد ومی
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گیرند، یاوه گویی بیش نیست زیرا  المللی می�ریم نکرده ایم و ژست بینگوید ما تجارت مواد غذایی را در مورد ایران تح�سلطه گران می

 .یز وجود داردایجاد تنگنا و مضیقه در جابه جایی پول برای خرید و تأمین همین مواد غذایی ن

ارتخانۀ ای که زیر مجموعۀ وز�های توسعه شما به عنوان متولی صنعت کشور، برای توسعۀ صنعتی چه رویکردی را نسبت به سازمان

 شماست، دارید؟ 

ل کند، ای را تضعیف و یا تعطی�خواهد سازمان توسعه�ما با دیدگاهی که می. ای را باید همچنان حفظ کرد�ما معتقدیم که سازمان توسعه

عی را بپذیریم و ما باید اقتصاد اجتما. دهد، موافق نیستیم�گذاری نمی�ای اجازه سرمایه�ما با دیدگاهی که به سازمان توسعه. موافق نیستیم

گذاری کنند و موجبات آبادانی، اشتغال و �های تولیدی باید در برخی مناطق کشور که سودآوری آنی و فوری وجود ندارد سرمایه سازمان

و  ای ناب�سازی ایده��های پژوهش و تجاری های غیربازده آنی فقط مناطق محروم نیستند بلکه ممکن است حوزه حوزه. وسعه را فراهم کنندت

 .ها خیر�ای آری ولی اضمحالل و انحالل آن�های توسعه گیری سازمان�بهرحال تغییر مأموریت و جهت. فناوری نوین باشد

 ای وجود دارد؟�های توسعه ه سازمانای بر سر را�چه مشکالت قانونی

ما با این دیدگاه مخالفیم و معتقدیم . ها نباید بزرگ و قوی باشند این سازمان 11برخی در ارکان دولت و مجلس معتقدند که طبق اصل 

ها یک افت شدید داشتند  این سازمان. ای باید بعنوان زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن و تجارت، مقتدر و توانا باقی بمانند�سازمان توسعه

منطقه را مطرح کرد و  844پروژه در  844مثال امسال ایدرو طرح . کنیم�که خوشبختانه ضمن تعامل با مجلس آن را به تدریج جبران می

ز دست رفته بود برداری معادن خود را که متأسفانه بعلت سوء تفاهم ا�های بهره�ایمیدرو تالش فراوانی کرد که بتواند حقوق انتفاع از پروانه

بهام ایجاد کردند مخالفان این حق قانونی حتی برای اعضای محترم شورای نگهبان ا. احیاء کند و خوشبختانه دولت و مجلس انرا پذیرفت

ت و ای و ثانیا برای بخش صنع�های توسعه ها اینده درخشانی اوال برای سازمان این موفقیت. که با دفاعیات جانانه ما حق به حقدار رسید

همچنین ما تالش زیادی نمودیم که هفت طرح فوالدی مشمول فایننس چین بشود که بحمداهلل طبق اخرین . زند�معدن کشور رقم می

 .ی که من دارم این کار به انجام رسیده استخبر

 .آقای وزیر در پایان اگر نکته دیگری هست بفرمایید

کر از همه صنعتگران و معدنکاران و فعاالن اقتصادی کشور، روز صنعت و معدن دانم ضمن تش�کنم از شما و وظیفه خود می�من تشکر می

خواستم عرض کنم اشاره کوتاهی به  نکته بعد که می. در کارشان موفق باشند را به آنان تبریک عرض کنم و از خداوند متعال بخواهم

بی . البته قبل از آن باید تشکر کنم از همه وزرای بازرگانی و صنایع و معادن از آغاز انقالب تاکنون. عملکرد هشت ساله این حوزه است

ما در روز اصناف از همه . گذاری و تولیدات را داشته باشیم�توانستیم این حجم سرمایه ها ما هرگز نمی�شک بدون زحمات ارزشمند آن

منظور  �زرای صنایع و معادن گذشته بهوزرای بازرگانی گذشته دعوت کرده و قدردارنی نمودیم و در روز صنعت و معدن هم از همه و

ها اینان همه خدمتگزاران �غم تفاوت سیلقهها و بدانیم علیر�امیدوارم این کار ما سنتی بشود برای همه دوره. ایم�قدرشناسی دعوت کرده

 .اند�صدیق کشور بوده

. اما شاید بد نباشد در اینجا اندکی از گزارش عملکرد دو دولت نهم و دهم را که مدیون تالش همه وزرای این دو دوره است، بیان کنم

حوزه صنعت و معدن داشته ایم ولی در این هشت سال  گذاری در�هزار میلیارد تومان سرمایه 24حدود  81ببینید از ابتدای انقالب تا سال 

 11قریب به  81ابتدای انقالب تا سال بینیم از �باز در حوزه صدور پروانه صنعتی می. هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش برابر 424حدود 

 .هزار 14هزار پروانه صنعتی صادر شده است و این هشت سال بیش از 

 11جمعا  81یعنی از ابتدای انقالب تا سال . گذاری را در تولید و صادرات کشور دید�چنین حجم باالی سرمایهتوان نتیجه  خب البته می

در مورد . شود یعنی بیش از دو برابر�میلیارد دالر می 484میلیارد دالر صادرات داشته ایم ولی صادرات هشت سال اخیر جمعا بیش از 

میلیارد  24میلیارد دالر ولی در این هشت سال جمعا  8جمعا  88ره کننده است از ابتدا تا صادرات خدمات فنی و مهندسی هم اعداد خی

درصد بوده است و این  22ساالنه صادرات غیرنفتی ما در این هشت سال بد نیست عرض کنم متوسط رشد . برابر 1دالر باز هم بیش از 

مثال ظرفیت  .کنم�اینجا تنها برخی ظرفیتهای بدست آمده را مقایسه می در. گذاریها غالبا به بار نشسته است�بدان معناست که سرمایه

البته این ظرفیت است و نه مقدار تولید . میلیون دستگاه است 2هزار دستگاه بود و االن  314حدود  88تولید خودروی کشور در سال 

میلیون تن بود و  88ظرفیت تولید سیمان . لیون تنمی 21میلیون تن بود و االن  44حدود  88ظرفیت تولید فوالد در سال . انجام شده

 .ها تقریبا به همین صورت است ها و حوزه�میلیون تن این وضعیت در همه شاخه 84االن قریب به 

در پایان اجازه دهید برای آقای دکتر روحانی رییس جمهور منتخب و دولت ایشان نیز آرزوی موفقیت روزافزون داشته باشم و از مردم 

 .کشورمان در خلق حماسه سیاسی سپاسگزاری کنم و بخاطر این همه توفیق بدرگاه احدیت متعال پیشانی سجده بسایمشریف 

 

 خوریم�را میها �مقصر نیستیم، اما چوب گرانی  3-5-2
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 (32گفتگو با روزنامه جام جم در تابستان )

ولین وزیر صنعت، معدن و تجارت از وجود روزشماری برای پایان زمان زیادی به برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور یازدهم نمانده، اما ا

عاونت وزیر بازرگانی در دولت نهم کار مهدی غضنفری که پس از م. دهد�های کشور خبر می�ترین وزارتخانه�مأموریتش در یکی از بزرگ

صندلی خود را به  «کامالمرسوم»ای �به شیوهبه عنوان وزیر بازرگانی در دولت دهم ادامه داد، حاالخوشحال است که  88خود را در سال 

وی در طول دوران وزارتش و در حالی که بارها به گفته خودش کار کردن در محیطی بدون تنش را ترجیح . وزیر بعدی واگذار خواهد کرد

از ادغام دو وزارتخانه صنایع و  غضنفری پس. دلیل کنترل نکردن به موقع بازار در تیررس انتقادها قرار گرفت �داد، در بسیاری موارد به�می

اما در حالی که . معادن و بازرگانی به عنوان اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت، راهی ساختمان مرکزی وزارت صنایع و معادن پیشین شد

رویه �بکاهد، افزایش بیهای تولید و تجارت و بازار �تواند از ناهماهنگی بخش رسید با تکیه زدن بر صندلی این وزارت جدید، می به نظر می

اجرا چندان با این حال وی خود را در این م. ها همزمان با باالرفتن قیمت ارز، یک بار دیگر او و وزارتخانه متبوعش را زیر سؤال برد قیمت

توانست مانع رسیدن  یداند و معتقد است تورم دو سال اخیر، تنها به حوزه کالن اقتصاد و باالرفتن قیمت ارز مرتبط است و او نم�مقصر نمی

له کرده به گفته وی، حتی برای مقابله با این معضل، وزارتخانه متبوعش در اقتصاد کالن نیز مداخ. این موج به بازار و تاثیرگذاری آن شود

ش سخن گفت؛ شود، از برخی ناگفته های�غضنفری در این گفت وگو که در بسیاری موارد به درددل کشیده می. است تا ارز بهتر توزیع شود

توانسته با توسل به آن زودتر از  ای که می�ها تا پشت پرده گرانی خودرو و بیماری قلبی اش، بیماری�از برخورد خانواده اش با گرانی

 .ت کنار برودمسئولی

صحت دارد؟ اگر  آیا این موضوع. در تقویم خود دارید تا هر چه زودتر روزهای وزارت شما به پایان برسد «روزشماری»شنیده شده شما 

 صحت دارد، دلیل آن چیست؟

داشتن مسئولیت در ایران و در دولت آقای احمدی نژاد تا حد زیادی نیازمند تالش و کار بیشتر نسبت به زمانی است که مسئولیتی وجود 

پذیرش خطر، تحمل . ودتر ب�ها وضع به همین منوال است، ولی در این دو دولت شرایط خاص�کنم در تمام دولت�البته فکر می. ندارد

م سختی، فشار، کمبودها، پاسخگویی، تحمل برخی انتقادهای بجا و بیجا و دلنگرانی از این که یک دوره مدیریت آیا با موفقیت به انجا

ه ذی نفع ای با این همه مشغله و این هم�طور قطع برای من نیز به عنوان یک مدیر در سطح یک وزیر، آن هم وزارتخانه �رسد یا خیر به می

های صنعت و معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی، این دلنگرانی و دلواپسی همیشه وجود داشت که آیا کارها به نحو احسن  در حوزه

طور  �کنید و با خدای خود و مردم خود نیز عهد بسته اید که صادقانه کار کنید، به�د یا خیر؟ وقتی شما حجم کارها را نگاه میشو�انجام می

کنید هر چه زودتر این روزها بگذرد و شما به �آن قدر بار این مسئولیت بر دوش سنگین است که آرزو می. گیرد بیعی روزشمار شکل میط

ها افزایش یافته، �برسید و بتوانید این پست را شرافتمندانه و آبرومندانه در موقعیت بسیار بهتری که معیارها و شاخصپایان این چهار سال 

برای قلب . مثل این که خدای نکرده مریضی سختی بگیرید. های دیگری هم ممکن است البته اتمام کار به شکل. بعدی بدهید تحویل نفر

