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 هافعالیت و سوابق*

 

 کرمان  -1340متولد:                 ینیحسرزم رضایعل

 باهنر کرمان دیاز دانشگاه شه یاقتصاد بازرگان علوم سانسیل

 

 :یثارگریا سوابق

 مبارزاتی قبل از انقالب اسالمی  دورانفعالیت در  •

 آموزان بعد از انقالبانتخاب اولین رئیس اتحادیه انجمن های اسالمی دانش •

در  26/12/1359م سپاه در تاریخ نظاولین عملیات م )عج(مسئول مخابرات عملیات های امام مهدی •

 آزادسازی حصر آبادان )ع(و ثامن االئمه سوسنگرد 

مسئول مخابرات عملیات قرارگاه مرکزی نصر به فرماندهی شهید حسن باقری در عملیات های  •

 طریق القدس، فتح المبین، آزادسازی خرمشهر، رمضان و عملیات ثامن االئمه

 یکی از بنیانگذاران مهندسی مخابرات جنگ در دوران جنگ تحمیلی •

 ثاراهلل در دوران دفاع مقدس 41سلیمانی لشکر  قائم مقام سردار شهید حاج قاسم •

 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس انبنیانگذاریکی از  •

 دفاع مقدسدر دوران  )ص( ایاالنبقرارگاه خاتم اتیعمل نیجانش •

 نائل به درجه جانبازی •

 :اجرایی و اقتصادی سوابقاهم 

 نتاکنو 97استاندار خراسان رضوی از سال  •

 97تا  92کرمان از سال  استاندار •

رئیس ستاد ویژه تدابیر اقتصادی استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت کشوری پیرو ابالغیه  •

مورخ  56701وزیر کشور و نامه ریاست محترم جمهوری به شماره  19/03/1399-35670 شماره

22/05/1399 

 رضویعضو هیأت امنای دانشگاه های کرمان و خراسان •

 توسعه صادرات خراسان رضوی و کرمانرئیس کارگروه  •

 خراسان رضوی کرمان و رئیس شورای معادن •

 رضویوگوی دولت و بخش خصوصی کرمان و خراسانرئیس شورای گفت •

 رضویرئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان و خراسان •
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 رضویرئیس شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کاال و ارز کرمان و خراسان •

 رضویهای کرمان و خراسانستاد تنظیم بازار استان رئیس •

 رضویرئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کرمان و خراسان •

 رضویرئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کرمان و خراسان •

 رضویرئیس شورای برنامه ریزی و توسعه کرمان و خراسان •

 35و ایجاد خصوصی در حوزه تولید و تجارت داخلی و خارجیسال تجربه مدیریت بخش 22 •

 هزار اشتغال در بخش خصوصی

 و توسعه استان کرمان یگذار هیشرکت سرما رهیمد ئتیه سیرئ •

 کشور یمعدن ساختمانی وآالتنیماش دکنندگانیانجمن تول سیرئ بینا •

 کرمان یمجتمع صنعت رهیمد ئتیه استیعامل و ر ریمد •

 تولیدی ماشین آالت سنگینعامل شرکت  ریمد •

 (بازرگانی خارجی و تامین مواد اولیه کارخانجات)عامل شرکت تکنوپروم  ریمد •

 (1) یفرهنگ یمثلث توسعه اقتصاد یالگو مبتکر •

بتکر الگوی جذب و حمایت از سرمایه گذاری با اجماع و همدلی بین نمایندگان مجلس شورای م •

 جمعه شهرستان، فرمانداران و روسای دادگستریاسالمی، ائمه 

 (2) یاقتصاد مقاومت ینهاد مردم سازمان موسس •

  آب و خاکیکپارچه طرح همیاران آب با رویکرد مدیریت  مبتکر •

 تولید و سرمایه گذاریمزاحم  و مقررات کتاب قوانین پژوهشگر •

 کتاب مبانی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی پژوهشگر •

 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی کتاب ژوهشگرپ •

 پژوهشگر طرح نجات)آسیب های اجتماعی( •

 تخارات:اف

 رهبر معظم انقالب اسالمی سویدریافت نشان فتح از  •

 1395گنج توسط مقام معظم رهبری در سال تایید الگوی قلعه •

 در دولت یازدهم جمهوری محترم ابالغ الگوی مثلث توسعه اقتصادی به استانداران کشور توسط رئیس •

