
 72از  1صفحه 

 دولت دوازدهم
  (تدبیر و امید)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 7931مهرماه

 

 

 

 

 

7931     مهر 

 رحمانی   رضا   ربانهم 
 وزری پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 شورای اسالمیتقدیمی  هب مجلس 



 72از  7صفحه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 72از  3صفحه 

 
 فهرست عناوین

 

 4 .......................................................................................................................................... مقدمه

 5 ..................................................................... تجارت و معدن، صنعت موجود وضعیت تبیین( الف

 6 ..................................................................... رتتجا و معدن، صنعت موجود وضعیت تحلیل( ب

 6 .......................................................................................................................... بخش صنعت -7

 6 ........................................................... هديدهاها و ت تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت -7-7

 1 ....................................................................................................................... اهداف كلي -7-2

 8 ...................................................................................................................... اهداف كمي -7-9

 8 .......................................................................................... راهبردهای توسعه بخش صنعت -7-4

 3 ............................................................................... تحقق راهبردها برایهای اجرايي  برنامه -7-5

 72 ............................................................................................................................ بخش معدن -2

 72 ........................................................... ها و تهديدها صتتحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فر -2-7

 79 ....................................................................................................................... اهداف كلي -2-2

 74 ...................................................................................................................... اهداف كمي -2-9

 75 .................................................................... معدني عايصنمعدن و راهبردهای توسعه بخش  -2-4

 75 ............................................................................... تحقق راهبردها برایهای اجرايي  برنامه -2-5

 71 ......................................................................................................................... بخش تجارت -9

 71 ........................................................... ها و تهديدها تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت -9-7

 73 ....................................................................................................................... اهداف كلي -9-2

 73 ...................................................................................................................... اهداف كمي -9-9

 22 ......................................................................................... تجارتراهبردهای توسعه بخش  -9-4

 22 ............................................................................... ردهاتحقق راهب برایهای اجرايي  برنامه -9-5

 22 ......................................................................................................................... ويژه اقدامات( ج

 26 .................................................................................... ها برنامه اجرای و اهداف تحقق الزامات( د

 21 ................................................................................................................. مرجع منابع و اسناد( هـ



 72از  4صفحه 

 :مقدمه

 عنوان پیشران اقتصاد كشور ر ايران به جهت  دارا بودن بیشترين سهم در اقتصاد، بهبخش صنعت، معدن و تجارت د

 .های جامعه است ای با ساير بخش دارای اثرات پسین و پیشین گسترده

های مناسب  تدوين و اجرای سیاست برایهای نسبي مناسب و با الهام از الگويي اثربخش  ايران با داشتن مزيت

ر مسیر صنعتي شدن و تولید با ارزش افزوده باال حركت نموده و در رديف كشورهای نوظهور تواند د روشني مي هب

 .صنعتي قرار گیرد

های ارائه شده عمدتاً بر محور تحقق اصل حمايت هدفمند از تولید و صنايع تولیدی و رقابت پذير  هدفگذاری برنامه

داخلي، رعايت كیفیت ارائه خدمات بازرگاني و  توجه ويژه به تسهیل تجاری و توسعه تجارت نمودن بخش صنعت،

مین مايحتاج عمومي و أبخشي اجتماعي و اقتصادی، كاهش نوسانات بازار و ت همچنین تنظیم بازار با رويکرد آرامش

گیری از نیروی انساني و همکاران صديق و  ويژه برای اقشار آسیب پذير با بهره هب ،اقالم اساسي حساس و ضروری

 .باشد يخدمتگزار م

حمايت هدفمند از تولید كاالی ايراني منجر به توانمند سازی فعاالن بخش شده و موجب مقاوم تر نمودن كشور در 

اسالمي در بخش ـ  های محیطي و اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و تحق الگوی پیشرفت ايراني برابر تکانه

 .، معدن و تجارت استصنعت

جايگاه  های صنعت، معدن و تجارت ن سهم و نقش، بر دوش بخش واقعي اقتصاد و بخشتري در اين راستا عمده

شامل تحلیل وضع  ،ريزی های برنامه برای هر بخش به مؤلفه ،به اين اعتبار. دار است محوری و پیشران را عهده

ردهای جداگانه توجه های اجرايي در راستای راهب موجود، هدفگذاری كلي و كمي، تعیین راهبردها و همچنین برنامه

 .ده استش

با توجه به شرايط حساس كنوني جامعه به لحاظ اقتصادی، اشتغال و ساير تنگناهای موجود در شرايط تحريم، بخشي 

صورت ويژه،  به« های اجرايي موضوعات خاص در بخش صنعت، معدن و تجارت برنامه»از اين برنامه تحت عنوان 

ت اخذ رأی اعتماد از نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمي، در قالب تدوين و تأكید شده است تا در صور

با مشاركت نخبگان و  بندی مشخص سازماندهي و سريعاً های ويژه با استفاده از تیم اجرايي توانمند در زمان پروژه

 .دشوهای بخش خصوصي اجرايي  خبرگان علمي، صنعتي، معدني و تجاری و نهادها و تشکل

 های پیش روی كشور، ها و فرصت از اسناد تکلیفي و باالدستي و با توجه به شرايط و واقعیتكه  برنامه تقديمي

معدني و  های صنعتي، دور از هرگونه اغراق و بزرگنمايي با زحمات تیم متخصص و متعهد و باتجربه در حوزه به

های نمايندگان محترم  عال و با حمايترجاء واثق دارد با اتکال به خداوند مت، ها تهیه شده است تجاری و ساير بخش

ها و بخش خصوصي فعال به اجرا درآمده  تشکل های اجرايي كشور، مجلس شورای اسالمي، هماهنگي ساير دستگاه

ثری در جهت رونق اقتصادی و آباداني میهن عزيزمان ؤهای م مانده از دوره دولت دوازدهم، گام و طي مدت باقي

 .دبرداشته شو
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 :کشورصنعت، معدن و تجارت بخش  وضعیت موجودتبیین ( الف

 

 واحد سنجش عنوان شاخص ردیف

وضعیت   

 موجود

 (6931سال )

 سال

6931 

سال 

6011 
 توضیحات

7 
ارزش صادرات غیرنفتي بدون 

 (كاال و خدمات)میعانات 
 سند برنامه ششم 792 12 56 میلیارد دالر

 سند برنامه ششم 52/84 46 42 میلیارد دالر معدني ارزش صادرات صنعتي و 2

9 
 سرانه صادرات غیرنفتي

 (كاال و خدمات)
 7452 812 122 دالر

محاسبه بر اساس 

 اعداد سند برنامه

  725 - 722 درصد نسبت صادرات به واردات غیرنفتي 4

 342 515 522 دالر سرانه صادرات صنعتي و معدني 5
محاسبه بر اساس 

 اعداد سند برنامه

  1222 - 6222 دالر لص داخليسرانه تولید ناخا 6

  122 - 622 دالر سرانه ارزش افزوده صنعتي 1

 سند برنامه ششم 45/2 91/2 95/2 درصد سهم ارزش افزوده صنعتي در جهان 8

3 
صنعت، ) بخش سهم ارزش افزوده

 GDPاز ( معدن و تجارت
  42 32/91 91 درصد

72 
سهم ارزش افزوده صنعت از 

GDP 
 سند برنامه ششم 42 42/71 22/71 درصد

 سند برنامه ششم 52/7 5/7 35/2 درصد GDPسهم ارزش افزوده معدن از 77

72 
سهم ارزش افزوده تجارت از 

GDP 
 سند برنامه ششم 52/73 73 85/78 درصد

79 
گذاری ثابت ناخالص بخش  سرمايه

 (ساالنه)
  95 - 52/25 میلیارد دالر

74 
گذاری مستقیم  سرمايه جذب 

 بخشخارجي در 
 سند برنامه ششم 1 9 5/2 میلیارد دالر

75 
( و صنوف تولیدی)اشتغال صنعت 

 و معدن
  4 - 8/9 میلیون نفر

76 
سهم تجارت الکترونیک از تولید  

 ناخالص داخلي
 سند برنامه ششم 92/5 22/5 22/5 درصد

71 
رتبه جهاني تجارت الکترونیکي 

 كشور
  62 - 68 رتبه

78 
ل عوامل وری ك متوسط رشد بهره

 در بخش
 سند برنامه ششم 75 5/9 9 درصد
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  3 5/8 3 درصد نرخ رشد ارزش افزوده در بخش 73