ممکن است به عنوان وزیر در مجلس دچار . نداشتم کار را این طور یعنی نیمه کاره تحویل بدهممن هم مشکل پیش آمد، اما دوست 

ها موافق نباشی و دچار چالش عمیق با یکی از �ت نیز ممکن بود که با برخی کارها یا تصمیمچالش شده و استیضاح شوید یا در دول

های فراوانی از جنس اختالف و چالش امکان بروز دارد و اینها هم �طرهیعنی مخا. همکاران دولت بشوی و نتوانید کار را ادامه دهید

من دوست نداشتم چنین بار بزرگی . اف، همه دوست دارند عاقبت به خیر شوندبا این اوص. هایی از اتمام کار به صورت ناخواسته است شکل

دهم، بنابراین طی این روزشمار، نحوه اجرایی شدن را به شکلی غیر از روش مرسوم خودش روی زمین بگذارم یا به نفر بعدی تحویل 

اکنون نیز با . گذشت؛ هر چند خیلی سخت گذشت اکنون نیز خدا را شاکرم که این چهار سال. شد ها و روند کارمان بررسی می�طرح

رار دهیم تا دوره انتقال هم ها را در جریان آخرین وضع کارها ق�اند در ارتباط هستیم تا آن�افرادی که آقای دکتر روحانی معرفی کرده

ر، بلکه با نگاه مسئوالنه به کار برای پایان اگر تعریف از خود نباشد بنده و همکارانم نه با نگاه فرار از کار و بی توجهی به کا. بخوبی بگذرد

 .کردیم�موفقیت آمیز آن روزشماری می

شما بارها از عملکرد وزارتخانه . هاست وضوع تورم و باالرفتن قیمتترین چالش کنونی اقتصاد و جامعه، م�شاید به یقین بتوان گفت بزرگ

دانید و سهمی را از دالیل �آیا خود و وزارتخانه را هم در این موضوع مقصر می با این همه. خود به عنوان متولی کنترل بازار دفاع کرده اید

 دهید؟�ها به خود می�این گرانی

شود، اما ریشه آن در اقتصاد �ها در اقتصاد خرد تشدید می�این گرانی. شا اقتصاد خرد نداشته و نداردها در یکی دو سال اخیر من�بیشتر گرانی

های ناشی از کمبود یک کاالدر بازار با وزارتخانه ما مرتبط است و باید در این �نس اقتصاد خرد مانند گرانیهایی از ج�گرانی. خرد نیست

نظارت یا سامان نداشتن نظام عرضه و نظام توزیع از جنس اقتصاد خرد است؛ در حالی که انجام نشدن بازرسی و . خصوص مراقب باشیم

ها را نیز پلمب �پس اگر ما همه فروشندگان متخلف را جریمه و واحدهای آن. رد نبوده استهای یکی دو سال اخیر اقتصاد خ�ریشه گرانی

های فراوانی انجام دادیم و بازدارنده �همچنان که بازرسی. خرد متوقف کنیم توانستیم تاثیر قیمت ارز را در اقتصاد کردیم، باز هم نمی�می
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ارز و سایر پارامترهای کالن اقتصاد مثل سود بانکی، تورم و نقدینگی ممکن است  گاهی با ثابت بودن قیمت. های ارزی نشد�نتایج تکانه

ید به دنبال کنترل بازار باشد؛ سیستم تولید، توزیع، واردات و صادرات را ها باالبرود که در اینجا وزارتخانه ما وظیفه بیشتری دارد و با قیمت

 .اما شرایط این یکی دو سال این نبود. ا مردم خرید مناسبی داشته باشندرسانی بیشتری انجام دهد ت�تنظیم کند و همچنین اطالع

 دانید؟�پس شما باالرفتن قیمت ارز را تنها دلیل می

کند مانند آبی که از پشت سد رها شده یا توفانی که به پا شده است، اثرات خود را در پایین �ببینید، وقتی اقتصاد کالن شروع به نوسان می

توانید بگویید این آب چرا هست؟ باید راه آن را باز کنید تا برود یا جلوی تخریب بیشتر آن  د و شما در پایین دست نمیده�دست نشان می

میلیارد دالر  14به تقریبا  34ا ناشی از فروش نفت حدود صد میلیارد دالر بود، ولی این درآمد در سال درآمد م 34در سال . را بگیرید

رود تازه اگر هیچ  هم یک کاالمانند کاالهای دیگر است، وقتی کم شد و جانشینی برایش نبود قیمتش باالمی شاید بشود گفت ارز. رسید

رود و پول آن مقدار نفت، گاز و فراورده هم که  ها بدرستی به فروش نمی�دلیل تحریم �به بیان دیگر وقتی نفت ما به! مشکل دیگری نباشد

رود و نتیجه  شود و قیمت آن باالمی�د جابه جا کنید، پس کاالیی به اسم ارز در کشور کم میتوانی فروخته اید بدرستی و بموقع نمی

شود، ولی با یک تاخیر یا �این اثر ابتدا از کاالهای صددرصد وارداتی آغاز می. ردگذا�باالرفتن قیمت آن به مرور زمان در همه کاالها اثر می

ها ندارد چون وارداتی نیست، نفوذ �کنند گران شدن ارز ارتباطی با آن که بسیاری فکر میوقفه زمانی به دیگر کاالها حتی عدس و لوبیا 

شود قیمتش �کاالیی که صددرصد آن از خارج از کشور وارد می. مشوی�ها مواجه می در اینجا ما با موضوع چسبندگی قیمت. کند�می

این از گروه . یابد�رصد افزایش یافت قیمت آن هم صددرصد افزایش میرود؛ یعنی اگر قیمت ارز صدد متناسب با باالرفتن قیمت ارز باالمی

میلیون تن در داخل کشور تولید  41ن تنی آن میلیو 21گروه دوم، برخی کاالها مانند فوالد است که به عنوان مثال از مصرف . اول

ت فوالد را روی ارز ارزان نگه دارید درحالی که ارز توانید قیم پس اگر قیمت ارز دو برابر شد، شما نمی. شود و بقیه آن وارداتی است�می

قیمت واقعی بفروشد، او دیگر واردات نخواهد  حال اگر اجازه ندهید واردکننده، کاالی خود را با. ارزان برای دادن به واردکننده فوالد ندارید

حال . رود ها باالمی شود و قیمت�بازی شروع می در عین حال، تولید داخل نیز پاسخگوی نیاز بازار نیست پس بورس بازی و دالل. داشت

فوالد . طور طبیعی دو قیمت در بازار وجود خواهد داشت �ای بفروشد، به�اگر واردکننده قرار باشد فوالد وارداتی خود را با قیمت مبادله

بنابراین قیمت این کاالها نیز با توجه . ایستد�می طور طبیعی بازار در قیمت باالتر �داخلی با قیمت پایین و فوالد وارداتی با قیمت باالتر و به

ها از خارج �که بخشی از مواد اولیه آن اما گروه سوم، کاالهای ساخت داخل است. رود به میزان وابستگی شان به واردات چند ماه بعد باالمی

رود،  چهارم که با باالرفتن قیمت ارز قیمتشان باالمی گروه. گذارد�ها نیز اثر می�طور طبیعی بر قیمت آن �باالرفتن قیمت ارز به. شود�وارد می

ین دلیل است که در خارج از کشور، افزایش قیمت این گروه نیز به ا. فرنگی و گوشت قرمز است�زمینی، گوجه�اقالمی مانند پسته، سیب

به مقیاس دالری که خریدار خارجی به او دهد کاالی خود را �کنند و فروشنده ترجیح می مشتریانی این اقالم را با ارز آزاد خریداری می

بور کنیم، زیرا کاالی فروشنده، توانیم او را مج ما نیز نمی. تومان است 8444دهد بفروشد، زیرا حاالآن یک دالر نه تنها هزار تومان بلکه �می

محصوالتی که پس از یک تاخیر هایی زد و حتی برای خدمات یعنی �توان مثال برای سایر گروهای پنجم و ششم هم می. مال خودش است

 .گوییم�به این موضوع، چسبندگی قیمت به ارز می. شوند�زمانی دچار افزایش قیمت می

 ها نداشته است؟�یعنی وزارتخانه شما نقش و سهمی در گرانی

بسیاری مانند برگزاری  پاسخ من به پرسش شما این است که واقعا وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به جز این که در اقتصاد خرد کارهای

هم مداخله  ها انجام داد با راه اندازی مرکز مبادله ارزی در اقتصاد کالن سازی کاالبرای مراقبت از قیمت�نمایشگاه عرضه مستقیم و ذخیره

واردات و ممنوعیت  بندی کاالها، ممنوعیت�هایی مثل اولویت های کاری مثالدر حوزه ما به بسیاری از حوزه. کرد تا به توزیع ارز کمک کند

است، ها ممکن �خیلی. ها اصالجزو وظایف ما نبود�صادرات، کنترل بازار بورس و کنترل قیمت ارز در مرکز مبادله وارد شدیم که برخی از آن

ن با وجود اما ما در اقتصاد کالن دچار مشکل بودیم، بنابرای. کنند بگویند که با وجود افزایش قیمت کاالها، باز هم از خود تعریف می

ها و نظارت، بستن و جریمه کردن، آثار آن بر زندگی مردم اصالچند برابر گذشته �های ما در اقتصاد خرد مثل چند برابر شدن بازرسی�تالش

 کرد و به تدریج�ها بودند و ویروس افزایش قیمت مثل یک قارچ در اقتصاد رشد و نمو پیدا می بلکه برعکس، مردم شاهد افزایش قیمت نبود

رفت، در حالی که تنها یک دلیل اصلی و البته چند دلیل فرعی و تبعی وجود داشت، اما به همان یک دلیل  سراغ کاالهای مختلف می

شود در حقیقت ارزش پول �نگاه دیگر آن است که بدانیم وقتی قیمت ارز، سه برابر می .تر شدند�ی خدمات گراناصلی تمام کاالها و حت

ارزش پول هرکس به . شوند، بلکه ارزش پول شما کاهش یافته است�به بیان دیگر این کاالها نیستند که گران میملی یک سوم شده است؛ 

رود و بانک مرکزی اصطالحا پول چاپ  ود در بانک مرکزی است، وقتی نقدینگی باالمیواسطه پشتوانه پولی ملی یا همان طالی موج

ت، اما خلق پول بیشتر به معنای آن است که با همان پشتوانه ثابت، اسکناس بیشتری کند میزان طالی موجود پشتوانه پول ثابت اس�می

در حالی که کاالدارایی عینی بوده و دارای . هید خرید کنیدخوا�حاالشما با این کاغذ می. چاپ شده و ارزش پول شما نصف شده است

تواند نصف شود اما ارزش دارایی ذاتی از بین  ، چرا که اعتبار میکند�ارزش ذاتی است و با کاغذی که دارای دارایی اعتباری است فرق می
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توانیم  ما نمی. گوییم کاالگران شده است�اصطالح میکند و ما به �رود، پس مالک آن به ازای دارایی ذاتی خود اعتبار بیشتری طلب می نمی