 1396بهمن ماه سال  13در تاریخ 

 96مهرماه  4 خیدر تار یکسب عنوان استاندار برتر در صنعت گردشگر •

 96آذرماه  2 خیدر تار رعاملیکسب عنوان استاندار برتر در حوزه پدافند غ •

 95سالمت در سال کسب عنوان استاندار برتر در حوزه  •

 اقتصاد مقاومتیکسب عنوان نخست کشوری در حوزه  •

 خصوصیوگوی دولت و بخششورای گفت کسب عنوان نخست •

 1398در سال )استان خراسان رضوی( اشتغال کشور درصد  13.7کسب رتبه بیشترین اشتغالزایی با  •
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و ارائه مطلب  چیندر کشور  جهانی ماشین آالت کنفرانسکسب عنوان بهترین شرکت خصوصی ایران در  •

 2011در سال  کشور 65از میان  به عنوان سخنران اصلی

 هزار سهامدار 123حل مشکل شرکت پدیده با  •

 2011و  2010، 2009در سال های  سازی ایران آالت راهدریافت بهترین جایزه جهانی ماشین •

کسب عنوان بهترین مدیریت ستاد مقابله با کرونا در خراسان رضوی بر اساس مصاحبه وزیر بهداشت در  •

 1399 مورخه دهم خردادماه

درصد آن  91 که میلیارد تومان در استان کرمان 76000تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش 2439انعقاد  •

 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است. 60333طرح به ارزش  2373 شامل

هزار نفر در  221هزار میلیارد تومان و اشتغال زایی  234تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش  1275انعقاد  •

هزار میلیارد تومان به  11.5تفاهم نامه به ارزش  235خراسان رضوی منعقد شده است که از این تعداد 

 درصد پیشرفت رسیده است.  100

کشف رود و حاشیه شهر برنامه ریزی برای ساماندهی من، رفع موانع سرمایه گذاری طرح های منطقه ثا •

 مشهد

 هزار مسکن در حاشیه شهر مشهد ویژه افراد نیازمند 24برنامه ریزی برای اجرای  •
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 بیانیه گام دوم انقالب اسالمی؛ ابالغی رهبر معظم انقالب

 «استفاده نشده باشد و  یتهایّظرف زیگذشته و ن یهااز دستاورد یبردارزمان تمرکز بر بهره دیانداز، بادوّم چشم یدهه

 «.ابدیارتقاء  یو اقتصاد ملّ دیکشور از جمله در بخش تول شرفتیپ

 « و  یریناپذقوّت و عامل مهمّ سلطه ینقطه ،یاقتصاد قواست.  کنندهنییتع یِدیکل ینقطه کیاقتصاد

ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در  نهیضعف و زم ینقطه ف،یکشور است و اقتصاد ضع یرینفوذناپذ

 توانیاست که بدون آن نم یالهیامّا وس ست،ین یاسالم یهدف جامعه ه. اقتصاد البتّ گذاردیبشر، اثر م اتیّو معنو اتیمادّ

 عیو توز ت،یّفیانبوه و با ک دیبر تول یاقتصاد مستقلّ کشور که مبتن تیبر تقو دیتأک. دیها رسبه هدف

 یهاو در سال خردمندانه است یتیّریاسراف، و مناسبات مد یمحور، و مصرف به اندازه و بعدالت

 یبر زندگ تواندیاست که اقتصاد م یشگرف ریتأث نیشده، به خاطر هم دیها تکرار و بر آن تأکبار جانبنیا یواز س ریاخ

 «جامعه بگذارد. یامروز و فردا

 «ف،یضع یهاعملکرد یو وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ول فیراه نجات از اقتصاد ضع یاسالم انقالب 

دشمن  یو وسوسه ها میتحر یرونیچالش بو درون دچار چالش ساخته است.  رونیاقتصاد کشور را از ب

عبارت از  یچالش درون خواهد شد. اثریب یاثر و حتّ کم ،یاست که در صورت اصالح مشکل درون