22 
شاخص فضای كسب و كار در 

 جهان
  82 - 722 رتبه

27 
پذيری صنعتي در  شاخص رقابت

 جهان
  52 59 55 رتبه

22 
سهم بخش خصوصي در ارزش 

 تولیدات بخش صنعت و معدن
 درصد

  32صنعت  - 85صنعت 

  85معدن  - 82معدن 

 ارزش تولید ناخالص داخلي 29

هزار میلیارد 

ريال به قیمت 

 ثابت سال

7989 

2256 2423 9218 

برآورد  بر اساس 

بیني  متوسط رشد پیش

 شده در برنامه ششم

 تولید سرانه 24

میلیون ريال به 

 به نفر ازای هر

 ثابت قیمت

 7989 سال

82/21 32/23 72/96 

اساس  برآورد  بر

بیني  متوسط رشد پیش

 شده در برنامه ششم

 تشکیل سرمايه ثابت ناخالص 25

 هزار میلیارد

 قیمت به ريال

 سال ثابت

7989 

435 517 7762 

برآورد  بر اساس 

بیني  متوسط رشد پیش

 شده در برنامه ششم

 
 :کشور بخش صنعت، معدن و تجارتوضعیت موجود  تحلیل( ب

 :بخش صنعت -6

 :ها و تهدیدها نقاط ضعف، فرصتتحلیل نقاط قوت،  -6-6

 :اهم نقاط قوت -6-6-6

وجود عزم و اراده ملي برای رفع مشکالت اقتصادی حادث شده و هماهنگي دولت و مجلس برای حمايت  ●

 های كارگشا ها و برنامه از سیاست

گذاری مستقیم خارجي و  های الزم و جذابیت نرخ بازگشت سرمايه در سرمايه وجود امکانات و زيرساخت ●

 یت جغرافیايي، اقلیمي و استراتژيکموقع

التحصیالن فني  رتبه پنجم جهان در دارا بودن فارغ)برخورداری از نیروی انساني تحصیلکرده و ماهر  ●

 (مهندسي و علوم
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 :اهم نقاط ضعف -6-6-2

ي و ضعف نگرش سیستمي، استراتژيک و ندعهای صنعتي و م وجود مشکالت مديريتي در برخي از بخش ●

 يعدم انسجام بین بخش

 پايین بودن اعتماد عمومي به تولیدات ملي ●

 يند محور منابع عمومي دولتآوری عوامل تولید، نامتناسب بودن توزيع صحیح و فر پايین بودن بهره ●

 (واردات و صادرات)و تجارت ( تولید و واردات)مین أهای ت ضعف در انسجام بین بخش ●

 انجام شده در بخش صنعت های گذاری عدم توجه به آمايش سرزمیني در انجام سرمايه ●

 
 :ها اهم فرصت -6-6-9

 جغرافیايي كشورموقعیت ممتاز و استراتژيک  ●

 های مختلف كشور برخورداری از صنايع مادر و تخصصي و تنوع تولید در بخش ●

 ای و انساني های حرفه برخورداری از نیروی انساني دارای قابلیت ●

ايگزيني كاالی ساخت داخل و اصالح رشد صادرات كاالی ايراني درپي افزايش نرخ ارز و فرصت ج ●

 الگوی مصرف

 
 :اهم تهدیدها -6-6-0

 وری پايین و تعطیلي برخي از واحدهای تولیدی و همچنین تولید با ظرفیت پايین در برخي واحدها بهره ●

 های صنعتي برای های حوزه ثیرگذاری فعالیتأمحاسبه و بررسي سهم ت های تخصصي، عدم وجود بخش ●

 ثر حاكمیتيؤكاهش و يا افزايش اقدامات حمايتي م موقع اطالعات وه پايش ب

 ويژه در فروش نفت و كاهش درآمد ارزی هب ،های صادراتي محدوديت ●

 محدوديت در نقل و انتقاالت مالي ●

 های توسعه و حمايت از تولید های نظام بانکي با سیاست ضعف در هماهنگي كامل سیاست ●

 هايي از صنايع تولیدی بخشغفلت از روزآمد سازی و بازسازی تکنولوژيک در  ●

 های تولیدی كشور غیررقابتي و  انحصاری بودن برخي از بخش ●

 
 :اهداف کلي -6-2

 وری كل عوامل تولید بهره ءارتقا ●

 پذيری صنعتي كشور افزايش رقابت ●

افزايش سهم ارزش افزوده صنعتي از تولید ناخالص داخلي در راستای صنعتي نمودن كشور و ارزش افزوده  ●

 ر ارزش افزوده صنعتي جهانصنعتي كشور د

 گری دولت های بخش صنعت و كاهش تصدی افزايش سهم و نقش بخش خصوصي در فعالیت ●



 72از  8صفحه 

وری متوسط و باال در ارزش افزوده و صادرات صنعتي كشور و توجه به تولید و آافزايش سهم تولیدات با فن ●

 تجارت نوين

 توسعه اشتغال پايدار در بخش صنعت ●

 گذاری خارجي مايهافزايش جذب مشاركت و سر ●

 پیوستن به زنجیره ارزش جهاني صادرات با رويکرد صادرات محور و پايداری صادرات ●

 های زيست محیطي در راستای دستیابي به اهداف توسعه صنعتي كشور شاخص ءارتقا ●

 
 :اهداف کمي -6-9

 

 واحد سنجش عنوان شاخص ردیف
وضعیت موجود 

 (6931 سال)

 هدف 

 (6931 سال)

 هدف

 (6011 سال)

 5/84 45 97 میلیارد دالر ارزش صادرات صنعتي 7

 342 522 422 دالر سرانه صادرات صنعتي 2

 - - 5396( 2274) دالر سرانه تولید ناخالص داخلي 9

 - - 524( 2274) دالر سرانه ارزش افزوده صنعتي 4

 45/2 4/2 95/2( 2274) درصد سهم ارزش افزوده صنعتي در جهان 5

 27 4/71 79 درصد GDPسهم ارزش افزوده صنعت از  6

 1 9 9/2 میلیارد دالر صنعت گذاری مستقیم خارجي در سرمايه جذب  1

 4 8/9 4/9 میلیون نفر و معدن( و صنوف تولیدی)اشتغال صنعت  8

 75 75 - درصد وری كل عوامل تولید متوسط رشد بهره 3

 82 722 722( 2271) رتبه شاخص فضای كسب و كار در جهان 72

 52 55 63( 2276) رتبه پذيری صنعتي در جهان شاخص رقابت 77

72 
 سهم بخش خصوصي در ارزش تولیدات

 بخش صنعت
 85 12 درصد

 

32 

 

 ارزش تولید ناخالص داخلي 79

هزار میلیارد 

ريال به قیمت 

 89ثابت سال

2235 2256 9218 

 
 :راهبردهای توسعه بخش صنعت -6-0

 :دشو ي به اهداف ترسیم شده، راهبردهای توسعه بخش صنعت به شرح زير ارايه ميبه منظور دستیاب

 گذاری و فضای كسب و كار بهبود محیط سرمايه -7

 ها توان رقابت پذيری بنگاه ءهای تولیدی و ارتقا توسعه و تقويت بنگاه -2

 وری عوامل تولید بهره ءارتقا -9
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 خارجي گذاری داخلي و توسعه سرمايه -4

 صورت هدفمند با رعايت اصل رقابتي شدن هداخلي ب حمايت از تولیدات -5

 كاری به نوآوری با تحقیق و توسعه وری تولید، حركت از مونتاژآتوسعه فن -6

 رعايت كامل اصول زيست محیطي در توسعه صنعتي -1

 های داخلي و خارجي المللي با مشاركت بنگاه توسعه تجارت و تعامالت بین -8

 صادراتي بر محور صنايع پیشرانهای تولیدی و  ها و شبکه توسعه خوشه -3

 
 :تحقق راهبردها برایهای اجرایي  برنامه -6-5

 های اجرايي به شرح ذيل تعريف  به منظور دستیابي به اهداف كالن و راهبردهای فوق، برنامه

 :اند شده

 :گذاری و فضای کسب و کار بهبود محیط سرمایه -6-5-6

صورت الکترونیکي با اولويت صدور مجوزها در قالب  به های تابعه خدمات وزارتخانه و سازمان تماميارائه  ●

 گذاری و تولید طرح هدايت سرمايه

 ها شناسايي قوانین و مقررات بازدارنده تولید و پیگیری مراحل اصالح آن ●

 آمد نمودن آمار و اطالعات بخشهای تولید و روز روزرساني ظرفیت هطرح ب ●

 رساني های اطالع وم ذينفعان به اطالعات ذيربط و درگاهتوسعه شبکه يکپارچه اطالعاتي برای دسترسي عم ●

 اندازی سامانه رهگیری و رديابي الکترونیکي كاال تکمیل و راه ●

 97اندازی  های صنعتي كشور از طريق ايجاد و راه افزاری صنايع كوچک در شهرك توسعه خدمات نرم ●