کند چون صاحبان �اه عرضه مستقیم کمک زیادی نمیمثالدو برابر کردن برگزاری نمایشگ. در اقتصاد خرد کمکی به این موضوع کنیم

 .کاالحاضر به فروش کاالی خود با ارزش گذشته آن نیستند

توان عین آن را با همان قیمت جایگزین کرد و اتفاقا بعضا  ل است که آیا با فروش یک کاالمیهای بازار امروز ما به این شک�بسیاری از بحث

کنم که �سؤال شما را من به این صورت کامل می. گیرد خی تخلفات صنفی در اقتصاد خرد شکل میبه علت منفی بودن جواب این سؤال بر

توانند به تالطم موجود دامن  فروشی هم می�و نقدینگی فراوان فعاالن در خرده های ارزی و در شوک باالرفتن قیمت ارز�آیا در شرایط تکانه

شود و تعداد متخلفان به این �متأسفانه بله، به این معنا که تعداد تخلفات چند برابر می بزنند و شرایط را بدتر کنند؟ و جوابش این است که

ها را چند برابر گذشته �رسیدیم هرچند که ما تعداد بازرسی شد؛ پس به همه نمیواسطه نیز چندین برابر، اما تعداد افراد بازرس ما بیشتر ن

کنند و ممکن است از این جهت  اما بازرسان ما دو تا سه برابر گذشته کار می مثالفرض کنید تعداد تخلفات هشت برابر شده. کردیم

 .اجحافی به مردم شده باشد

شاید سؤالی که برای بسیاری مطرح باشد و تاکنون در خصوص آن ابراز نظرهای فراوانی شده است، . روی موضوع ارز بسیار تاکید کردید

برخی معتقدند دولت در مورد گران کردن ارز تعمد . ها تورم است ا تنها عامل باالرفتن قیمتدلیل باالرفتن قیمت ارز باشد که به گفته شم

حتی از دالیل سیاسی برای باالرفتن قیمت ارز سخن . ی هر دو دلیل راا�دانند و عده�برخی عوامل اقتصادی را موثر می. داشته است

 نظر شما در این خصوص چیست؟. گویند�می

دادم و به بانک �ه قبل از همه همکارانم در دولت به محض افزایش اندک درصدی در قیمت ارز واکنش نشان میمن به عنوان وزیری ک

های شدید �ها را در این خصوص کرده ام و بر کنترل نرخ ارز و جلوگیری از تکانه�شکایتها و �کردم و بیشترین گالیه�مرکزی اعتراض می

ممکن است بعد از باالرفتن قیمت ارز، دولت از بانک مرکزی خواسته  .عمد قیمت ارز را باالببردتوانم بپذیرم که دولت ب تاکید داشتم، نمی

با مصوبه مجمع  32باشد دارایی ارزی خود را به نرخ روز تسعیر کند و از این موضوع استفاده کرده باشد، یعنی همان اتفاقی که در سال 

ها به بانک مرکزی تسویه شد؛ اما این که شروع �های دولتی و بانک�ن بابت بدهی شرکتبانک مرکزی مبنی بر تسعیر نرخ ارز افتاد و از ای

سابقه نداشته است حداقل . ها را خوب معرفی نکردیم�اهم بگویم ما تحریمخو�می. پذیریم و نه باور دارم�این کار با دولت بوده را من نه می

فروخت؟ خیر، ما �آیا دولت، نفت خود را به عمد نمی. کشور یکباره نصف شود های آقای خاتمی و آقای رفسنجانی درآمدهای ارزی�در دولت

آمد ارزی ما کاهش پیدا کرده و چرا کاهش پیدا کرده رود؟ چون در پس چرا قیمت ارز باالمی. فروشیم�به همه مشتری هایمان نفت می

من . خرند؟ کامالبی انصافی است�های آن را نمی�ت و فراوردهخرند، اما آیا دولت مقصر است که نف�های آن را نمی�است؟ چون نفت و فراورده

توانم باور  بینم، نمی�شت ارز به کشور میوقتی تالش شدید آقای قاسمی، وزیر نفت را برای فروش نفت و تالش بانک مرکزی را برای بازگ

د؛ چرا که این مصیبت در مقایسه با منفعت درآمد هزار میلیارد تومان پول به دست آور 14کنم دولت خود را در این چاله انداخته که مثال

ه کاری نکنند منافع ملی آسیب شما حداقل این انصاف را برای مسئوالن قائل باشید ک. زا و آزاردهنده است�ناشی از تسعیر بسیار مشکل

 .ببیند

غیر از . کرد�را با چالش کنترل بازار مواجه می ها و باالرفتن قیمت ارز هم ما افزایش قیمت داشتیم که وزارتخانه شما�قبل از تشدید تحریم

 این است؟

طور متوسط ما  �به. د سخن درستی استها را مقصر بدانی�ها ما افزایش قیمت داشتیم پس شما نباید فقط تحریم�این که قبل از تحریم

های ارزی و شوک �دلیل تکانه �خیر بیشتر بهنرخی تورمی را در کشور داشتیم و من به خاطر دارم یک تورم ساالنه نیز داشتیم؛ اما تورم ا

بت کشور، نکاتی در نظر در قوانین جاری و ثا. ارزی بود، ضمن این که نرخ ثابت تورم همچنان ادامه دارد که ناشی از تحریم هم نیست

ال از سوی هر سیستمی کند، یعنی هر تصمیمی که در س�گرفته و دستوراتی گنجانده شده است که هر سال تورم را به سال بعد پمپ می

ها �ها در تمام بخش و دستگاهی مانند دولت یا مصوبه مجلس به افزایش قیمت منجر شود، بر اساس برخی قوانین موجب افزایش قیمت

خواهیم در  یعنی ما وقتی می. این خطاهای قانونگذاری ماست که باید اصالح شود. ند دستمزد و خدمات در سال آینده آن خواهد شدمان

رود که همین بخش هم اندکی در افزایش تورم  هایی را برای جبران تورم سال قبل تصویب کنیم یادمان می از هر سال جدید افزایشآغ

 .لذا براساس آنچه گفتید، قبالهم تورم بوده است. سال قبل نقش داشته و نباید سهم خودش را فراموش کند

شود حضور مافیا و سوءاستفاده کنندگان از شرایط است؛ کسانی �ار از آن صحبت مییکی دیگر از مشکالتی که بخصوص در حوزه کنترل باز

بزرگ هستند یا آقازاده و نزدیکان مسئوالن و کسانی که رانت این افراد چه کسانی هستند؟ تجار . که به رانت اطالعاتی دسترسی دارند

ها مصداقی �آیا آن. ها را گرفتید�ازار مرغ را داشتند که جلوی آناطالعاتی دارند؟ چندی قبل از گروهی صحبت کردید که قصد اخالل در ب

 های مافیایی بودند؟�از این گروه
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 باید بگویم اگر به دنبال افشای نام و نشان از جانب من هستید و این که اینها چه کسانی هستند، آقازاده هستند یا خیر؟ من، نه اطالعات

این که . اما به صورت دیگری به پرسش شما پاسخ بدهم که به نظر من بسیار مهم است. من استزیادی دارم و نه این موارد، مورد عالقه 

کند تا �گیرد؟ مگر ما یک نهاد ضد انحصار به اسم شورای رقابت نداریم؟ چرا شورای رقابت به این بحث ورود نمی چرا انحصار شکل می

نندگان دوست دارند سهم قاطع و غالب بازار آن کاالمال خودشان باشد و قواعدی برای شکل نگرفتن انحصار وضع کند؟ بسیاری از واردک

اما سهمی که اگر کسی به آن دست پیدا کرد، ایجاد . بسیاری از تولیدکنندگان نیز دوست دارند که بیشترین سهم بازار را داشته باشند

بحث ما با شورای رقابت نیز این است که شما سراغ . مکند، چند درصد است؟ این انتظاری است که ما از شورای رقابت داری�انحصار می

شما بیایید قواعدی را بگذارید تا  .تواند آن را انجام دهد گذاری خودرو آمدید که بحث مهمی نیست، چرا که سازمان حمایت هم می�قیمت

لیدکننده مثالیک شرکت لوازم خانگی سهم اگر یک شرکت تو. ما بدانیم که باید چه کسانی را انحصارگر بدانیم و جلوی انحصار را بگیریم

من . جلوی او را بگیرد درصد یا باالتر افزایش داد آیا هیچ قاعده و قانونی هست که 14ها را خرید و سهمش را در تولید به �سایر شرکت

د یعنی به ما بگوید چگونه جلوی ها را بده�این راه. اما نهادی به اسم شورای رقابت درست شده که این اعداد را بدهد. گویم، فعالنیست�می

دات انجام اگر یک نفر به صورت مداوم ثبت سفارش کرده و وار! گذاری نیست�بروز این انحصارات را بگیریم البته منظورم صرفا قیمت

کرد یعنی  دهد خب چه باید�کند تا سهم خود را باالتر ببرد که در حال حاضر این اتفاق ناشایست رخ می�دهد بعد دامپینگ هم می�می

چه کسی این قواعد را . سهم او تا چه حدی باالتر برود ما باید احساس خطر کنیم؟ آن عدد، چند است؟ آن درصد از سهم بازار چند است

 .ویدبه ما بگ

 توانید انجام دهید؟ پس شما کاری برای جلوگیری از انحصار نمی

شورای رقابت که در راس آن آقای دکتر پژویان به عنوان یک انسان علمی و  ولی من انتظار داشتم،. ایم�منظورم این نبود، ما شروع کرده

توانیم به  ما اکنون نمی. گیرد و کار، مافیا شکل نمی با ایجاد شفافیت در فضای کسب. فرهیخته حضور دارند، این موارد را مشخص کند

گویند ما یک انجمن هستیم که برای �می. نوان مافیا بدهیمگیری کنند، ع�خواهند برای کاالیی تصمیم�ای که دور هم جمع شده و می�عده

بلکه مافیا نام گروهی است که با هم کنند، مافیا نیست  حقیقتا هم نام گروهی که با هم همکاری می. گیریم�منافع خودمان تصمیم می

آن گروهی هم که مدتی قبل درخصوص . کنند؛ اما این که تفاوت این دو گروه چیست را باید یک نهاد مشخص کند همکاری و تبانی می

تواند از  مضان میها را گرفتیم به این دلیل بود که فکر کردیم جمع شدنشان در آستانه ماه مبارک ر�مرغ دور هم جمع شدند و ما جلوی آن

را تأمین کنند یا با  کنند که مثالتعهد مرغدار دیگری ها مرغداران با هم همکاری می�خیلی وقت. جنس تبانی و نه از جنس همکاری باشد

 شوند و�تبانی وقتی است که دور هم جمع می. کنند تا اجازه افزایش قیمت بگیرند، اسم این موارد، تبانی نیست وزارتخانه صحبت می

یقت در حق. گیرند بازار را بر ضد مردم به حرکت درآورند، اما تعیین مصادیق در این خصوص، به عهده یک نهاد ضدانحصار است تصمیم می