از اقتصاد  ییهابودن بخش یاقتصاد به نفت، دولت یوابستگ وب،یع نیتراست. مهم یتیّریمد یهاو ضعف یساختار وبیع

 یروین تیّ اندک از ظرف یاستفاده ،یداخل تیّنگاه به خارج و نه به توان و ظرف ست،یدولت ن فیوظا یطهیکه در ح

و  تهایّاولو تیاقتصاد و عدم رعا یاجرائ یهااستیو نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات س وبیمع یبندکشور، بودجه یانسان

مردم  یمشکالت زندگ هانیا یجهیاست. نت یحکومت یهااز دستگاه ییهامسرفانه در بخش یزائد و حتّ یهانهیوجود هز

 «و امثال آن است. فیضع یدر طبقه یجوانها، فقر درآمد یکاری: بلیاز قب

 «یبرا یاجرائ یهابرنامه دیاست که با یاقتصاد مقاومت یهااستیمشکالت، س نیا حلّ راه 

و  یریگیها پدر دولت ت،یّو احساس مسئول یو با قدرت و نشاط کار هیّ آن ته یهابخش یهمه

نکردن  یگریکردن اقتصاد و تصدّ یشدن آن، مردم انیبناقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش ییزا. دروناقدام شود

 کیگمانیها است. بحلراه نیمهمّ ا یهاکه قبالً به آن اشاره شد، بخش ییتهایّبا استفاده از ظرف ییگرادولت، برون

مقاصد برسند.  نیدر درون دولت خواهند توانست به ا یاقتصاد یهاجوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته یمجموعه

 «باشد. یامجموعه نیتچنیّفعّال دانیم دیرو با شِیدوران پ
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 های مهم بیانیه گام دوم انقالب اسالمیبرخی از كلید واژه

 

 

 

 های گام دوم انقالب اسالمی از كلید واژه

 راهبردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود

 «شهیدانخون رفاه ملت ایران پاسداشت »

کلید واژه ها

تقویت اقتصاد 

مستقل تولید انبوه و با 

کیفیت

توزیع عدالت 

محور

پرهیز از 

اقتصاد ضعیف

و وابسته

رفع چالش 

عیوب 

ساختاری

رفع ضعف های 

مدیریتی

توجه به 

ظرفیت داخل

ثبات سیاستهای 

کاهش هزینه اجرایی

های زائد و 

مسرفانه

توجه به 

سیاستهای 

اقتصاد 

مقاومتی

درون زایی 

اقتصاد کشور

مولد شدن 

دانش بنیان ها

مردمی کردن 

اقتصاد

عدم تصدی 

گری دولت

برون پرایی

توجه به 

مجموعه جوان 

و دانا و مومن
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 مقدمه*

 یو عدالت در گرو تیامن ،استقالل ،مردم شیرفاه و آسا ناًیقیارائه شده است و  یاز نظام اقتصاد یروشن ریکشور تصو یدر اسناد باالدست

در مسیر توسعه  یاژهیو تیکشور از اهم یبخش از نظام اقتصاد نیترمعدن و تجارت به عنوان مهم ،ت. صنعاستیتوانمند و پو یاقتصاد

قانون  ،بر مردم ینظام مبتن ،تیترانز ریمس ،کشور از جمله معادن یباال یها تیها و مز تیبرخوردار بوده که با وجود ظرفاقتصادی 

 یبه درست هاتیظرف نیاز ا هنتوانست فراوان یکیزیو ف یانسان هیو سرما کیژئوپلت تیموقع ،فوق العاده یو آب و هوا میاقل ،یمترق یاساس

 .نشان دهد یبه درست یجهان یرا در بازارها داستفاده کرده و نقش خو

 ماموریت 1390وزارت صنعت معدن و تجارت در سال  لیو تشک یمعادن و فلزات و بازرگان ،نیسنگ عیصنا ،عیوزارتخانه صنا 4با ادغام 

 تیحما ،نظارت ،یزیربرنامه ،یاستگذاریس قیوزارت صنعت معدن و تجارت از طر یاسناد فرادست یو مقرر بود در راستا فیتعر یمشخص

بر رشد مستمر  دیدر منطقه را با تاک یفناور و ینخست اقتصاد گاهیو جاد بخش باش تیریو تجارت در کشور عهده دار مد دیتول یبانیو پشت