 مهندسي و مديريتي  ای فني، ات مشاورهدفاتر كار مجازی و ارائه خدم  كار، كسب وخدمات فنآوری و مركز 

 گذاری سرمايه برایهای قابل ارائه به بخش خصوصي  فعالیت/ خدمات تماميرساني  شفاف سازی و اطالع ●

 در كشور

 
 ها پذیری بنگاه توان رقابت ءهای تولیدی و ارتقا هتوسعه و تقویت بنگا -6-5-2

 های دولتي و خصوصي مشاركت ساير دستگاهنهايي نمودن سند استراتژی توسعه صنعتي با همکاری و  ●

 مرتبط

 روزرساني برنامه راهبردی وزارت متبوع هبازنگری، تکمیل و ب ●

 ای های تجاری و نظام تعرفه بازنگری در سیاست ●

ت محترم وزيران به أسازی ساخت داخل موضوع مصوبه هی روزرساني و تکمیل فهرست كااليي توانمند هب ●

 االهای وارداتي  مشابه ساخت داخلدرخصوص عدم خريد ك 77/29/7939 هـ مورخ48462ت/26125شماره 

 مطابق با ضوابط ملي آمايش سرزمین( ها و نواحي صنعتي شهرك)های فیزيکي  مین و توسعه زيرساختأت ●

 های كوچک و متوسط با نرخ ترجیهي يا تخصیص يارانه مناسب ارائه تسهیالت كارآفريني به بنگاه ●
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 ها عه كنسرسیومحمايت از تشکیل و توس ●

 يت از تولید و توسعه صنايع منتخبحما ●

 خدماتي با حضور خبرگان و نخبگان هر رشته كااليي و های تخصصي در ايجاد و برقراری كارگروه ●

های بزرگ كشور را در  گرفتن در زنجیره تأمین شركت بنیاني كه قابلیت قرار های دانش حمايت از شركت ●

 .باشند دارا مي (Matchmaking)رساني  هم هقالب مکانیزم ب

 
 :وری عوامل تولید بهره ءارتقا -6-5-9

 های تلفیقي های انساني و داده وری عوامل تولید، تحقیق و توسعه و سرمايه حمايت از بهره ●

عنوان مهمترين عامل  كیفیت نیروی انساني و تربیت متخصصین به ءتوجه عمیق و جدی به آموزش و ارتقا ●

 وری بهره

 گیری عوامل تولید انه هدايت و اندازهاستقرار سام ●

 
 :خارجي گذاری داخلي و توسعه سرمایه -6-5-0

 گذاری خارجي حمايت از جذب سرمايه ●

 ت از تحقیقات و توسعه الکترونیکهای حماي گذاران خطرپذير از طريق صندوق اعطای تسهیالت به سرمايه ●

سازمان گسترش و نوسازی صنايع  گذاری با مشاركت بخش خصوصي از طريق های سرمايه اجرای طرح ●

 ايران

گذاری  گذاری، جذب سرمايه های سرمايه المللي در زمینه معرفي ظرفیت های بین حمايت از اجرای همايش ●

 های تولیدی و صادراتي در بخش و توانمندی

 گذاران رساني استاني و ملي به منظور حمايت از سرمايه ايجاد شبکه واحد اطالع ●

 ت صنعتيپیگیری حقوق مالکی ●

 های خرد، كوچک و متوسط بندی اعتباری بنگاه سنجش و رتبه ●

درصد بازار  92های خارجي كه بیش از  گذاری مستقیم بنگاه های الزم برای سرمايه فراهم نمودن زمینه ●

 .مشخص در كشور را دارا هستند( كاال يا خدمات)محصوالت وارداتي يک محصول 

 
 :حمایت از تولیدات داخلي -6-5-5

 های ملي حمايت از تولید داخلي و ستادهای متناظر استاني ويت و افزايش اختیار كارگروهتق ●

 ها المللي شدن آن حمايت از توسعه برندهای تولیدی داخلي و بین ●

 های خارجي حمايت و مشاركت در برگزاری نمايشگاه ●

 ها و شبکه ها توان رقابتي صنايع كوچک و متوسط از طريق توسعه خوشه ءپشتیباني از ارتقا ●

 تسهیالت به واحدهای تولیدی و خدماتي یتسهیل فرآيند بررسي و اعطا ●
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 های تخصصي گیری از تشکل توانمندسازی و بهره ●

 
 :کاری به نوآوری با تحقیق و توسعه وری تولید، حرکت از مونتاژآتوسعه فن -6-5-1

 بنیان  های دانش حمايت از استقرار صنايع پیشرفته و شركت ●

 ای، مهندسي و اجرايي برای نوسازی صنايع ايران های خدمات مشاوره يت از شركتايجاد و حما ●

 بخش صنعت يهای تخصصي مراكز پژوهش گیری انجمن شکل حمايت از ●

های تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی و افزايش سهم تحقیق و توسعه در  پشتیباني از ايجاد و فعالیت ●

 های تولیدی های بنگاه هزينه

های پژوهشي و مهندسي برای كاربردی شدن و در جهت تقويت ارتباط بخش  های طرح الیتهدايت فع ●

 های دانشگاهي و تحقیقاتي ها و پايانه صنعت و دانشگاه و حمايت از پروژه

 خدماتي افزايش راندمان واحدهای تولیدی و برایپژوهش  های تحقیق و طرح حمايت از ●

وری مورد نیاز صنايع و معادن برای پیشنهاد به وزارت آو فن مطالعه و بررسي نیازهای آموزشي، مهارتي ●

 سسهؤسازمان مديريت صنعتي و م ،های دانشگاه صنايع و معادن وری و استفاده از ظرفیتآعلوم، تحقیقات و فن

 های بازرگاني پژوهش مطالعات و

 ها وری و صنايع پیشرفته در تسهیالت اعطايي به بنگاهآهای گسترش فن افزايش سهم طرح ●

 های برتر خارجي وری با كشورها و شركتآتعامل و مبادله دانش و فن ●

 ويژه واحد های صنعتي هب ،های اقتصادی های تحقیق و توسعه در بنگاه حمايت از فعالیت ●

 
 :اصول زیست محیطي در توسعه صنعتي رعایت کامل -6-5-1

 (HSEE)انرژی  محیط زيست و سازی مديريت ايمني، بهداشت، كارآمد و بهبود ●

 حمايت از ايجاد و توسعه واحدهای مديريت و بازيافت پسماندهای الکتريکي و الکترونیکي ●

 (با اولويت صنايع آب بر)های اصالح الگوی مصرف آب در بخش  اجرای پروژه ●

 ويژه صنايع انرژی بر به ،بازسازی و نوسازی صنايع ●

 های صنعتي های پساب خانه حمايت از ايجاد تصفیه ●

 :از جمله پیگیری ،سازی مصرف انرژی های ويژه در راستای بهینه اجرای پروژه ●

o تجاری سنگین كشور هایطرح نوسازی ناوگان خودرو 

o حمايت از تولید محصوالت كم مصرف و پربازده 

o آالت كشاورزی فرسوده با محصوالت پر بازده و كم مصرف داخلي اجرای طرح جايگزين ماشین 

 



 72از  17صفحه 

 :های داخلي و خارجي المللي با مشارکت بنگاه نتوسعه تجارت و تعامالت بی -6-5-8

ها با اولويت كشورهای  تعمیق و گسترش ديپلماسي تجاری با  هدف بسترسازی و پوشش حمايتي از بنگاه ●

 منطقه، مسلمان و آسیايي

 سازی مقیاس و رقابت سازنده های صادراتي متناسب با بازار هدف برای بهینه پشتیباني از تشکیل كنسرسیوم ●

 المللي تجاری ها و تعامالت بین های داخلي در مناسبت يت از حضور فعال بنگاهحما ●

المللي در حوزه صادرات و استقرار  ای و بین های منطقه ها و موافقتنامه سیاستگذاری درخصوص پیمان ●

 های هدفهای ترجیحي با كشور تعرفه

 انش بنیانخصوص صنايع پیشرفته و د هب ،پشتیباني و هدايت تولید صادرات محور ●

 
 :های تولیدی و صادراتي بر محور صنایع پیشران ها و شبكه توسعه خوشه -6-5-3

 حمايت از واحدهای صنعتي از محل طرح كمک به نوسازی و تجديد ساختار صنايع ●

 نوسازی واحدهای صنعتي كوچک و متوسط ●

 
 :بخش معدن -2

 :ها و تهدیدها ضعف، فرصتنقاط تحلیل نقاط قوت،  -2-6

 :اهم نقاط قوت -2-6-6

 متنوع و غني فلزی و غیرفلزی در كشوروجود معادن  ●

 برخورداری از نیروی انساني تحصیلکرده و ماهر ●

 وجود تجربه مناسب در توسعه معادن و صنايع معدني كشور ●

 ای مین قطعات، تجهیزات، مواد مصرفي و واسطهأهای داخلي در ت وجود پتانسیل ●

 ل زنجیره ارزش فلزات اساسي در كشوروجود كبخش معدن و صنايع معدني و  ارز آوری مناسب ●