در . ها را پیگیری کند�ما به یک مجموعه از قواعد شفاف کننده در فضای کسب و کار نیاز داریم تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند آن

ل کنند، اما حا ای با دسترسی به رانت از آن استفاده و فالن کاالرا وارد می�بیات اقتصادی ما بعد از انقالب جا انداختند که عدهفرهنگ و اد

های انحصار در گذشته دسترسی رانت آمیز به اطالعات بوده، اما حاالموضوع، فرق �ریشه. این موضوع جدی فضای کسب و کار ما نیست

تر نیست، اما سهم مصادیق جدیدتر به مراتب بیشتر �دتری پیدا شده که البته به معنی محو کامل مصادیق قدیمیمصادیق جدی. کرده است

مثالسعی کردیم مجوز واردات را حذف کنیم، چرا که مجوز،  .های از نوع قبلی، قانون و قاعده گذاشتیم�با انحصارطلبی ما برای مقابله. است

مجوزها را  .این مجوزها شروع یک فرایند فسادآمیز است یعنی این که خواص بیایند و مجوز بگیرند و عوام نیایند. شروع رانت است

. کند�کنند و این موضوع، ما را نگران می بینیم که برخی بسیار بیشتر ثبت سفارش می�می. حصار وجود داردبینیم که ان�برداشتیم، اما باز می

رود، نگران کننده است، در حالی که هیچ شاخص و  شان در بازار باالمی�همین که سهمدهند اما �هیچ کار خالف قانونی هم انجام نمی

این موضوع حاالنگران کننده است؛ افرادی که به پشتوانه قدرت مالی، . او را بگیریمچارچوب قانونی به ما داده نشده است تا جلوی 

خواهم بگویم که بله در شرایط فعلی اقتصاد، �این گروه از افراد است من میاگر منظور سؤال شما . برند�شان را در بازار بسیار باالتر می�سهم

 .ای در این خصوص هستیم�ما نیازمند قواعد شفاف کننده این گروه از افراد در بازار کسب و کار حضور دارند و

در این خصوص بیان کردید که های خود را �مدتی قبل هم ناگفته. گذاری خودرو سخن گفتید�از حضور شورای رقابت در موضوع قیمت

 گذاری خودرو وجود داشت؟�تآیا فشار سیاسی برای ورود شورای رقابت به حوزه قیم. نشان داد از آن ورود بسیار ناخرسند بوده اید

عتقد گذاری ناراحت است و م�بیشترین واکنشی که نسبت به موضعگیری من نشان داده شد این بود که وزیر از ورود شورا در حوزه قیمت

 بخش دیگر،. های من بود�این بخشی از گفته .است این شش ماه معطلی برای گرفتن قیمت به صنعت خودروسازی کشور، آسیب زده است

این بود که دستور اصلی کار شورای رقابت، شکستن فضای انحصار و ایجاد محیط رقابت از طریق ایجاد قواعد و قوانین جدید فضای کسب 

گذاری خودرو هم این نبود که قیمت �علت ورود شورای رقابت در قیمت. ده زحمتش باید متوجه این موضوع باشدو کار است و وجه عم

علتش این بود که سال گذشته شورای اقتصاد نام خودرو را در فهرست کاالهای انحصار آورد و از آنجا به بعد شورای این کاالباالست، بلکه 
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ها نرسید که علت �فریادهای ما هم به گوش آن. رئیس جمهور نیز برای این ورود استفاده کردند رقابت وارد این حوزه شدند و از موضع

تواند به اندازه کافی  ذاری آن نیست بلکه تولیدکننده به سرمایه در گردش کافی دسترسی ندارد و نمیگ�باالبودن قیمت خودرو، شیوه قیمت

اما برخی . زایش قیمت ارز نیز افزایش مواد اولیه و قطعات مرتبط، قیمت باالرفته استتولید کند و طبیعی است با کاهش تولید و البته اف

ها باالبرود،  گذاری وزارتخانه موجب شده است قیمت�ل علمی ما عنوان کردند که نحوه قیمتاعضای شورای رقابت بدون توجه به این تحلی

تا  84بعد هم عمالنتوانستند قیمت را . ها آدرس اشتباه دادند�برخی از آن آورند،�درصد پایین می 14تا  84و ادعا کردند قیمت خودرو را 

ما از قبل گفته بودیم باید برای افزایش . ص باالرفتن قیمت ارز و قطعات رسیدندهای ما درخصو�درصد پایین بیاورند و به همان صحبت 14

حاالهم بعد از شش  .شوند و ارز را برمی گردانند�تی صادرکننده میها بعد از مد�آن. تولید به خودروسازان، سرمایه در گردش و ارز بدهیم

گذاری نیست، موضوع خودرو این است که دو جریان پولی ریالی و �متدر حالی که موضوع خودرو اصالقی. ماه هنوز در نقطه اول هستیم

در این . های سنگین خود را سرشکن کند برد و هزینهتواند تولید خود را باالب ارزی را باید به سمت آن هدایت کنیم در غیر این صورت نمی

. اه هم گذشت و در آزمایشگاه جامعه، حرف ما تست شداین شش م. تواند کاالی کیفی را با قیمت ارزان به دست مردم برساند حالت نمی

به این نکته هم توجه کنید که سال قبل وقتی در شورای پول و اعتبار، دادن وام سرمایه در گردش به خودروسازان را مطرح کردیم،برخی 

ا مصیبتا و وا اسالما چه نشسته اید و»ای سرگشاده در مجلس گفتند �نمایندگان مجلس در جلسه، مخالف عمده دادن وام بودند و در نامه

گفتند . رود آن باالمییابد و قیمت �همان جا من گفتم که اگر وام ندهیم تولید خودرو کاهش می« .خواهند به تولیدکننده وام بدهند�که می

میلیارد تومان به هرکدام از  4444نامه نگاری کردند و شورای پول و اعتبار هم مبلغ وام را از  .خواهند�این طور نیست و اینها وام نمی

آن . ای�نقطهخواهم تحلیل جریان داشته باشیم نه تحلیل �می .میلیارد تومان کاهش داد و همان را نیز ندادند 144خودروسازان بزرگ به 

واست کاالیش موقع، قرار بود سرمایه در گردش به خودروساز بدهند، گروهی مخالفت کردند تا قیمت خودرو باالرفت، وقتی خودروساز خ

را با قیمتی بفروشد که ضرر نکند، یک جریان دیگر برای پایین آوردن قیمت خودرو شروع به فعالیت کردند و به نظر من همه باید با یک 

 .اند درس بگیرند و دوباره سعی و خطا شکل نگیرد�ای از آنچه کرده�ل علمی و به دور از اغراض سیاسی و فشارهای رسانهتحلی

 درباره رفتار با صنعت خودرو چیست؟توصیه شما 

به نظر من در شرایط کنونی، باید . هایی بزنیم که اقتصاد و تولید را دچار مشکل کند دلیل حفظ یا افزایش مخاطب حرف �نباید به

بنگاه خاص ها نسبت به صنعت خودروسازی را متوقف کرد، چرا که حاالزمان حمایت از صنعت خودروسازی و البته نه یک یا دو �سرزنش

 .پذیر است�تولید محصول کیفی و ارزان با حمایت علمی و عملی از تولید داخلی امکان. است

 آقای دکتر چند وقت است برای خرید به فروشگاه نرفته اید؟

 .فکر کنم از عید تا االن

 .زند�ها می بازار و قیمتها چطور؟ آیا کسی حرفی از �در مهمانی. گویند�روند به شما چه می�وقتی خانوادتان به خرید می

جامعه هم  .کنند ها گالیه می خرند از قیمت�وقتی برای خانه چیزی می .گویند�ها بد می همه جا درباره قیمت. گویند�ها خوب نمی�بله، آن

 .بینند و گالیه مندند�ما چون نقطه آخر ارتباط با مردم هستیم مردم ما را می. همین گالیه را دارند

 ارت تان چه اتفاقاتی موجب خوشحالی شما شد و برایتان خوشایند بود؟در طول دوران وز

وزرای صنایع گذشته عالقه مند بودند برای حمایت از همه . کرد�حمایت واقعی از تولید داخلی از کارهایی بود که مرا مشعوف و مسرور می

ن کاالها بگذارند تا تولید داخل جان بگیرد و بعد هایی سر راه واردات مشابه خارجی ای�کاالهای ساخت داخل، محدودیت و ممنوعیت

هایی که وزارت بازرگانی و �دلیل مخالفت �در حقیقت، به. دلیل شرایط خاص آن دوران موفق نشدند �تقریبا هیچ یک به. واردات را آزاد کنند

سئول توزیع و بازار و هم پاسخگوی اما از آنجا که ما، هم مسئول تولید و هم م. شد وزارت صنایع داشتند، این موضوع میسر نمی

ی آن کاالی مصرفی ا�ردیف تعرفه 2244ای داریم که �ردیف تعرفه 1444ما . نفعانمان بودیم در این دو حوزه چند کار خوب انجام دادیم�ذی

به . رف وارداتشان شودما جلوی ورود همه اینها را گرفتیم چون ارز نداشتیم که ص. کنیم�ها را در داخل تولید می�است که ما مشابه آن

و گو ها بحث و گفت �خواست جلوی واردات پنج قلم از اینها را بگیرد، چند ماه در خصوص آن در رسانه خاطر دارم اگر یک وزیر صنایع می

 .موضوع خوشحال کننده دیگر خبرهایی از رونق تولید داخلی این کاالهاست. شد شد و در نهایت هم موفق نمی می

رایم خوشحال کننده است به نظرم در کل هشت سال و با تالش همه وزرای بازرگانی و صنعت انجام شد، تبدیل کشور به کار دیگری که ب

. های اقتصادی زیادی شکل گرفت�های بسیاری طی این هشت سال ساخته شد و بنگاه�کارخانه. یک کارگاه عظیم ساخت صنعتی است

ها به �درست است که برخی رسانه. یک گام جلوتر رفته ایم و دیگر آن کشور قبلی نیستیم کردم�حس می. ها نیز بسیار جذاب بودند�افتتاح

های اخبار مرتبط با ارز و واردات، قواعد سختی وضع کردیم، قواعدی که �مسئله واردات پورشه و از این دست پرداختند، اما ما در شلوغی

 .کنیم به نفع تولید است�فکر می
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ار باالیی داشتیم و از این نظر جزو چند کشور اول دنیا بودیم، که شاید یک مانع جدی در پیوستن به سازمان های بسی�همچنین ما تعرفه

زا باشد اما در بلوای افزایش قیمت ارز، �توانست برایمان آسیب ها در شرایط ارزی گذشته می�فهچانه زنی برای کاهش تعر. تجارت جهانی بود

فقط به یاد بیاورید که وقتی تعرفه واردات خودرو را . ای را نصف کردیم�ردیف تعرفه 1444ی، ما ارزش های سیاس�های ارزی و شلوغی�تکانه

ها را کاهش دادیم بدون این که �ما تعرفه. ها هم وارد شدند�قی افتاد و مجلس و رسانهدرصد کاهش دهیم چه اتفا 84به  34خواستیم از  می