 ،یانسان یهاهیسرما یستگیو شا یتوانمند یارتقا ،صادرات محور دیو تول یگذارهیبر سرما یو رشد ارزش افزوده بخش مبتن یاقتصاد

 یگذار هیسرما دیتول ،بزرگ و توانمند یخصوص یهابنگاه جادیا قیتشو ،ارزش رهیزنج تیریمد ،اثربخش بازار تیریمد ،داریاشتغال پا

در جهت  یو تجار یمعدن ،یصنعت یها یها و فناور تیتوسعه ظرف ،نیسرزم شیبر آما یمنطقه مبتن یها تیمتوازن و متناسب با قابل

سازی بوده محقق نگردیده و ماموریت محوله به درستی لیکن متاسفانه هدف اصلی ادغام که چابک .دینما بیسطح رفاه جامعه تعق یارتقا

 به انجام نرسیده است.

و  ساالر وانید ستمیو س گرید یمنحوس کرونا از سو روسیظالمانه و و یهامیتحر ،سو کیاز  ندهیاقتصاد جهان و رقابت فزا یفعل طیشرا

 اریبا در اخت عدنبخش صنعت و م انیم نیدر ا. نمود ژهیبه آن توجه و دیاست که با یتیو حائز اهم یجد یمبان ،ندهیفزا یبروکراس

 طیدر شرا دیبرخوردار است که با یدو چندان تیدرصد اشتغال کشور از اهم 30و  یناخالص داخل دیاز تول یداشتن بخش قابل توجه

وزارت صنعت معدن و تجارت بر اساس  .وارد عرصه مبارزه شد تیبر واقع یمبتن یو الگوها ژهیو ریرحمانه با تداب یب یجنگ اقتصاد

 نیو توسعه تعامالت ب یدرون یها یها و توانمندمزیتاز  یریو بهره گ یاقتصاد مقاومت یهااستیانداز نظام و الهام از ساهداف چشم

 .ندیرا هموار نما یفعاالن اقتصاد تیفعال ریاست مس یضرور یالملل

های مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی، نامگذاری معظم له در طی بیش از ده سال گذشته بر اولویت اقتصاد سیاستابالغ 

در شعارهای سال که تبلور فرمایشات ایشان در بیانیه گام دوم انقالب همچون چراغی روشنگر این مسیر مهم و سرنوشت ساز است به 

ضرورت بازاندیشی در سیاستهای راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تجلی آرمانهای انقالب  درستی تاکیدی بر شرح وظایف و

 است.

 با توجه به شرایط و واقعیتهای جامعه مدنظر قرار داد و برای تحقق آنبی شک برای پیمودن این مسیر می بایست اسناد باالدستی را 

با اتکا  به تکمیل زنجیره تولید های فسادمدنظر قرار دارد و با حذف زمینهرا وری سازی و افزایش بهرهسازی و چابکسیاست کلی کوچک

با همراهی  های ارزشمند مردم و بخش خصوصیبازارهای صادراتی به کمک سرمایه توجه به به توان داخل و اولویت نگاه درون زا و

توزیع پیامد آن عالوه بر  زمینه جهش تولید که ،جلس شورای اسالمی در ایجاد وفاق و همدلی و رفع قوانین مزاحمنمایندگان محترم م

 کرد. در بر خواهد داشت فراهمرا بهبود معیشت مردم موجبات توسعه کشور عادالنه ثروت و 

 

 با توکل بر خداوند متعال و رویکرد مردم محورتعهد می دهم که  و همدلی و همزبانی با عزم ملی

 «ما می توانیم»
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  یمهم اقتصاد یهاموجود و روند شاخص تیوضع یبررس*

 و جهان رانیحوزه صنعت، معدن و تجارت در ا

 

 

 الف( صنعت

 یبخش ها ریکشور به عنوان رابط سا یاقتصاد رهیدرصد است و در زنج 25حدود  رانیسهم بخش صنعت و معدن از کل اقتصاد در ا

ای در دو سال اخیر با اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، بخش های تولید و صنعت با مشکالت عدیده .شودمیاقتصاد کشور شناخته 