 
 :فاهم  نقاط ضع -2-6-2

 های صنعتي، معدني و تجاری يکپارچگي سیاستعدم  ●

 سهم پايین معدن در تشکیل سرمايه ثابت كل اقتصاد ●

 مین مالي در بخشأوری كل عوامل تولید و عدم استفاده از ابزارهای نوين ت پايین بودن بهره ●

 ي و صنايع معدنيتوجیه اقتصادی پايین واحدهای معدن ●

 آالت وری و فرسودگي ماشینآشکاف فن ●

 ناكافي بودن اكتشافات و اطالعات پايه ●

 ها با محیط زيست و منابع طبیعي ضكارآمد رفع تعار فقدان الگوهای ●
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 :ها اهم فرصت -2-6-9

 های آزاد موقعیت استراتژيک در منطقه و دسترسي به آببرخورداری از  ●

 دسترسي آسان و ارزان به انرژی ●

 وری اطالعات و ارتباطات در كشورآصعودی توسعه بستر فنروند  ●

 ايجاد توسعه متوازن اقتصادی برایمناسب  فراهم نمودن بستر ●

 
 :اهم تهدیدها -2-6-0

 های پولي، مالي و ارزی كشور و قابل پیش بیني نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط سیاستناهماهنگي در  ●

 و كارگذاری و فضای كسب  نامناسب بودن محیط سرمايه ●

آالت و فروش  المللي خريد تجهیزات و ماشین مريکا از برجام و كاهش دسترسي به بازارهای بینآخروج  ●

 محصوالت صادراتي

 های اكتشاف و استخراج معادن در كشور روز در حوزه هضعف دانش ب ●

ن و صنايع ای و بنادر متناسب با نیاز بخش معد ها و رقابتي نبودن حمل و نقل ريلي، جاده ضعف زيرساخت ●

 معدني

 (به معني عام)عنوان نمونه بخش ساختمان  ركود بازار مصرف محصوالت صنايع معدني به ●

 ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي با بخش معدن و صنايع معدني دانشگاه مند عدم ارتباط نظام ●

 های انرژی و آب در مناطق معدن خیز كشور ضعف زيرساخت ●

 
 :اهداف کلي -2-2

 های بخش معدن سازی ای غیردولتي در تصمیمه تقويت نقش تشکل ●

اجرای نقشه راه معدن كه با مشاركت و محوريت كمیته معدن مجلس شورای اسالمي تهیه  برایتوجه ويژه  ●

 شده است

های مواد معدني و  های معدني در تولید ناخالص ملي از طريق ايجاد زنجیره ارتقاء سهم معدن و فرآورده ●

 جلوگیری از خام فروشي براییره ارزش افزوده ها و تکمیل زنج فرآوری آن

 وری بخش معدن با هدف افزايش ارزش افزوده در كشور بهره ءتوسعه زنجیره ارزش و ارتقا ●

 های بخش معدن افزايش رقابت پذيری، سهم و نقش بخش خصوصي در فعالیت ●

 گذاری خارجي افزايش جذب سرمايه ●

 منابع طبیعيزيست و  توسعه پايدار معادن و صیانت از محیط ●

 توسعه تولید مواد معدني مورد نیاز صنايع آينده ●

 منابع انساني كارآمد و فراهم نمودن محیط كار ايمن و مناسب ءمین و ارتقاأت ●

 جمله آلومینیوم، مس و فوالداز  و خصوصاً فلزات اساسي ،مواد معدني تماميتکمیل زنجیره ارزش  ●
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 :اهداف کمي -2-9

 6011و اهداف کمي آن تا افق  6931دني در سال محصوالت عمده معدني و صنایع مع

 (میلیون تن) تولید زنجیره فوالد

 سال
 استخراج

 سنگ آهن
 کک چدن گندله آگلومره کنسانتره

آهن 

 اسفنجي

شمش 

 فوالد

6931 85 99 4 92 9 2 1/22 22 

6011 721 57 1 43 5 4 94 94 

 

 (هزار تن)نیوم ظرفیت زنجیره آلومی (هزار تن)تولید زنجیره آلومینیوم 

 آلومینیم آلومینیم آلومینا سال

6931 222 991 422 

6011 261 623 115 

 

 (هزار تن)تولید زنجیره مس 

 کاتد کنسانتره سال

6931 7467 762 

6011 7421 922 

 

 تولید سایر محصوالت

 سال

محصوالت 

 فوالدی
 سیمان

سنگ 

 کوپ

زغال 

 خام
 طال تختشیشه  کاشي و سرامیک زغال کنسانتره

 کیلوگرم هزار تن میلیون متر مربع میلیون تن

6931 8/73 55 79 9 5/7 912 7412 1222 

6011 25 12 78 4 2 522 2222 72222 

 
 6011اکتشافات معدني کشور تا افق  اهداف کمي در حوزه زمین شناسي و

های ژئوفیزیک هوابرد موجود  بازپردازش و تعبیر و تفسیر داده

 (ر هزینه هر واحددال 91)کشور 

 (تجمعي)كیلومتر خطي  (سالیانه)كیلومتر خطي  سال

7931 222,522 222,522 

 برداشت و تعبیر و تفسیر اطالعات پایه ژئوفیزیک هوابرد با

 (دالر هزینه هر واحد 611)قدرت تفكیک باال 

 (تجمعي)كیلومتر خطي  (سالیانه)كیلومتر خطي  سال

7931 222,722 222,722 

7422 222,222,7 222,222,2 

های ژئوشیمیایي و هیدرو ژئوشیمیایي اکتشافي در  تهیه نقشه

 6:611111مقیاس 

 (میلیون ریال هزینه هر واحد 9511)

 (تجمعي)برگه  (سالیانه)برگه  سال

7931 22 22 

7422 92 722 
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های ژئوشیمیایي و هیدرو ژئوشیمیایي اکتشافي در  تهیه نقشه

 6:25111مقیاس 

 (میلیون ریال هزینه هر واحد 9511)

 (تجمعي)برگه  (سالیانه)برگه  سال

7931 92 92 

7422 712 422 

 6:25111های زمین شناسي کاربردی در مقیاس  تهیه نقشه

 (میلیون ریال هزینه هر واحد 6811)

 (تجمعي)كیلومتر خطي  (سالیانه)كیلومتر خطي  سال

7931 722 722 

7422 455 7,255 

 های امیدبخش معدني حفاری شناسایي محدوده

 (میلیون ریال هزینه هر واحد 9.5)

 (تجمعي)متر  (سالیانه)متر  سال

7931 222,52 222,52 

7422 222,222 222,522 

های ژئوفیزیک زمیني در  برداشت، پردازش و تفسیر داده

 های آنومالي محدوده

 (میلیون ریال هزینه هر واحد 1.9)

 (تجمعي)ايستگاه  (سالیانه)گاه ايست سال

7931 222,52 222,52 

7422 222,222 222,522 

 طرح اکتشاف سراسری عناصر پایه و استراتژیک

 (میلیون ریال هزینه هر واحد 51111)

 (تجمعي)پروژه  (سالیانه)پروژه  سال

7931 2 2 

7422 9 72 

د نیاز مین آب مورأهای کارستي به منظور ت پتانسیل یابي آب

 معدن و صنایع معدني

 (میلیون ریال هزینه هر واحد 1.5)

 (تجمعي)كیلومتر مربع  (سالیانه)كیلومتر مربع  سال

7931 222,722 222,722 

7422 222,622 222,922,7 

 

 :راهبردهای توسعه بخش معدن و صنایع معدني -2-0

 گذاری از طريق جذب سرمايه مین پايدار اطالعات پايه و افزايش ظرفیتأتوسعه اكتشاف بر پايه ت -7

بهبود فضای كسب و كار بخش معدن و صنايع معدني و رشد تولید و افزايش سهم بخش معدن در اقتصاد و  -2

 تولید كشور

 در بخش صنايع معدني توسعه بازار و مديريت واردات -9

ي  و صنايع های معدن تکمیل زنجیره ارزش فعالیت به منظوروری، بازسازی و نوسازی معادن  افزايش بهره -4

 مرتبط

 
 :تحقق راهبردها برایهای اجرایي  برنامه -2-5

 :گذاری مین پایدار اطالعات پایه و افزایش ظرفیت از طریق جذب سرمایهأتوسعه اکتشاف بر پایه ت -2-5-6