به دو یا سه دلیل . شود�ها تولید داخلی نابود می�گفتند با کاهش تعرفه�فان کاهش تعرفه میبه نابودی تولید داخل منجر شود، چون مخال

یکی این که تعرفه کاالهایی مانند مواد اولیه بودن و ماشین آالت بودن . یمتوانستیم در این موقعیت خاص اقتصادی این کار را انجام ده

دلیل افزایش قیمت ارز  �دوم این که تولیدکننده داخلی به. شدند ارد کشور مینیستند یعنی باید و 44پایین آورده شد که جزو گروه 

ما . شود�بری این تعرفه را پرداخت کند و واردات ارزان تمام نمیکند باید با ارز دو، سه برا�مطمئن بود هر کس که این کاالها را وارد می

اگر  .ها بود�ها همین کاهش تعرفه�دهیم، به نتیجه برسانیم که یکی از آنخواستیم انجام  ها می�سعی کردیم در دل تحریم، کارهایی که سال

تخانه بازرگانی و صنایع هم بسیار کمک کرد، زیرا دعوای بین شد البته ادغام دو وزار پذیر نمی�شرایط تحریمی نبود شاید این موضوع، امکان

ای اقتصادی، کارشناسان و بخش خصوصی مشورت کردیم و این کارها گرفت، هرچند ما برای انجام این کار، با وزر�ها شکل نمی�وزارتخانه

ممنوع شود  44این که واردات اولویت . اولویت شوند، قبالوجود نداشت 44این که کاالها . نتیجه صدها ساعت جلسات کارشناسی است

اینها . دانم�ام همه این کارها را لطف خدا میمن انج. اولویت کاالیی، نصف شود، قبالوجود نداشت 44های �قبالوجود نداشت، این که تعرفه

 .کارهای بزرگی در حوزه تجارت خارجی و حمایت از تولید هستند

 دانید؟�چه چیزهایی این دوران باعث ناراحتی تان شد و آن را جزئی از عملکرد منفی خود می

ها در بازار را خواهیم داشت و باید  چهار ماه بعد، افزایش قیمتدانستم که دو، سه یا �ها این بود که هر بار با افزایش قیمت ارز، می�دلنگرانی

اگر بخواهم صادقانه بگویم، حقیقتا من  .نویسند�میها هم علیه ما �کند و روزنامه�مجلس تهدید به استیضاح می. فحش و سیلی آن را بخوریم

که همگان بعد از سه تا چهار ماه که نتیجه آن را در بازار بیند و این �دو مشکل داشتم؛ یکی این که اقتصاد با افزایش قیمت ارز آسیب می

حاالاز گفتن . ای اساسی نیز خیلی اذیت شدیمبرای تأمین ارز کااله. گویند�کنند که ما کم کاری کردیم و به ما بد می بینند، فکر می�می

های کشورهای مختلف جابه جا کردیم، �بانک این که بر ما و همکاران در بانک مرکزی چه گذشت و چگونه ما این ارز را تأمین و در

حرکت تدریجی از ارز  ای در اردیبهشت ماه،�یکی از خاطرات تلخ وقتی بود که آقای موحدی قائم مقام وزارت صنعت طی مصاحبه. بگذریم

سفانه فرصت هماهنگی با مقامات ما برنامه خوبی برای این کار داشتیم که متأ. ای برای کاالهای اساسی را اعالم کردند�مرجع به ارز مبادله

ی گرفته بودیم به نظرم تصمیم خوب. این موضوع مرا ناراحت کرد. ای آن را رد کردند�باالدستی پیش نیامد و آقای دکتر رحیمی در مصاحبه

 .ای ندادم�نهفکر کردم که احترام به مقامات باالتر واجب است، بنابراین پاسخ رسا. هم برای بازار و هم برای جلوگیری از رانت

ر های ما د�ترین اتفاق ناخوشایند که تلخی آن هرگز از ذائقه ام نخواهد رفت این بود که با وجود انبوه تالش�کنم مهم�البته بازهم عرض می

ها �های ایرانی با گرانی و تورم مواجه شدند و تأمین معیشت برای برخی سخت و شاید بسیار سخت شد و بدترین آن�وزارت صنعت خانواده

 .بود 34وضع مرغ در رمضان سال 

 کنید؟�اگر به عقب برگردید باز هم این پست را قبول می

لذا . ها هم کار زیبنده و ارزشمندی است�ف نداریم، ولی به نظرم تغییر دولتای جز انجام تکلی�دانیم و وظیفه�ما خود را سرباز نظام می

 .تر باشد�تر و سهل�شان سادهگذشته را رها کنیم و برای آیندگان دعا کنیم تا کار

 

 هایی از جنس تولید، چند توصیه به وزیر آینده هایی از غضنفری، حرف�ناگفته  4-5-2

 (گفتگوی تلویزیونی با واحد مرکزی خبر)

، های صنایع و معادن�ای اقدامات خود را در دوره مسئولیت در این وزارتخانه در بخش�وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور در مصاحبه

 .ها تبیین کرد�صادرات غیر نفتی، اجرای قانون هدفمندی و مدیریت بخش صنعت و معدن پس از تشدید تحریم

گوید، هرچند در زمینه �نماینده مجلس، سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دست گرفت می 248مهدی غضنفری که با رای اعتماد 

های نهم و دهم نسبت به گذشته و افزایش صادرات غیرنفتی کشور �های تولید در دولت�هایی مثل سه برابر شدن ظرفیت تولید، با موفقیت

های تأمین کاالهای مصرفی مردم �دلگرم است اما دشواری 34سال میلیارد دالر در  12به بیش از  81از حدود هشت میلیارد دالر در سال 

 .ربوده استهای تولیدی بارها خواب را از چشمانش �و کاالهای مورد نیاز بخش

ای انجام �های نهم و دهم کارهای گسترده�در دولت: های انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت�ترین اقداما�وی درباره برجسته

های صورت گرفته در تولید کاالهای صنعتی و معدنی نظیر �سازی��ها کار سختی باشد با این حال ظرفیت�ید انتخاب دو مورد از آنشد که شا

 . ها نیز شده ایم�نیاز کرده بلکه صادرکننده برخی از آن�ها بی�والد، آلومینیوم و سیمان نه تنها ما را از واردات آنف
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ها در حوزه صنعت و معدن و کنترل بازار پس از اجرای آن و نیز مدیریت حوزه صنعت، �وزیر صنعت، معدن و تجارت هدفمندسازی یارانه

های دوران تصدی خود بر �ترین اقدام�ها و مقابله با آن و همچنین اداره اقتصاد در این شرایط را از برجسته�معدن و تجارت در شرایط تحریم

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

درصد اقتصاد کشور را در بر گرفته است، فشار زیادی  14ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت که  �در دو سال اخیر به: غضنفری افزود

 .های صورت گرفته در این بخش بوده است�ترین اقدام�ها در این بخش یکی از برجسته�رد شد که مقابله با تحریموا

ات نفت کاهش یافت و همزمان فشار دیگری بر بانک مرکزی وارد شد و درآمدهای حاصل از ها، صادر�در پی تشدید تحریم: وی ادامه داد

ها امکان پرداخت وجه به فروشنده خارجی �پیدا نکردند همچنین در این شرایط به ازای خریدفروش نفت امکان انتقال به داخل کشور را 

 .ین کاال و مواد اولیه تولید را با مشکل مواجه کردوجود نداشت که این امر باعث چند برابر شدن قیمت ارز شد و تأم

ها �رفتید که اگر امروز دوباره تکرار شود از اخذ آناز وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسیده شد چه تصمیماتی در حوزه کاری خود گ

خودشان یا با زبان خودشان قابل بیان هایی دارند که شاید در دوره �ها یا کاستی�گیران، غفلت�معموالً تصمیم: جلوگیری خواهید کرد ؟ گفت

 .گرفتند�رند حتماً میدانستند که باید این تصمیم را بگی�خواهند بیان کنند بلکه اگر می�نباشد، نه اینکه نمی

برخی های تعریف شده،  تواند به این دلیل باشد که بر اساس اولویت گرفتیم و نگرفتیم می�هایی را که باید می�بخشی از تصمیم :وی افزود

ها حرکت کردیم در همین حال ممکن است شخص دیگری، به موضوعاتی که �مسائل را مهم تلقی کرده و به همین دلیل به سمت آن

 . ایم توجه بیشتری کند و طبیعتاً نگرش متفاوتی داشته باشد�تر به آن توجه کردهکم

وقتی سرگرم : شد و تصریح کرد به آن بیشتر توجه می داند که باید�رسانی را ازجمله مواردی می�غضنفری درعین حال ضعف اطالع

یال هستیم، از این که مردم را از چرایی کار آگاه کنیم، غفلت ها، تأمین مالی، افتتاح و رساندن ارز و ر�موضوعات اجرایی نظیر ساخت طرح

 .کنیم�می

پس از تالطم ارزی و : دانید؟ اظهار کرد�وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال در پاسخ به این که بازنگری در چه تصمیمی را الزم می

ه شد ارز صادرکنندگان غیرنفتی به چهار روش، به کشور های تجارت خارجی در تیم اقتصادی دولت، تصمیم گرفت تغییر برخی از سیاست

ارند که این موضوع بر صادرات هایی مبنی بر نوع بازگشت ارز خود به کشور د�بازگردد، اما هم اکنون صادرکنندگان غیرنفتی نگرانی

های �ها بتوانند ارز خود را با روش�نکردیم تا آ�ای آزادتر ترسیم می�بنابراین اگر شرایط را به گونه. غیرنفتی اثر منفی گذاشته است

 .تری بازگردانند آثار نهایی آن بهتر بود�متنوع

وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیمان سپاری ارزی مخالفت شدید داشت که خوشبختانه این تصمیم در هیات : غضنفری ادامه داد

تر کرد تا از این بابت درآمدهای ارزی غیرنفتی بیشتری داشته �های انتقال ارز را نیز متنوع�شد روش اقتصادی دولت تصویب نشد اما می

 .کردند�ها بودند چه می�البته بد نیست این سؤال از منتقدان پرسید شود که اگر آن. باشیم

عدن و آرزو داشتم زمانی که وزیر بازرگانی و یا وزیر صنعت، م: وی درباره تصمیمی که دوست داشت بگیرد، اما نگرفت و یا نشد نیز گفت

توانستم اعمال مدیریت بیشتری  های تجاری و تخصصی خود را داشتند، می�تجارت شدم مانند چند سال قبل که این دو وزارتخانه، بانک

 .ه باشم اما نتوانستیم آن را اجرایی کنیمها داشت�روی بانک

های تخصصی نظیر �باید بتواند مسئولیت بانک وزارتخانه مهمی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت :وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود

 .ها تخصیص دهد�طرحبانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات و چند بانک تجاری را داشته باشد تا بتواند منابع مالی را بهتر به 

ند زیرا مجبورند به توانند دیدگاه تولیدی قوی داشته باش به هرحال وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نمی: غضنفری ادامه داد