ها ایجاد مشکل در مسیر صادرات کاالهای تولیدی و تامین ارز واردات مواد اولیه و کاالهای اساسی به مواجه شده اند که از جمله آن

 یسخت و از سو یدیتول یواحدها ازیبه کاالها و مواد مورد ن یابیسو دست کیها از  میتحر دیبا توجه به بازگشت و تشد. شمار می رود

بخش صنعت و معدن  دیعوامل به نوبه خود باعث کاهش تول نیمشکل شد. ا یالملل نیب یکشور در بازارها یدیتول یفروش کاالها گر،ید

کسب و کار مجموعه  طیمحاست. « جهش تولید»یکی از مهمترین الزامات برای تحقق شعار سال یعنی  کسب و کار طیمح اصالح.دیگرد

و  ترعیمجوزها سر نیبه ا افتنی. هر چه دست داردکسب و کار با آنها سرو کار  کیجادیفرد جهت ا کیکه ییاست افعال و مجوزها

 یهاهیباشد افراد از آوردن سرما تریتر و طوالنمبهم ندیفرآ نیو هرچه ا دارد یبهتر طیکسب و کار شرا طیتر باشد، محتر و شفافراحت

 از دیگر. میرا کاهش ده دیتول ندیو افراد به فرآ هاهیسرما وستنیپ یهانهیهز میبتوان دی. در واقع، باکنندیم یریجلوگ دیخود در تول

باید با اعمال برخی سیاست سوداگرانه است.  یهاتیفعال یبرا زهیانگ فیرا به همراه داشته باشد، تضع دیتول جهشتواندیکه م ییکارها

 تیفعال کیمولد و  تیفعال کی انیم یگذارهیسرما یدیعا سهیمردم در مقا را تقویت کرد تا دیدر تول یگذارهیسرما یبرا هازهیانگ ها،

 .مولد را انتخاب کنند تیسوداگرانه، فعال
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 1نیمه تمام به تفکیک منطقه و معدنی های صنعتیپروژه: 2جدول 
 

 میزان اشتغال تعداد واحد استان
 سرمایه مجوز 

 به میلیارد تومان
 متوسط پیشرفت

 27 36413 92877 3665 آذربایجان شرقی

 16 12949 46503 2061 آذربایجان غربی

 21 22331 48042 884 اردبیل

 39 48409 142617 4458 اصفهان

 34 65182 103277 1943 البرز

 9 43647 17914 372 ایالم

 16 21512 19387 526 بوشهر

 18 27640 106245 2867 تهران

 25 5584 10954 438 جنوب کرمان

 25 16313 29183 1406 چهارمحال و بختیاری

 18 6300 15397 533 خراسان جنوبی

 11 53516 127535 4111 خراسان رضوی

 13 7093 12992 523 خراسان شمالی

 17 122449 86782 2295 خوزستان

 12 41322 68437 2563 زنجان

 14 23543 71771 2659 سمنان

 12 4655 20600 1310 سیستان و بلوچستان

 10 38334 65027 3110 فارس

 29 35278 84791 2005 قزوین

 19 30673 43177 1816 قم

 9 12188 19394 1315 کردستان

 25 74431 73704 2021 کرمان

 9 40511 52272 1779 کرمانشاه

 37 26967 14297 459 کهگیلویه و بویر احمد

 21 12488 29665 1070 گلستان

 35 16037 44017 1222 گیالن

 26 25576 40461 1173 لرستان

 28 33292 97616 3433 مازندران

 23 39922 58098 1855 مرکزی

 42 6090 9604 170 منطقه آزاد ارس

                                         
 

 منبع: سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت 1
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 میزان اشتغال تعداد واحد استان
 سرمایه مجوز 