 اجرای برنامه شناسايي منابع و ذخاير معدني در مناطق اولويت دار در طول برنامه ششم ●

 ها های مرتبط و شركت وری روز دنیا در زمینه اكتشاف توسط سازمانآنافزايش استفاده از دانش و ف ●

های اكتشافي  های اطالعاتي زمین شناسي اكتشاف و تقويت سیستم مکانیزه ثبت محدوده توسعه زيرساخت ●

 (تکمیل طرح كاداستر)
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 استفاده از فاينانس و خطوط اعتباری برای اكتشاف ●

گذاری خارجي برای  ايجاد امکان جذب منابع سرمايه منظور بهپیگیری تدوين قوانین و مقررات مرتبط  ●

 های اكتشافي تکنولوژی روز دنیا در حوزه فعالیت های صاحب دانش و المللي با شركت های بین همکاری

ها برای  حقوق و عوارض دولتي و تصويب آن گمركي، های تشويقي مناسب مالیاتي، تدوين بسته ●

 های دارای مزيت رقابتي رگ در بخش كانيهای بز های اكتشافي شركت فعالیت

ي مناطق اولويت دار و فراهم آوردن اطالعات پايه برای يتوسعه اكتشافات معدني كشور از طريق شناسا ●

 از جمله طرح پهنه بندی اكتشافي كشور ،های مختلف كاهش ريسک اكتشافگران در قالب طرح

ي و تولید اطالعات تحت االرضي اكتشافي و های اكتشافي كشور به سمت اكتشافات عمق هدايت فعالیت ●

 حركت به سمت معدنکاری بزرگ مقیاسكشف ذخاير بزرگ زيرزمیني در راستای 

 ئوفیزيکي سازمان زمین شناسي كشورافزايش ظرفیت پروازهای ژ ●

 
 بهبود فضای کسب و کار بخش معدن و صنایع معدني و رشد تولید و افزایش سهم بخش معدن در اقتصاد -2-5-2

 :و تولید کشور

برداری  های بهره مین و زنجیره ارزش مواد معدني و ساماندهي و تعیین تکلیف پروانهأمديريت زنجیره ت ●

 های معدني و صنايع معدني بخش خصوصي معادن و مجوزهای صادره صنايع معدني با همکاری عملیاتي تشکل

های بزرگ معدني  مشاركت شركت ويژه در معادن فلزی با جديت و هب ،توسعه معدنکاری بزرگ مقیاس ●

 ايران و جهان

تکمیل سامانه آنالين صدور مجوزهای حاكمیتي و امکان رديابي آخرين مرحله از طرف ذينفع و انجام  ●

 پنجره واحد

های  ها و منابع طبیعي كشور و طراحي سیاست محیط زيست و سازمان جنگلحفاظت همکاری با سازمان  ●

 ها ي در فعالیتجبران محیط زيست و منابع طبیع

 فرهنگ سازی با هدف تغییر نگاه جامعه به حوزه معدن ●

 
 :توسعه بازار و  مدیریت واردات در بخش صنایع معدني -2-5-9

های  افزايش صادرات محصوالت با ارزش افزوده باالتر معدن و صنايع معدني با تنظیم و تبادل تفاهم نامه ●

 گذاری و تجاری سرمايه

 خدمات مالي لي و رينگ صادراتي وگسترش تنوع ابزارها وتقويت بورس كاالی داخ ●

شناسي و  ايجاد بسترهای مناسب و تقويت بخش خصوصي به منظور صدور خدمات فني و مهندسي زمین ●

 اكتشافي معدني

های خالي در حوزه معدن و صنايع معدني و تعیین بهینه  مديريت واردات از طريق شناسايي ظرفیت ●

 محصوالتي كه در داخل به حد كفايت امکان تولید داردهای گمركي برای  تعرفه
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برند سازی محصوالت صادراتي بخش معدن و صنايع معدني با هدف توسعه صادرات محصوالت باكیفیت  ●

 صورت پايدار و به

 

های معدني و صنایع  تكمیل زنجیره ارزش فعالیت به منظور وری، بازسازی و نوسازی معادن افزایش بهره 2-5-0

 مرتبط

 های نوين و استفاده از تجارب وریآگذار داخلي و خارجي فن تشکیل كارگروه ويژه جذب سرمايه ●

گذار در حوزه معدن و صنايع معدني و تدوين الگوی قراردادهای كوچک و  كشورهای موفق در جذب سرمايه

 گذاری بزرگ جذب سرمايه

هیالت از صندوق توسعه ملي و اولويت دهي و افزايش سهم بخش معدن و صنايع معدني در دريافت تس ●

 های اعتباری ها و اخذ فاينانس و كاهش ريسک ساير بانک

 و اعطای تسهیالت تشويقي( معادن بزرگ و كوچک)تدوين برنامه جامع آمايش سرزمیني در بخش معدن  ●

و ( اكتشاف، استخراج و آزمايشگاه)آالت معدني  مین و نوسازی تجهیزات و ماشینأهای ت شناسايي گلوگاه ●

 ها تالش برای رفع آن

 های كم آب بر وری در حوزه آب و بازيابي آن در خطوط تولید و استفاده از تکنولوژی افزايش بهره ●

 كیفیت محصول و ءروزرساني استانداردهای محصوالت معدن و صنايع معدني با هدف ارتقا هتدوين و ب ●

 محیط زيستحفاظت ستاندارد و سازمان افزايش رقابت پذيری و حفظ محیط زيست با همکاری سازمان ملي ا

 ثرؤهای م وری حداكثری معدن و اعطای تسهیالت و مشوق تحقق اهداف، معیار بهره برایاهتمام ويژه  ●

 تکمیل زنجیره ارزش تولیدات با هدف كاهش صادرات مواد خام معدني ●

 های بخش معدن منطبق با آخرين آمايش سرزمیني مین و توسعه زيرساختأت ●

 تر خدمات فني و مهندسي برای تسريع امور فني معدنکارانسیس دفاأت ●

 
 :تجارتبخش  -9

 :ها و تهدیدها تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت -9-6

 :اهم نقاط قوت -9-6-6

 رتبه نوزدهم در بین كشورهای جهان به لحاظ بزرگي بازار و اهمیت ژئو اكونومیک ●

 بودن یارد دالر واردات ساالنه و دارامیل 522میلیون نفر جمعیت و با  452ای با  قرار گرفتن در منطقه ●

 مذهبي برای توسعه صادرات كاال و خدمات های متنوع اقلیمي، تاريخي، فرهنگي و ظرفیت

های نسبي و رقابتي در منطقه از حیث  تولید و صادرات محصوالت پتروشیمي و  برخورداری از مزيت ●

 های نفتي، معدني و خدمات فني مهندسي فرآورده

 های مناسب تجارت الکترونیکي در مبادالت تجارت داخلي وجود زيرساخت ●
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 :فاهم نقاط ضع -9-6-2

 های بزرگ مقیاس صادراتي پايین بودن تعداد بنگاه ●

 ...(بندی، استاندارد و  بندی، درجه حمل و نقل، بسته)ناكارآمدی سیستم خدمات بازرگاني كشور  ●

 تولیدات صادرات محوروری باال و تنوع كم آپايین بودن سهم صادراتي محصوالت با فن ●

 وری كل عوامل تولید در رشد بخش پايین بودن بهره ●

 وری و دانش فني در تولید محصوالت و خدمات صادراتيآپايین بودن سطح فن ●

 گذاری خارجي ناكافي بودن جذب سرمايه ●

 های تولیدی صادراتي ضعف بنیه مالي اغلب بنگاه ●

 قاچاق صورت هسهم قابل توجه اقتصاد غیررسمي و واردات ب ●

 ي نظام توزيعآيهای مبادله كاال و خدمات و ضعف كار باال بودن هزينه ●

 

 :ها اهم فرصت -9-6-9

، (صادرات خدمات)مندی از ظرفیت ترانزيت  برخورداری از موقعیت استراتژيک در منطقه و امکان بهره ●

 كشور همسايه و مجاور 75تجارت و حضور در بازارهای پیراموني با 

 یلکرده جوان و ارزان بودن نسبي نیروی كار در كشوروجود منابع انساني تحص ●

 های آزاد برخورداری از ذخاير فراوان نفت و گاز و دسترسي آسان به انرژی و دسترسي به آب ●

صنايع پتروشیمي، خدمات فني و )ويژه در برخي محصوالت  به ،های بالقوه و بالفعل صادراتي وجود ظرفیت ●

 ...(مهندسي و 

 