 .کنند های دیگر هم توجه کنند و فقط به تولید فکر نمی حوزه

ها اعمال مدیریت کند و منابع مالی را بهتر �داشته باشد و بر این بانک تری�به گفته او، دستگاه متولی تولید باید بتواند پشتیبانی بانکی قوی

 .به دست متقاضیان برساند

ها شیرین بود، اما نخستین بار که موفق �گرچه همه افتتاح: ین خاطره دوران وزارتش پرسیده شد که او گفتتر�از غضنفری درباره شیرین

گرفتیم که شیرینی آن جشن را هرگز  88میلیارد دالری را در سال  24سانیم جشن میلیارد دالر بر 24شدیم صادرات غیرنفتی را به 

 .غیرنفتی قدعلم کند و خود را نشان دهد و به واردات نزدیک شود کنم چرا که برای من مهم بود صادرات�فراموش نمی

ای با معاونانم �وقتی بانک مرکزی تحریم و امکان انتقال ارز سخت شد، جلسه :ترین خاطره دوران وزارتش نیز اظهار کرد�او درباره تلخ

دیدیم پاسخگویی ما نسبت به مشکالتی که برای �کردیم می�داشتم که پس از آن تا چند روز بیمار بودم چون به هرشکلی که حساب می

دم نیز از ما انتظار داشتند مر. آید بسیار سخت خواهد بود و افزایش قیمت ارز به سه برابر نیز خیلی ناخوش آیند وتلخ بود�مردم پیش می

ر سوئی را در زندگی مردم به وجود شود و آثا�کند و از باال به سمت پایین سرازیر می�مانع از گلوله بهمنی که شروع به بزرگ شدن می

 . آورد بشویم�می
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تجارت بعدی باید رابطه خوبی با  وزیر صنعت، معدن و: ترین توصیه اش به وزیر بعدی پرسیده شد که او اظهار کرد�از غضنفری درباره مهم

دوم این که تعامل نزدیک با مجلس بسیار . دتواند آسیب زیادی به این وزارتخانه وارد کن رئیس جمهور داشته باشد هرگونه فاصله با او می

 .ضروری است

شود �ند به همین دلیل مشاهده میگیر ای که دارند همیشه در جریان جزییات قرار نمی�دلیل مشغله �به عقیده او، نمایندگان مجلس به

 .ها گفته نشده است�کنند در حالی که بخشی از واقعیت به آن اظهار نظرهایی می

رئیس جمهور بعدی باید از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بخواهد مراقبت بیشتری از این حوزه داشته باشند، به : وی ادامه داد

ازی هدفمندی را انجام دهیم بسیار اذیت شدیم و اینکه از چه بانکی وام بگیریم تنها بودیم و س�خواستیم ذخیره خاطر داریم وقتی می

 . خیلی زمان گذاشتیم

گیری دولت، �تعامالت و جلسات مشترک با وزارت جهادکشاورزی نیز مهم است، اگر از ابتدای شکل: معدن و تجارت ادامه داد وزیر صنعت،

 .شود بنابراین باید با هم دوست و برادر باشند�نه اذیت میهر کدام ساز جدایی بزند وزارتخا

های صنعت، معدن و تجارت یا راهبرد ادغام وزارت با هدف کمک  حوزه غضنفری با بیان این که نظر دیگر بنده تداوم رویه مدیریت واحد بر

های وزارت �شد یا درخواست زرگانی بایگانی میدر گذشته تصمیمات وزارت صنایع و معادن توسط وزیر با: ها است، گفت�به مدیریت تحریم

ای داریم که اختالف بر سر واردات حتی یک �ر ردیف تعرفهماند اما هم اکنون هفت هزا�ها در کارتابل وزیر صنایع و معادن می�بازرگانی ماه

 .را اعمال خواهد کردها مدیریت بهتری �تواند مشکالت جدی ایجاد کند در حالی که در مدیریت واحد بر این بخش کاال می

: ند که غضنفری ادامه دادترین نقطه و ضعف خود را بیان ک�از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم خواسته شد در نقدی منصفانه، مهم

های �ترین نقطه قوت و ضعف من هر دو بر سر یک موضوع و آن اتکا به مشورت بسیار با کارشناسان، مسئوالن و صاحبان بخش�مهم

 .گیری، نقطه ضعف تلقی شود�دلیل کُند کردن سرعت تصمیم �تواند هم نقطه قوت باشد و هم به ی و تعاونی است که میخصوص

 .درصد اطالعات 24درصد اطالعات، نه  34گیری بر اساس �قاطعیت یعنی تصمیم او معتقد است

دهید �ای می�بگیرید شما به خود و مجموعه تحت مدیریتتان چه نمره 444از وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسیده شد اگر نمره رضایت را 

دهم ولی اگر بخواهیم نتیجه �می 444ها �را در نظر بگیریم به آن باید از مردم بپرسید، اما اگر تالش همکاران و مدیرانم: که او اظهار کرد

 .فاصله زیادی دارد 444ها را برای بهبود زندگی مردم در نظر بگیریم مطمئناً با �تالش

تعداد : درصد پیشرفت فیزیکی ادامه داد 14های حوزه صنعت و معدن با بیش از �وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعدا طرح

برداری رسیده است اما هم �به بهره 81هایی است که از ابتدا تا سال �های نهم و دهم به اندازه همه بنگاه�های افتتاح شده در دولت�بنگاه

 38ها تا پایان امسال و بخشی از آن هم تا پایان �درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که بسیاری از آن 14با بیش از اکنون چهار هزار طرح 

 . رسد ری میبردا�به بهره

های با پیشرفت فیزیکی پایین توان قرار گرفتن در فهرست مهرماندگار را نداشتند که �زمانی که مهر ماندگار تعریف شد پروژه: وی ادامه داد

ده که ها پرداخت ش�درصد برسانند که تاکنون نزدیک به هزار میلیارد تومان تسهیالت برای آن 14ر طول این یکسال توانستند خود را به د

 .رسد مبلغ این تسهیالت به حدود پنج هزار میلیارد تومان می

قبل از : از غضنفری خواسته شد درباره موضوعی که دوست دارد در پایان دوره وزارت خود با مردم در میان بگذارد برایمان بگوید او گفت

های فراوانی کردند که ذکر نتیجه �یع و بازرگانی تالشهای صنا�اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت شوم وزرای دیگری بر مسند وزارتخانه

 .ها برای تشکر از همه آنان الزم است�این تالش

در حالی که ظرفیت تولید فوالد خام در : یع پایه در هشت سال گذشته رفت و افزودهای توسعه صنا�غضنفری به سراغ آمار و ارقام شاخص

میلیون تن  48ظرفیت تولید محصوالت فوالدی نیز از . میلیون تن رسیده است 21به  32میلیون تن بود این میزان در سال 44، 81سال 

 .رسیده است 34میلیون تن در سال  84به  81میلیون تن در سال  88میلیون تن و ظرفیت تولید سیمان هم از  84به  81در سال 

هزار تن  434هزار تن و همچنین ظرفیت تولید مس هم از  114به 81هزار تن در سال  284ظرفیت تولید آلومینیوم نیز از: وی ادامه داد

 .رسیده است 34هزار تن در سال  214به 81در سال 

میلیون مترمربع افزایش یافته، عملکرد صنعت،  884میلیون مترمربع به 484او با اشاره به اینکه ظرفیت تولید کاشی و سرامیک هم از 

 11عالوه بر اینکه . هزار میلیارد تومانی در این بخش دانست 424گذاری �را بیانگر سرمایه های نهم و دهم�معدن و تجارت کشور در دولت

 .درصد رسید  22ین حال متوسط رشد ساالنه صادرات غیرنفتی نیز به برداری رسیده است در هم�هزار طرح در هشت سال گذشته به بهره

بنده عضو هیات علمی دانشگاه هستم و جنس اصلی فعالیتم : ار کردوزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص کار بعد از وزارت نیز اظه

 تدریس است بنابراین به دانشگاه برمی گردم و تدریس را ادامه خواهم داد
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 پذیر است�استقالل ارزی در شرایط تحریم امکان  5-5-2

 (4832م جم بهار ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با روزنامه جا�گفتگو سیدعلیرضا شجاعی، معاون برنامه)

ها با کاهش قابل توجهی مواجه شده، �شاید صحبت کردن از استقالل ارزی در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور به واسطه تشدید تحریم

های گذشته با وجود وابستگی شدید به این بخش از درآمدها، امکان فاصله گرفتن �ول چندان منطقی به نظر نرسد؛ چراکه در سالدر نگاه ا

شور از اقتصاد تک محصولی و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم نشده و اقتصاد ایران همواره با کسری تراز تجاری بدون احتساب نفت ک

ریزی برای رفتن به سمت این هدف یعنی اقتصاد بدون نفت �ها وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برنامهمواجه بوده است؛ اما این روز

 .است

رسد، اما معاون  تر از آن کنترل واردات است که به نظر دشوار می�مستلزم افزایش قابل توجه در صادرات غیرنفتی و مهماین اتفاق البته 

ریزی اصال آرمانی نیست و کامال با واقعیات منطبق �ت با استناد به آمار و ارقام تأکید دارد این برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجار�برنامه

های انجام شده، رفتن به سمت اقتصاد غیرنفتی و حضور در �ریزی�علیرضا شجاعی بر این باور است که با برنامه. تبوده و قابل اجراس

 .پذیر است�همین شرایط تحریمی امکانبازارهای جهانی در سال جاری با فرض ادامه 

هش درآمدهای نفتی مواجه شده ایم، چه شد مجموعه دولت به این نتیجه رسید که در شرایط سخت تحریمی و درست زمانی که با کا

 تواند به استقالل ارزی برسد؟ کشور می

در آن زمان روی . برمی گردد 32پیشینه طرح استقالل ارزی به دو ماه قبل از سال . برای پاسخ به این پرسش کمی به عقب برمی گردم

ریزی کنیم تا ارز مورد نیاز این بخش اتکایی به �برنامهتوانیم در بخش صنعت، معدن و تجارت طوری  این موضوع متمرکز شدیم که آیا می

به وسیله صادرکنندگان غیرنفتی میلیارد دالر از ارز مورد نیاز  21این مسأله از آنجا شکل گرفت که نزدیک . بخش نفت نداشته باشد

ت تولید شد و همچنین مدیریتی بر های کاالیی، زمینه ساز جهت دهی ارز به سم�از طرفی هم سال گذشته گروه بندی. تأمین شده بود

توانست  ه میبعد از آن در نیمه دوم سال ثبت سفارش گروه ده کاالیی ممنوع شد که خود این مسأل. نیازهای ارزی و تقاضای آن ایجاد کرد

و واردات و صفر کردن تراز ها از سال گذشته شروع شد و انگیزه الزم را برای برابرسازی صادرات �این طرح. بر کاهش ارزبری تأثیرگذار باشد

ی بود که این در حال. تجاری ایجاد کرد؛ اما اصل ماجرا این است که بتوانیم اتکا به درآمدهای ارزی نفت را در این حوزه به صفر برسانیم