 به میلیارد تومان
 متوسط پیشرفت

 54 1049 990 26 اروندمنطقه آزاد 

 33 677 2265 53 منطقه آزاد انزلی

 9 1 21 2 منطقه آزاد چابهار

 49 759 605 10 منطقه آزاد قشم

 45 101 472 3 منطقه آزاد کیش

 17 22609 2285 44 منطقه آزاد ماکو

 27 99177 17863 193 منطقه ویژه اقتصادی

 14 77433 28055 957 هرمزگان

 13 18285 35616 1774 همدان

 18 75362 135492 5290 یزد

 21 1244098 1876300 62394 مجموع

 
 )همان منبع( نیمه تمام به تفکیک  پیشرفت فیزیکی و معدنی  های صنعتی: پروژه3جدول 

 سرمایه مجوز به میلیارد تومان میزان اشتغال تعداد واحد پیشرفت

 457415 458817 11082 درصد30زیر

 126829 152502 3466 درصد30-50

 179319 324487 9705 درصد50-75

 13456 37759 1061 درصد80-75

 35010 73054 1761 درصد80-90

 55767 90667 2094 درصد90-100

 376301 739014 33225 نامشخص

 1244098 1876300 62394 مجموع

 

 نیمه تمام به تفکیک گروه فعالیت و معدنی  های صنعتی: پروژه4جدول 

 گروه فعالیت
تعداد 

 واحد

میزان 

 اشتغال

 بهسرمایه مجوز 

 تومان میلیارد

متوسط 

 پیشرفت

 14.8 8995.4 36304 1488 (33ساعت)-دقيق-اپتيكي-ابزارپزشكي

 18.1 431.5 980 24 (10استخراج زغال سنگ ولينيت ..)

 21.6 4005.1 13364 904 (14استخراج سایرمعادن)

 28.9 36607.6 27827 233 (13استخراج كانه هاي فلزي)

 38.2 1752.2 3278 164 (22انتشاروچاپ وتكثير)

 17.5 5460.8 19398 1179 (37بازیافت)

 10.8 5974.2 80986 1602 (18پوشاك وعمل آوردن پوست خز)

 74.0 0.8 50 1 (73تحقيق وتوسعه)

 42.6 3034.0 2312 113 (40توليد انرژي)

 61.8 6668.7 100 1 (41آب)جمع آوري، تصفيه و توزیع 

 21.2 14799.7 31230 1537 (20چوب ومحصوالت چوبي بجزمبل)
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 گروه فعالیت
تعداد 

 واحد

میزان 

 اشتغال

 بهسرمایه مجوز 

 تومان میلیارد

متوسط 

 پیشرفت

 13.5 2640.0 21112 586 (19كفش)-چمدان-كيف-چرم -دباغي 

 19.3 22350.4 15434 331 (32رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)

 29.6 193760.8 202136 2107 (27ساخت فلزات اساسي)

 21.8 41806.8 60748 1959 (21كاغذي)ساخت كاغذومحصوالت 

 18.9 25120.0 101403 3830 (29ساخت ماشين آالت وتجهيزات)

 34.7 47595.5 99620 2736 (17ساخت منسوجات)

 16.9 261022.1 210695 6465 (24ساخت موادومحصوالت شيميائي)

 16.6 5163.5 11814 325 (35سایرتجهيزات حمل ونقل)

 12.0 7698.2 38781 2570 (74مهندسي) سایرفعاليتهاي خدمات

 21.7 83133.0 217953 8724 (26سایرمحصوالت كاني غيرفلزي)

 10.5 2078.8 1114 17 (90فاضالب، دفع زباله، بهداشت محيط و سایر فعاليتهاي مشابه)

فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل؛ فعاليتهاي آژانسهاي 

 (63مسافرتي)
133 2940 1641.4 34.8 

 53.0 0.6 25 2 (72كامپيوتروفعاليتهاي مربوطه)

 35.6 14.9 135 10 (01كشاورزي، شكار و فعاليتهاي خدماتي وابسته)

 23.2 232608.3 57793 906 (23كك وفراورده هاي حاصل ازنفت)

 17.9 1046.8 5282 190 (30ماشين آالت دفتري وحسابداري)

 20.8 18035.0 48846 1722 (31ماشين آالت ودستگاههاي برقي)

 12.3 5870.5 34839 2312 (36مبلمان سایرمصنوعات)

 29.2 1802.4 2812 48 (16محصوالت ازتوتون وتنباكو)

 23.1 58407.9 123283 6224 (25محصوالت ازالستيك وپالستيك)

 22.2 99797.0 230377 7383 (15محصوالت غذائي وآشاميدنيها)

 19.7 25674.7 99692 5392 (28فابریكي)محصوالت فلزي 

 20.0 19099.3 73637 1176 (34وسایل نقليه موتوري)