 :اهم تهدیدها -9-6-0

 ای رآمد بودن نظام تعرفهناكا ●

 نامناسب بودن فضای كسب و كار ●

 نظام ناكارآمد قیمت گذاری كاال و خدمات ●

 های يکجانبه اقتصادی وجود تحريم ●

 ضعف جدی در برقراری روابط كارگزاری پايدار بانکي با كشورهای هدف ●

 نوسانات شديد نرخ ارز و چند نرخي بودن آن ●

 ه زنجیره ارزش جهاني صادرات محوربرونگرا نبودن اقتصاد و كم توجهي ب ●

های بازرگاني و عدم  نبود استراتژی ملي شفاف در بازرگاني و تجارت كشور و تغییرات مداوم جهتگیری ●

 ثبات قوانین و مقررات

 نبود سیاستگذاری و نقشه راه مناسب در جهت توسعه تجارت الکترونیک ●
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ت در تولید و كارآفريني و عدم فرماندهي واحد عدم اجماع ملي واقعي و عملي در محور قرارگرفتن صادرا ●

 های صادراتي داخلي در بازارهای هدف در بخش تجارت خارجي و رقابت منفي بین بنگاه

 ضعف خطوط اعتباری و تسهیالت مورد نیاز برای توسعه تجارت ●

 های صادراتي، ناكارآمدی نظام توزيع كاال و خدمات عدم كفايت و پیوستگي مشوق ●

يکپارچه و كارآمد لجستیک تجاری در كشور و باال بودن هزينه مبادله كاال به علت ضعف  فقدان شبکه  ●

 ...(جاده، ريل، بندر، كشتي، هواپیما، كامیون، هتل و )های تجاری  زيرساخت

 
 :اهداف کلي -9-2

 و بهبود نظام توزيع كاال و خدماتوری در بخش بازرگاني  بهره ءارتقا ●

 رت و بازرگاني كشور در تولید ناخالص داخلي و تجارت جهانيافزايش سهم ارزش افزوده بخش تجا ●

 افزايش سهم و نقش بخش خصوصي در بازرگاني داخلي و خارجي كشور ●

 توسعه اشتغال پايدار در بخش بازرگاني كشور ●

 گذاری خارجي در توسعه بازرگاني كشور افزايش جذب سرمايه ●

 گاني كشورنهادينه كردن رعايت حقوق مصرف كنندگان در نظام بازر ●

 افزايش سهم تجارت الکترونیکي از كل تجارت كشور ●

 افزايش صادرات غیرنفتي ●

 
 :اهداف کمي -9-9
 

 عنوان شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

 وضعیت موجود

 (6931سال )

 هدف 

 (6931 سال)

 هدف

 (6011 سال)

 792 12 8/46 میلیارد دالر (كاال و خدمات)ارزش صادرات غیرنفتي  7

 745 815 585 دالر (كاال و خدمات)سرانه صادرات غیرنفتي  2

 5/73 74 1/79 درصد GDPسهم ارزش افزوده تجارت از  9

 9/5 2/5 - درصد از تولید ناخالص داخلي يسهم تجارت الکترونیک 4

 62 69 68 رتبه رتبه جهاني تجارت الکترونیکي كشور 5

 12 32 722 رتبه بهبود شاخص تجارت فرامرزی 6

1 
 صندوق مکانیزه فروش سهم واحدهای دارای

 از كل واحدهای صنفي
 55 48 9/92 درصد

 452 962 922 شعبه های پخش و توزيعي ساماندهي شركت 8
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 :تجارتاهبردهای توسعه بخش ر -9-0

ويژه در دوران  به ،ييمین و توزيع مناسب كاالهای اساسي با هدف امنیت غذاأحصول اطمینان از ت -7

 تحريم

 المللي و تسهیل تجارت در فضای رقابتي با اولويت صادرات غیرنفتي بهبود و توسعه روابط تجاری بین -2

 از طريق توسعه ديپلماسي اقتصادی

 های هدف صادراتي و مبادی وارداتيتنوع بخشي به بازار -9

 هدايت و تشويق مصرف كشور به استفاده از تولیدات داخلي -4

 های مربوطه های بخش خصوصي و تشکل ثرتر از ظرفیتؤگیری م بهره -5

 عه تجارت الکترونیکيتوس -6

 
 :تحقق راهبردها برایهای اجرایي  برنامه -9-5

 ،يیمین و توزیع مناسب کاالهای اساسي و مایحتاج عمومي با هدف امنیت غذاأحصول اطمینان از ت -9-5-6

 :ویژه در دوران تحریم به

 ارتقاء جايگاه ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش نمودن تصمیمات آن  ●

مین مواد غذايي مورد نیاز جامعه و درنظر گرفتن أد كشاورزی برای تهماهنگي الزم با وزارت جها ●

 اولويت منافع مردم و كاهش فشار به مردم

توسعه و نوين سازی اصناف از طريق اصالح ساختارهای تولید، توزيع و خدمات، قوانین و مقررات و  ●

 ها الکترونیکي نمودن فعالیت

 في و لجستیکيهای صن های پخش و توسعه شهرك ساماندهي شركت ●

پايش مستمر و های توزيع  مديريت بازار كاال و خدمات از طريق روان سازی و نوين سازی شبکه ●

 تولید زنجیره

 اندازی سامانه مديريت توزيع كاال در كشور تدوين سند جامع نظام توزيع كشور و راه ●

 های نظارت بر بازار اصالح نظام كنترل، بازرسي و نظارت و روزآمدسازی شیوه ●

تنظیم بازار و ارائه برنامه كنترل و مديريت  به منظورپیگیری خريد و ذخیره سازی كاالهای منتخب  ●

 بازار كاالهای اساسي، حساس و ضروری

 های لجستیکي خرد ايجاد و ساماندهي مراكز لجستیک و ذخیره سازی كاال و توسعه شركت ●

های  های مجازی و استارت آپ روشگاههای نوآوری و ف شناسايي، ساماندهي و حمايت از توسعه شبکه ●

 لجستیکي و بازرگاني

 های بخش خصوصي واگذاری هدفمند تنظیم بازار كاالهای منتخب به تشکل ●
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الملي و تسهیل تجارت در فضای رقابتي با اولویت صادرات غیرنفتي از  بهبود و توسعه روابط تجاری بین -9-5-2

 :طریق توسعه دیپلماسي اقتصادی

های  های ايران در خارج از كشور و افزايش كمي و كیفي رايزن ای سفارتخانهه استفاده از ظرفیت ●

 به منظور توسعه تجارت و صادرات بازرگاني در كشورهای هدف

، های ترخیص كاهش هزينه، كاهش زمان ترخیص)های بهبود شاخص تجارت فرامرزی  اجرای برنامه ●

 (كاهش تعداد مجوزها

گذاری مشترك خارجي  های سرمايه نش بنیان با ايجاد شهركافزايش صادرات صنعتي و محصوالت دا ●

 اری و صنعتي و توسعه صادرات مجددهای مناطق آزاد تج و استفاده از ظرفیت

 ای ه ترجیحي و تجارت آزاد منطقههای دوجانبه و چندجانب انعقاد موافقتنامه ●

 صادراتيـ  نام و نشان تجاری محصوالت تولیدی ءبرند سازی و ارتقا ●

 های كوچک و متوسط توان صادراتي بنگاه ءهای ارتقا برنامه اجرای ●

 های مرزی و مرزنشینان در توسعه روابط تجاری استفاده از ظرفیت استان ●

 های تجاری كشور از طريق هدايت منابع داخلي و جذب توسعه، تکمیل و نوين سازی زيرساخت ●

 گذاری خارجي سرمايه

المللي  های بین ي، آموزش، فرهنگ سازی، حضور در نمايشگاهرسان كمک به تبلیغات، بازاريابي، اطالع ●

 های تجاری تأو هی

 
 :تنوع بخشي به بازارهای هدف صادراتي و مبادی وارداتي -9-5-9

 های تولید داخلي در كشورهای هدفهای توزيع مويرگي كاال ها و شبکه توسعه زنجیره ●

 برای دسترسي به بازارهای صادراتي ها و قراردادهای دو يا چند جانبه توسعه تجارت و انعقاد پیمان ●

 های تخصصي مديريت صادرات پشتیباني از ايجاد و توسعه شركت ●

 های تجاری پیوندی و ايجاد هلدينگ هم به منظورهای تولیدی كوچک و متوسط  تشويق بنگاه ●

بندی،  بندی، درجه بسته)حمايت از ايجاد و توسعه صنايع خدمات تجاری محصوالت صادراتي  ●

 ...(و شو و شست

های صادركننده كاال به ايران  ساخت داخل محصوالت وارداتي با مشاركت شركت برایريزی  برنامه ●

 (ترغیب و تشويق سازندگان خارجي به مشاركت با تولید كنندگان داخلي)