های اخیر �برابر در سال برابر بود که این به تدریج کم شد و با کاهش از چهار یا پنج 43زمانی نسبت واردات به صادرات بسیار زیاد و حدود 

ین این مسائل درست همزمان با فرمایشات رهبر معظم انقالب در نوروز امسال شد به اقتصاد بدون نفت اشاره و شرط ا. به دو برابر رسید

هم یک نکته این طرح . تمام این مسائل سبب شد تا به سمت اجرای طرح استقالل ارزی برویم. ریزی و اجرا عنوان کردند�مسأله را برنامه

توان به این نکته  از این طریق می. اساسی دارد و آن این که در گام اول باید یک بررسی دقیق درباره تجارت خارجی کشور انجام شود

 .باید چه مواردی را و در چه سطحی مدیریت کنیم دست یافت که

ها قرار است �مسأله از طریق کاهش واردات ناشی از تحریمپرسش اساسی در ارتباط با برابرسازی صادرات و واردات این است که آیا این 

اگر قرار است با افزایش صادرات به  ضمن این که. دهیم که به میزان واردات نزدیک شود�محقق شود یا این که صادرات را آنقدر افزایش می

 زش صادرات به واسطه باال رفتن قیمت دالر؟شود یا با افزایش ار�این مهم دست پیدا کنیم، این کار با افزایش حجمی صادرات محقق می

میلیارد  42تفاضل این دو رقم  .میلیارد دالر واردات داشتیم 18.8میلیارد دالر صادرات و  14.8در سال گذشته با احتساب معیانات گازی 

اردات برابر خواهد شد، اما یک نکته میلیارد دالر دیگر افزایش پیدا کند با میزان و 42دالر است به این معنی که اگر ارزش صادرات کشور 

درصدی واردات بودیم؛ بنابراین شاید این استدالل که  1.48درصدی صادرات و  1در این سال شاهد کاهش . دیگر هم باید بررسی شود

به این نکته  به همین جهت در طرح استقالل ارزی. نزدیک شدن این دو رقم به یکدیگر در نتیجه کاهش بیشتر واردات بوده، درست باشد

در ضمن تمام محاسبات ما با دالر انجام  .ایم که باید ضمن حفظ یا ارتقای حجم تجارت به تراز تجاری مثبت دست پیدا کنیم�دقت کرده

 .پس این نگرانی که با افزایش قیمت دالر، رقم صادرات بیشتر نشان داده شده، وجود نخواهد داشتشود؛ س�می

درصدی ارزش صادرات بوده ایم، این در حالی  1یش ارزش دالر و به تبع آن تشویق صادرات، شاهد کاهش با وجود افزا 34اما در سال 

 .است که آمارها حاکی از افزایش وزن صادرات است

، 34در سال . درصد کاهش یافت 88به این معنی که صادرات محصوالت پتروشیمی . بیشترین کاهش در بخش صادرات پتروشیمی بود

کاهش دوم هم در بخش میعانات . دالر صادرات پتروشیمی انجام شد که این رقم در سال گذشته به ده میلیارد دالر رسید میلیارد 41

این هم . میلیارد دالر رسید 8.8این رقم به  34بیش از ده میلیارد دالر صادرات انجام شد در سال  34در این بخش در سال . گازی بود

درصد رشد داشت که این  24با وجود این، صادرات دیگر کاالها نزدیک به . رات میعانات گازی بوددرصدی صاد 44نشان دهنده کاهش 

اینها همه در . درصدی صادرات غیرنفتی به پایان بردیم 1امر سرجمع کاهش صادرات را به حداقل رساند و سرانجام سال را با کاهش 

اتفاقا تأکید هم بر . ایران را به سمتی ببرند که عاری از کسب و کار شود خواهند�حالی بود که ادعای تحریم کنندگان این بود که می
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های پتروشیمی، امکان افزایش صادرات در این بخش را �هاست، با وجود این که باید با حمایت از دیگر طرح�افزایش صادرات در همان بخش

استقالل ارزی برابری صادرات و واردات با حفظ یا ارتقای هم فراهم کنیم؛ بنابراین همان طور که اشاره کردم، پیش فرض اجرای طرح 

کاهش ارزبری و : پذیر است�حجم تجارت است؛ ضمن این که در این طرح به این نکته هم توجه داریم که استقالل ارزی از دو راه امکان

 .افزایش ارزآوری

منظور  �یقی و معطوف به کاهش واردات و افزایش صادرات بهبنابراین نگاه مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این طرح یک نگاه تلف

 .صفر کردن تراز تجاری کشور است

هایی را طراحی کنیم که به ارز کمتری  یش ارزآوری؛ یعنی باید مدلکاهش ارزبری و افزا: کنم�البته این جمله را این گونه اصالح می

 .احتیاج داشته باشیم و از طرفی ارز بیشتری هم تولید کنیم

طور مثال رقم واردات را با افزایش واردات مواد اولیه باال برد تا از این طریق کاالهای وارداتی، زمینه ساز تولید کاال در  �یعنی شاید بتوان به

 .داخل و در نتیجه افزایش صادرات و ارزآوری به کشور شود

میلیارد دالری صادرات در سال جاری به برابری تراز تجاری  42ایش ریزی این است که با افز�برنامه. خواهم همین نکته را بگویم�اتفاقا می

برآورد این است که برای این منظور حدود سه  .برای این افزایش صادرات نیاز به یکسری مواد اولیه، ماشین آالت و قطعات داریم .برسیم

میلیارد دالر  11رد دالر کل واردات جمع بزنیم که رقم میلیا 18میلیارد دالر افزایش واردات خواهیم داشت؛ یعنی این رقم را باید با 

میلیارد  18صادرات امسال به  میلیارد دالری ارزش صادرات، کل 42از طرفی در صورت افزایش . شود�واردات برای سال جاری محاسبه می

 41است؛ بنابراین باید برای افزایش دالر خواهد رسید که باز هم نشان دهنده اختالف سه میلیارد دالری بین ارزش صادرات و واردات 

بخشی از آن . ایم�کردهریزی �این میزان افزایش را هم از دو بعد برنامه. میلیارد دالری صادرات تالش کنیم تا توازن تراز تجاری برقرار شود

دالر را از طریق کاهش ارزبری  درصد این میزان معادل سه میلیارد 24کاهش ارزبری است و بخشی هم افزایش ارزآوری؛ یعنی اگر بتوانیم 

قالل ارزی میلیارد دالر را از راه افزایش ارزآوری تأمین کنیم، به بخش مهمی از اهداف خود برای است 42درصد بقیه معادل  84جبران و 

 .ایم�دست یافته

 کنید در عمل چنین امکانی فراهم خواهد شد؟�آیا فکر می. اما اینها همه در حد اگر است

ها برای راه �این طرح. اند،انتخاب کردیم�های فوالدی بخش خصوصی که درصد باالیی از پیشرفت را داشته�شته تعدادی از طرحاز سال گذ

در این زمینه . ک اندک یا تسهیالتی داشتند تا بالفاصله همین امسال وارد چرخه تولید و صادرات شونداندازی و تولید محصول نیاز به کم

با فعال شدن . شوند�شوند و بقیه هم تا نیمه اول سال فعال می�عدادی از اینها تا یکی دو ماه آینده راه اندازی میجلسات خوبی داشتیم و ت

همچنین در . این همان کاهش ارزبری است. لید چهار میلیون تن کاهش واردات فوالد خواهیم داشتها به فرایند تو�ها و ورود آن�این طرح

شاید  .ها، زنجیره تولید کامل شده و نیاز به خارج کمتر خواهد شد�کنیم که با تکمیل آن�می کار میهای نیمه تما�این بخش روی طرح

های ارزآور هستند مانند �ها هم طرح�بعضی طرح .کاهش ارزبری موثر است ها مانند فوالد ارزآوری نداشته باشد، اما در�برخی طرح

ها ماهیت صادراتی �درصد پیشرفت دارند و همه تولید آن 34یا  81ی وجود دارد که های�در این صنایع هم طرح. سازی و تولید سیمان��کاشی

کنیم دستیابی به این هدف در �ریزی این چنینی داریم و فکر می�ما برنامه. باید به اینها هم کمک کنیم تا وارد گردونه تولید شوند. دارد

 .اندازه ملی اصال دور از انتظار نیست

ها برود، نیاز به زمان و هزینه �های نیمه تمام و راه اندازی آن�وقتی دولت بخواهد به سمت تکمیل طرح. ود داردای مهم اینجا وج�نکته

لی تولید شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند، شاید بتوان با صرف هزینه و زمانی کمتر، به های خا�بیشتری دارد؛ اگر همین االن ظرفیت

 .وری دست پیدا کرداهداف کاهش ارزبری و افزایش ارزآ

ها حمایت از �کند که یکی از آن�های دیگر، دو محور را پیگیری می اکنون وزارتخانه عالوه بر مسئولیت. این نگاه کامال درست است

 هایی که به وجود آمده، اما اکنون ظرفیت خالی�شود به واحد�های نیمه تمام است و بخش دیگر مربوط می�گذاری برای تکمیل طرح�سرمایه

درصد  44به عنوان مثال سال گذشته . کنیم�ها کمک می�گوییم و از دو محل به این طرح�ها، سرمایه در گردش می�ما به نیاز این طرح. دارد

ها بتوانند ظرفیت خود را کامل کرده و رونق تولید �توسعه ملی را به سرمایه در گردش اختصاص دادیم تا این طرح منابع ریالی صندوق

درصد پیشرفت  84طرح در کشور وجود دارد که باالی  8244اکنون . ایم�امسال این شاخص ارزآوری را هم به آن اضافه کرده. داشته باشند

به موازات آن واحدهای . شود�طرح شان را راه اندازی کنند و در این صورت رقم خوبی به تولید اضافه میخواهند که �اینها مبلغی می. دارند

 .باید واحدهای ارزآور را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار دهیم. ها ارزآور نیستند�های خالی دارند، اما همه آن�زیادی داریم که ظرفیت

گیرند تا فقط به همین تولید خود ادامه داده و احتماال در آینده با تغییر  آن واحدهایی که ارزآور نیستند در قسمت صیانت از تولید قرار می

که از این بخش انجام  34وری مواجه شوند، اما اکنون اگر بخش پتروشیمی همت کند ده میلیارد دالر صادرات سال کاربری یا ارتقای فنا

میلیارد دالر افزایش صادرات مورد  42توانیم انتظار داشته باشیم از  میلیارد دالر برسد؛ بنابراین می 41تواند در سال جاری به  شد می
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این هم اصال دور از انتظار نیست، چون دو سال قبل تجربه شده و . وسیله بخش پتروشیمی انجام شود انتظار، پنج میلیارد دالر آن به

به همین دلیل . های آن همین طور در حال افتتاح است�اکنون هم نزدیک ده میلیارد دالر ظرفیت خالی در پتروشیمی وجود دارد و طرح

نزدیک . گذاری را داریم�ها نیز همین هدف�در دیگر بخش. ایم�گذاری کرده�را هدف میلیارد دالر صادرات پتروشیمی 41حدود  32برای سال 

میلیارد دالر برای صادرات کاال و  13خدمات و در مجموع  میلیارد دالر برای صادرات 48میلیارد دالر برای صادرات کاال و نزدیک  14

زی است در حالی که سال گذشته فقط ده میلیارد دالر صادرات گذاری شده و این رقم بدون احتساب میعانات گا�خدمات در امسال هدف

 .میعانات گازی داشتیم

ها در حد حرف و �ریزی�کند که این برنامه�این نگرانی را ایجاد میگویید این اهداف قابل تحقق است، اما بررسی ارقام گذشته �با این که می

 .گذاری شده، صادرات داشتیم�شته رقم بسیارکمتری نسبت به آنچه امسال هدفبه عنوان مثال درباره خدمات ما سال گذ. وعده باقی بماند

حدود  34سال . دلیل شرایطی که در دنیا به وجود آمد، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به نصف کاهش یافت �بله، سال گذشته به

بینی �میلیارد دالر رسید در حالی که پیش 2.2ته به میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم که این رقم در سال گذش 1.4

 .ما رسیدن این رقم به پنج میلیارد دالر بود

 اکنون ظرفیت این بخش چقدر است؟

 .میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم 24گذاری کنیم بیش از �مایهکنم اگر خوب سر�فکر می

 .های کاال و خدمات بپردازیم�نانه به بررسی این موضوع، یعنی رشد صادرات کشور در بخششود باید با یک دید واقع بی�پس مشخص می

میلیارد دالر صادرات داشتیم که از این میزان  14.8سال گذشته . نمک�من به یک موضوع کلی اشاره می. شما ارقام جزئی را کنار بگذارید

میعانات . برگردد معادل ده میلیارد دالر خواهد شد 34م اگر فقط به سال این رق. میلیارد دالر صادرات پتروشیمی بوده است 8.8فقط 

 21شود و این یعنی این که �میلیارد دالر می 41برگردد  34گازی هم که سال گذشته ده میلیارد دالر بوده اگر به سطح عملکرد سال 

درباره بقیه هم باید بگویم در بدترین شرایط روند . د شدگذاری شده از این طریق تأمین خواه�میلیارد دالر هدف 18میلیارد دالر از آن 

میلیارد دالر منهای مجموع صادرات   14.8درصد بوده است، اما این بقیه یعنی کل صادرات غیرنفتی معادل 24رشد صادرات کشور حدود 

ر را به عنوان صادرات غیرنفتی به غیر از میلیارد دال 22.1این تفاضل رقمی معادل . میلیارد دالر 48.8پتروشیمی و میعانات گازی معادل 

این . الر خواهد شدمیلیارد د 21درصد رشد در سال جاری مواجه شود، معادل  24دهد که اگر با �پتروشیمی و میعانات گازی به دست می

شود، دستیابی به رقم  میلیارد دالر جمع 21های واقعی و منطقی از صادرات پتروشیمی و میعانات گازی یعنی  بینی رقم وقتی با پیش

در ضمن توجه داشته . پذیر خواهد کرد�میلیارد دالر برای کل صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری را کامال امکان 18بینی شده �پیش

انه بینیم ما چندان هم آرمانی و غیرواقع بین�پس می. شید که در محاسبه این ارقام، صادرات خدمات فنی و مهندسی محاسبه نشده استبا

از این طریق ما امیدواریم که استقالل ارزی کشور را بدون اتکا . گذاری نکرده ایم و محاسبات انجام شده همه روی کاغذ نخواهد ماند�هدف

 .خواهد�این کار فقط یک همت می .نفتی محقق کنیمبه درآمدهای 

 همان همتی که شما به آن اشاره دارید، توضیح دهید؟ عبارت دیگر �های دستیابی به این میزان افزایش یا به�ممکن است درباره شیوه

یکی از نکات مهم، بازاررسانی . ما چند اقدام کلی را در نظر داریم که توضیح هر کدام مفصل اما در عین حال عملیاتی و اجرایی است

ن است که روی این مسئله با جدیت کار ویژه اتاق بازرگانی و اتاق تعاون داریم، ای �محصوالت است؛ یعنی انتظاری که از بخش خصوصی به

یم افرادی متخصص را ا�ما به اتاق بازرگانی پیشنهاد کرده .کنند تا کاالهایی که ظرفیت صادراتی دارد بالفاصله به بازار هدف خودش برسد

البته ممکن است در اینجا این در یک پایگاه مطالعاتی به کار بگیرند و دنیا را رصد کنند که در هر نقطه به چه کاالهایی احتیاج است؛ 

ش راه توانند مانع از صادرات کاال بشوند؛ اما در پاسخ به این شائبه باید بگویم بخش خصوصی خود ها می�پرسش پیش بیاید که تحریم

اقتصادی های �ای را با برخی بنگاه�کردیم جلسه�اواخر سال گذشته که روی طرح استقالل ارزی کار می. کند�خودش را بخوبی پیدا می

اکنون از اروپا مشتری دارم که برای : کرد، اعالم کرد�یکی از افرادی که در آن جلسه حضورداشت و در صنایع غذایی فعالیت می. داشتیم

: ما به او گفتیم پس مشکل چیست، گفت! در همین شرایط تحریم. کند�ال محصوالتم را به صورت تضمینی خریداری میدست کم سه س

کنم و �فقط به من سرمایه در گردش بدهید، خودم هم مواد اولیه را تأمین می. نه: ما تأمین کنیم، گفت: گفتم. خواهم�می فقط مواد اولیه

مشکلت : گفتم. من بازار صادراتی ام را پیدا کرده ام: گفت�یکی دیگر می. دهم�ل به صادرات انجام میهم فرایند تولید را تا زمان تبدی

  .برم�خواهم به بنگاه تولیدی برسانید، کار تولید و صادرات را با قدرت پیش می�ای که می�عنوان مواد اولیه اگر مس را به: چیست؟ گفت

باید . ها باید بیایند و خودشان را در ماجرا دخیل کنند پس فضای خیلی خوبی برای تولید و صادرات فراهم است، اما تشکل! ببینید

 .های تولید تا صادرات را در هر بخشی به هم وصل کنند�ها و زنجیره�مدیریت کنند که چگونه حلقه
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نباید . د خودشان را به این سطح برسانندتر از این مقیاس هستند، تالش کنن�ها باید با مقیاس اقتصادی و جهانی کار کنند و اگر پایین�بنگاه

در صورتی که اگر کارشان با مقیاس . ش تولید مواجه شوندهای اقتصادی، بالفاصله با تغییر شرایط و کاه�این گونه باشد که با تغییر پارامتر

 .دهند�وسعه را نمیکنند و اجازه توقف فرایند ت اقتصادی باشد بالفاصله خودشان را با شرایط تغییر یافته، هماهنگ می

در همین شرایط تغییر نرخ . کردند�ها در مقیاس اقتصادی فعالیت نمی�سال گذشته یکی از مشکالت جدی ما این بود که بسیاری از بنگاه

ته های ما در سال گذش کند، اما سبب شد بسیاری از هزینه�ارز با این که براساس اصول اقتصادی فضای بهتری را برای صادرات ایجاد می

ایت کنیم؛ خواهیم منابع ریالی و ارزی را به حلقه توسعه هد های اقتصادی هدایت شود در حالی که امسال می�به سمت نگهداری از بنگاه

مثال درباره خودروسازان وقتی از خودروساز حمایت کنیم به تبع آن قطعه ساز . های قبلی را هم حرکت دهد�تواند حلقه چون این کار می

 .کند�شود و پیشرفت می�بیشتری همراه میهم با تحرک 

 و به سمت صیانت رفتید؟ای را در پیش نگرفتید �چرا سال گذشته همین برنامه یعنی حمایت از فرایندهای توسعه

بر  المللی هم�های بین�گزارش. ایم�ها را حفظ کنیم؛ اما امسال رویکردی جدید اتخاذ کرده�کرد که بنگاه�شرایط کشور این گونه ایجاب می

کاهش تولید این نکته اذعان دارد که ایران در حال عبور از اقتصاد نفتی به غیرنفتی است و آن شرایطی که ابتدای سال گذشته درخصوص 

دهد که �های خارجی هم بر این نکته تأکید دارد و همین توجه نشان می�ارزیابی. عوض شده است 34و درآمد وجود داشت، در پایان سال 

این مانور هم یک حالت هشداری دارد و  .طرحی که در نظر داریم، واقف هستند و در حال مانور دادن روی آن هستندها به �خارجی

تواند در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن داشته  اگر خرید نفت ایران را به صورت کامل هم قطع کنیم، این کشور بازهم میگوید حتی �می

 .ه بودیم که باید فضای با ثباتی را در بخش تولید ایجاد کنیمبه هر حال ما سال گذشته متوج. باشد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه چه وظایف  .رکزی استطور خاص، مسئولیت بانک م �اینها وظایف نظام پولی کشور و به

 دیگری دارد؟

در این باره باید یک توضیح . های تولید هستیم�زنجیرهاکنون در حال شناسایی . هایی از این کار هم وظیفه وزارتخانه است�البته بخش

ها �ترین حلقه است؛ یعنی ممکن است یکی از حلقه�اسب با کوچکهای تولید همواره بازده متن�معموال در ساختارها و زنجیره. کوتاه بدهم

شود کل زنجیره متناسب با همان زنجیره �این مسئله سبب می. های پسین یا پیشین آن ضعیف است�بسیار قدرتمند باشد، اما یکی از حلقه

به این کار ایجاد تراز . ها باال ببرد�ین حلقهتر�تالش فعلی وزارتخانه این است که توان کل زنجیره را متناسب با توان قوی. ضعیف شود

ادرات ایجاد شد، هر کدام از وقتی در یک زنجیره جذابیتی برای ص. یک کار دیگر هم ایجاد تراز منفعتی در تولید است. گویند�ظرفیتی می

ست برخی تولیدکنندگان مواد خام هم در این شرایط ممکن ا. های این زنجیره تمایل دارند خودشان به صادرات کاالیشان اقدام کنند�حلقه

تواند  د، این کار میکن�این تمایل را داشته باشند، اما اگر حلقه بعدی به حلقه قبل خود تضمین دهد که کاالهای تولیدی او را خریداری می

افزوده باال صادر �ارزش شود، یک کاالی با�در این شرایط، زمانی که محصولی صادر می. یک زنجیره قوی و یک تراز منفعتی تشکیل دهد

ل بخشی از این فرایند یعنی ایجاد تراز ظرفیتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی گردد که به همین منظور در حال تکمی. شده است

افق ها برمی گردد که برای خرید کاال بدون دخالت دولت باهم تو ها و تشکل�بخش تراز منفعتی هم به بنگاه. های خالی هستیم�ظرفیت

 .کنیم�ها واگذار می�ها این آمادگی را دارند، به تدریج نقش دولت را به آن این فرایند هم آغاز شده و اگر بدانیم تشکل. کنند