 ای برای حمايت از تولید و تجارت ثر از نظام تعرفهؤاستفاده م ●

 شورهای منتخباستفاده از نظام تعرفه ترجیحي با برخي از ك ●

 
 :هدایت و تشویق مصرف کشور به استفاده از تولیدات داخلي -9-5-0

 ای های فرهنگي و رسانه های مرتبط با همکاری دستگاه اجرای برنامه ●
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 :های مربوطه در جهت بهبود نظام بازرگاني کشور گیری از ظرفیت بخش خصوصي و تشكل بهره -9-5-5

 های بخش خصوصي تخصصي فعاالن و تشکلهای  گاهدگیری از دي تشکیل اتاق فکر با هدف بهره ●

 اری بخش خصوصيهای تج توانمندسازی شركت ●

مین و رفع موانع أتسهیل جريان ت به منظورهای ويژه با حضور فعاالن بخش خصوصي  تشکیل كمیته ●

 مین كاالأتجاری و حذف تصمیمات مخل فرآيند ت

 فضای رقابتي ءتوانمند سازی بخش خصوصي و ارتقا ●

 در بخش خصوصي و عمومي و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتيكاهش انحصارات  ●

 ها و خصوصي سازی تقويت حقوق مالکیت خصوصي، تغییر ساختار شركت  ●

 مقررات زدايي به منظور تسهیل شروع و فعالیت كسب و كارهای خصوصي ●

 گر با مشورت خود فعاالن بخش تالش در جهت حذف و اصالح مقررات غیرتسهیل ●

 طهاز جمله پیگیری اجرای قانون مربو ،هبود مستمر محیط كسب و كارتالش در جهت ب ●

 
 :توسعه تجارت الكترونیكي -9-5-1

تولید اطالعات قابل اتکاء، رصد و پايش برخط )الکترونیکي كردن فرآيندها و اسناد تجاری  ●

 (های تجاری فعالیت

 (ها استارت آپ)ها  های نوظهور و شتاب دهنده حمايت از ايجاد و توسعه شركت ●

 
 :اقدامات ویژه( ج 

با توجه به شرايط خاص اقتصادی كشور و وجود فشارهای داخلي و خارجي، به منظور مديريت شرايط بحران در 

های اجرايي درخصوص موضوعات خاص مرتبط با بخش صنعت، معدن و  جهت بهبود وضعیت معیشت مردم، برنامه

ها و اقدامات اجرايي به شرح  اين برنامه. ريزی شده است طرحتر ارائه شد،  هايي كه پیش تجارت در كنار ساير برنامه

 :باشند زير مي

 :يیحتاج عموممین ماأمین و توزیع مناسب کاالهای اساسي با هدف تنظیم بازار و تأت -6

های اجرايي  های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه تفکیک كامل و دقیق وظايف و مسئولیت -7-7

های  های اجرايي ذيربط، وظايف و مسئولیت كه هريک از دستگاه طوری به ،ال و خدماتدر حوزه تنظیم بازار كا

 .صورت كامل و دقیق انجام دهند هخود را ب

گیری ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش نمودن تصمیمات آن برای افزايش سطح  جايگاه تصمیم ءارتقا -7-2

 پاسخگويي

 های ظالمانه مقابله با تحريم برایعت، معدن و تجارت تشکیل تیم ويژه با اختیارات الزم در وزارت صن -7-9
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شناسايي و تدوين جدول كاالهای اساسي، ضروری و هدف خانوار با توجه به شاخص الگوی مصرف  -7-4

 عمومي

ز قبیل كارگران، هنگام كاالهای هدف برای اقشار هدف ا همین بأسیاستگذاری و مديريت بازار از طريق ت -7-5

 ...كارمندان و 

ی مناسب تخصیص منابع ارزی مورد نیاز برای واردات كاالهای اساسي، حساس، ضروری و بند اولويت -7-6

 مد ارزی كشور با همکاری بانک مركزیآاساس سناريوهای مختلف در ای بر مواد اولیه و واسطه

 ساماندهي فوری سازوكار عرضه اقالم پايه بورسي در بورس كاال -7-1

 وزيع كاالمین و تأهای اطالعاتي ت يکپارچه سازی بانک -7-8

برای ( مدل پیشگیرانه و آينده نگر)های زماني تقاضا و تنظیم مناسب عرضه كاالهای هدف  بیني بازه پیش -7-3

 جلوگیری از بروز بحران كااليي در مواقع پرمصرف

مین أمین و توزيع كاال در كشور برای قابلیت رصد و پايش زنجیره تأاندازی سامانه مديريت ت ايجاد و راه -7-72

 سي، حساس و ضروریكاالهای اسا

 های توزيع كاال و خدمات بهبود، توسعه و ساماندهي شبکه -7-77

 خائر راهبردی در امر تنظیم بازارسازی كاالهای منتخب و قابلیت استفاده از ذ مین و ذخیرهأت -7-72

انبارها، ثبت سفارش، سامانه حمل و نقل و )های مرتبط با زنجیره تأمین و توزيع كاال  راهبری و پايش سامانه -7-79

 به منظور اجرای كامل شناسه رهگیری..( .

 ای مديريت واردات كاالهای هدف تنظیم بازار با استفاده از نظام تعرفه -7-74

 مین كاالأهای مخل جريان ت پرهیز از اعمال سیاست -7-75

 مین كاالأموقع اعتبارات ريالي و ارزی برای تنظیم بازار از طريق تشکیل كمیته ويژه تسهیل جريان ت مین بهأت -7-76

 مین كاالأهای مرزی برای واردات و ت های مرزنشین، ملوانان و بازارچه ه از توان تعاونياستفاد -7-71

روزآوری مقررات و قواعد مربوط مطابق  رساني منظم، به حمايت از حقوق مصرف كنندگان از طريق اطالع -7-78

 های غیررقابتي كسب و كارها های نوين جهاني و كاهش روش با روش

های هدفمند  م كنترل، بازرسي و نظارت بر مبنای افزايش اثربخشي و تقويت نظامسازی و بهبود نظا يکپارچه -7-73

 جهت مديريت بازار كاالهای اساسي بازرسي در

 
 :توسعه صادرات غیرنفتي -2

 (از طريق مورد موقت كاال و پردازش آن)توسعه صادرات مجدد كاال  -2-7

 حمايت از تولید صادرات محور -2-2

 هانيبا توجه به مزيت داخلي و نیاز بازار جتوسعه ظرفیت محصوالت صادراتي كشور  -2-9

 ای استفاده حداكثری از موقیعت جغرافیايي كشور در جهت ارتباط با شركای اقتصادی منطقه -2-4
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 توسعه بازارهای ويژه -2-5

 ايجاد دفاتر نمايندگي توسعه صادرات در كشورهای منتخب -2-6

 مین و لجستیک كشورأاجرای پروژه ويژه مديريت زنجیره ت -2-1

منظور بازاريابي و صادرات محصوالت تولیدی ه های مديريت صادرات ب ت شركتحمايت و تقوي -2-8

 های كوچک و متوسط به كشورهای همسايه و هدف صادراتي بنگاه

 ای جای مواد خام و واسطه اصالح ضوابط و سیاستگذاری برای توسعه صادرات كاالهای نهايي به -2-3

ر جهت صادرات پايدار باكیفیت به بازارهای و تجاری دی های تولید توانمندسازی و ساماندهي بنگاه -2-72

 جهاني

 (های صادراتي بسته حمايت از صادرات  و تسهیل صدور ضمانت نامه)های صادراتي  اعطای مشوق -2-77

 فعال سازی، توسعه، اولويت بندی خطوط اعتبار ارزی خريدار و فروشنده -2-72

 المللي برای محصوالت داخلي افزايش پوشش استانداردهای بین -2-79

 ای های تجاری منطقه وری واردات موقت و صادرات مجدد و تشکیل هابآاز فر پشتیباني -2-74

 ای های بیمه مین مالي، مديريت ريسک و توسعه پوششأت -2-75

 
 :کاهش فقر و توسعه مناطق محروم و مرزی -9

گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت مناطق مرزی با هدف توسعه معیشت  تمام ويژه به سرمايهها -9-7

 پايدار اين مناطق همسو با قانون مبارزه با قاچاق مرزنشینان و امنیت

های  های ويژه و متناسب با مزيت مطالعه و اجرای پروژه برایای  های توسعه موريت ويژه به سازمانأم -9-2

 ای با هدف كاهش محرومیت منطقه

 های نیمه تمام صنعتي در اين مناطق تکمیل و اجرايي شدن طرح -9-9

واحدهای جديد صنعتي، معدني و تجاری در جهت تکمیل زنجیره های ويژه برای ايجاد  اعطای مشوق -9-4

 ارزش مبتني بر آمايش سرزمین

ويژه حمايت از توسعه  هفعالیت معادن بزرگ و ب ءگذاری در توسعه و ارتقا حمايت از سرمايه -9-5

 نکاری كوچک و متوسط مقیاسمعد

 
 :، معدن و تجارتتغال در بخش صنعتشهای ویژه ا حمایت از پروژه -0

 ويژه در مناطق كمتر برخوردار و مرزی هب ،های اشتغالزا از طرح حمايت -4-7

ه ئهای ارا های تولیدی تعطیل شده و نیمه فعال از طريق مکانیسم های خالي بنگاه سازی ظرفیت فعال -4-2

های صنعتي و  ها، خوشه ها، تشکیل كنسرسیوم اعمال معافیت تأمین سرمايه در گردش،  تسهیالت ريالي و ارزی،

 احدهای هم صنفمشاركت و
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 ها در بخش صنعت، معدن و تجارت حمايت از فعالیت استارت آپ -4-9

بازرگاني كه بتوانند با ـ  های مهندسي فعال نمودن ظرفیت خالي كارخانجات از طريق تشکیل شركت -4-4

صورت تخصصي،  های بالاستفاده واحدهای صنعتي موجود استفاده كرده و به از ظرفیت «تولید بدون كارخانه»مجوز 

 بازاريابي داخلي و صادرات نمايند

های جديد و كاهش  وریآها به فن بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود كشور در جهت تجهیز آن -4-5

 های تولید با هدف افزايش رقابت پذيری هزينه

 
 :سالمت نظام اداری ءمبارزه با فساد و ارتقا -5

 ها و اطالعات فعالیت سالمت نظام اداری و شفاف سازی ءتهیه دستورالعمل ارتقا -5-7

 های مصوب نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل -5-2

 فعاالن اقتصادی و آحاد مردم تماميشفافیت اقتصادی و ارائه عادالنه و همزمان اطالعات به  ءارتقا -5-9

 های اقتصادی های دولت و نیز درخصوص عملکرد بنگاه ايجاد شفافیت اقتصادی در زمینه فعالیت -5-4

 بهبود دسترسي همگاني به اطالعات به منظورها  ت و رسانهتقويت تعامل با مطبوعا -5-5

 ه خدمات به عموم مردمئارا برایهای الکترونیکي  مندی از سامانه استقرار دولت الکترونیک و بهره -5-6

  
 :ل فرآیندهای تجارت داخلي و خارجيهای نوین تسهی طرح -1

 ارای اولويتمین الکترونیک به تفکیک گروه كااليي دأاندازی شبکه زنجیره ت راه -6-7

 كار های كوچک كسب و اندازی پنجره واحد خدمات بنگاه راه -6-2

 مین و توزيع كاالهای اساسي و ضروریأاندازی سامانه ت راه -6-9

 يندهای تجارت خارجي با اولويت ثبت سفارش و كارت بازرگانيآباز مهندسي فر -6-4

 برابری راندمان منابع مالي سه مین  با هدف افزايش حداقلأاندازی بستر تقويت مالي صنايع و زنجیره ت راه -6-5

 های تولید شبکه در قالب سامانه( صنايع روستايي و كشاورزی و خانوادگي)توسعه واحدهای تولیدی خرد  -6-6

 محور مبتني بر الگوهای موفق جهاني

 های تجارت الکترونیک آپ توسعه كمي و كیفي استارت -6-1

 مناطق آزاد تجاری های مرزی و توسعه و ساماندهي تسهیالت تجارت مرزی بازارچه -6-8

اندازی سامانه  لجستیک الکترونیک در  كاهش سربار لجستیک در قیمت تمام شده كاال از طريق راه -6-3

 مینأهای ت زنجیره

 يژه تجار كشورهای همسايهو هب ،اندازی بورس تهاتر كاال با كشورهای خارجي راه -6-72

 ولید و خدمات صنايع كوچک و متوسطهای ت نوين سازی نظام -6-77
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 :يو بازنگری در ساختار سازمان ازمانيمعماری س -1

 بازنگری و تصويب ساختار جديد و متناسب -1-7

 توسعه مديريت، جانشین پروری و نظام شايسته ساالری در سازمان -1-2

 ها و بخش خصوصي ها، انجمن واگذاری وظايف غیرحاكمیتي به تشکل -1-9

ت اصل توازن اختیار و اعم از ستادی و صفي با رعاي ،تمركززدايي و تفويض اختیار در تمامي سطوح -1-4

 مسئولیت

 برداری جدی و عملي از توان كارشناسي درون و برون سازماني بهره -1-5

 جوان گرايي، توجه به جامعه بانوان و ترجیح استفاده از منابع انساني داخل وزارت برای انتصابات مديريتي -1-6

ها،  گیری منافع در تصمیم عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مديريت تعارض هساالری ب اعمال شايسته -1-1

 ها و انتصابات واگذاری

جای فرد  گروهي، خرد جمعي و اقناعي به استقرار فرآيندهای شفاف، پويا و اثربخش با نظام كارشناسي، كار -1-8

 محوری و دستوری

 طراحي و اجرای نظام مديريت دانش -1-3

جمله برنامه ششم  از ،قانونيهای مصوب  برنامه محوری و تعهد سازماني و عملي مديران به اجرای برنامه -1-72

 توسعه و برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 
 :ها الزامات تحقق اهداف و اجرای برنامه( د

های توسعه صنعتي و تجاری كشور توسط مجلس شورای  جانبه از برنامه ايجاد وفاق ملي، همسويي و حمايت همه -7

ويژه شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، سازمان برنامه و  به ،طهای اجرايي مرتب اسالمي، قوه قضائیه و دستگاه

 بودجه و بانک مركزی

 گذاری و كارآفريني ارزشمداری كار، تولید، سرمايه -2

بیني شدن متغیرهای  های پولي و بانکي و قابل پیش ويژه سیاست به ،حركت به سمت ثبات نسبي اقتصاد كشور -9

 مهم اقتصادی

 ، معدن و تجارتنیاز بخش صنعتمین منابع مالي مورد أت -4

 ...(و  78نظیر منابع اشتغال روستايي، منابع تبصره )گیری و مديريت منابع مالي مرتبط با بخش  امکان تصمیم -5

 گذاران گذاری در جهت كاهش ريسک سرمايه تضمین و تأمین امنیت الزم برای سرمايه -6

 ها ريزی و اجرای پروژه ستگذاری، برنامهگرفتن بخش خصوصي برای مشورت دهي و اجرا در سیا محور قرار -1

 گسترش روابط اقتصادی و تجاری فعال و پويا -8

 های مورد نظر های مورد نیاز بخش تأمین و تجهیز زيرساخت -3

 ارت و ثبات قوانین و مقررات جاریاصالح و بازنگری قوانین مخل تولید و تج -72
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دانه دولت در تجهیز منابع داخلي و خارجي اعمال مديريت بر منابع اقتصادی در سطح كالن و عملکرد هوشمن -77

 هت توسعه اقتصاد بازاردر ج

 المللي های گسترده بین ثر جهاني و همکاریؤبرقراری ارتباط م -72

موازی و  های بعضاً ها و دستورالعمل های تجاری و جلوگیری از تعدد بخشنامه ها و رويه گیری ثبات در تصمیم -79

 متناقض

 و مالي كشور های پولي، ارزی ثبات در سیاست -74

 های تدوين شده همراهي و همسويي ساير نهادهای حاكمیتي در عملیاتي نمودن برنامه -75

مند كردن  دادن و قاعده كردن فضای رقابتي در كنار تحت كنترل قرار توجه به رفع انحصارها و برقرار -76

 های انحصار حوزه

 
 :اسناد و منابع مرجع( ـه

 قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران -7

 7424چشم انداز جمهوری اسالمي ايران در افق  سند -2

های كلي بخش صنعت،  های كلي اقتصاد مقاومتي، سیاست سیاست) های ابالغي مقام معظم رهبری سیاست -9

 ...(قانون اساسي و  44های كلي اصل  های كلي اشتغال، سیاست های كلي بخش معدن، سیاست سیاست

 و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي -4

 قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت -5

 كشور مرتبط با بخشكل  7931تکالیف مندرج در قانون بودجه سال  -6

 های ابالغي رياست محترم جمهور برنامه دولت دوازدهم و اولويت -1

 نقشه راه بخش معدن و صنايع معدني كشور -8

 و تجارتسند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن  -3

 برنامه ارائه شده وزير محترم وقت در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسالمي -72
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تي در تأمین نیازهای كشور، قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدما

 ...(ها در امر صادرات، قانون نظام صنفي، قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و  كشور و تقويت آن