 20.6 1244097.8 1876300 62394 مجموع

 

 
 



 

 

 

14 

 

 

 
 

 

 

 1: آمار تولید )مقدماتی( کاالهای منتخب صنعتی5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

 تجارتوزارت صنعت، معدن و  68منبع: گزارش شماره  1 1

 

1398تاپایان خرداد  نوع فروشگاه 1399تا پایان خرداد    

 220 150 فروشگاه بزرگ زنجیره ای

 987 878 فروشگاه زنجیره چند منظوره

 20 19 فروشگاه زنجیره ای ) همگن (

 1748 1100 کسب کار مجازی

 37 34 بازاریابی شبکه ای
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 یمنتخب صنعت ی( کاالهای) مقدمات دی: آمار تول6جدول 

 

 

 

 

 

 

 واحد  عنوان ردیف

 سنجش

 اردیبهشت

1399 

خرداد 

1399 

درصد 

 تغییر

ماهه  3

1398 اول  

ماهه  3

1399اول   

درصد 

 تغییر

-11.5 83.0 93.8 هزاردستگاه انواع سواری 1  184.6 200.1 8.4 

.7551 6819.0 دستگاه وانت 2

0 

10.7 12975.0 15943.0 22.9 

-22.4 156.0 201.0 دستگاه اتوبوس،مینی بوس و ون 3  411.0 372.0 9.5-  

-21.2 41.0 52.0 دستگاه کمباین 4  88.0 93.0 5.7 

.1697 2038.0 دستگاه تراکتور 5

0 

16.7-  4284.0 4350.0 1.5 

-18.6 115.7 142.2 هزارتن روغن ساخته شده نباتی 6  418.8 352.4 15.9-  

-9.9 3.9 4.3 میلیاردعدد داروی انسانی 7  9.5 10.3 8.7 

-19.6 50.8 63.2 هزارتن پودر شوینده 8  139.4 153.6 10.2 

-4.3 23.0 24.1 هزارتن الستیک خودرو 9  48.2 62.7 30.1 

-4.3 78.9 82.5 هزارتن انواع کاغذ 10  240.8 211.4 12.2-  

-12.2 41.7 47.6 هزارتن کارتن 11  129.1 114.2 11.5-  

-34.6 68.3 104.4 هزارمترمکعب نئوپان 12  175.3 211.9 20.9 

-0.8 114.2 115.1 هزارمترمکعب فیبر 13  319.6 320.3 0.2 

-19.9 7.9 9.9 4.6 3.3 3.1 هزارتن سموم دفع آفات نباتی 14  

 3.3 132.0 127.8 162.4 59.1 22.5 هزارتن روغن صنعتی و موتورتصفیه اول 15

 0.04 32.6 32.6 16.0 12.4 10.7 هزارتن دوده 16

 6.8 15.3 14.3 0.3 5.1 5.1 میلیون تن پتروشیمی 17

-34.2 0.3 0.6 هزارتن الیاف اکریلیک 18  0.8 1.6 113.2 

-17.2 60.0 72.5 30.8 25.5 19.5 هزارتن نخ فیالمنت پلی استر 19  

-15.0 43.7 51.4 24.7 18.7 15.0 هزارتن الیاف پلی استر 20  

 12.4 56.0 49.8 35.0 27.0 20.0 هزارتن نخ سیستم پنبه ای 21

-22.3 7.0 9.0 55.0 3.1 2.0 میلیون فوت مربع چرم 22  

-18.6 24.5 30.1 60.0 12.0 7.5 میلیون زوج انواع پاپوش و کفش 23  

 49.4 210.2 140.7 34.9 98.2 72.8 هزاردستگاه انواع تلویزیون 24

-9.6 138.7 153.4 هزاردستگاه یحچال و فریزر 25  304.6 330.5 8.5 

 115.7 208.0 96.4 2.0 84.5 82.8 هزاردستگاه ماشین لباسشویی 26
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 1: وضع موجود شهرک ها و نواحی صنعتی7جدول 
 

                                         
 

 گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت 1

 واحد سنجش عنوان
ماهه اول3  

 1398  

ماهه اول 3  

1399 

درصد 

 تغییر

تا پایان 

1398خرداد  

تا پایان 

1399خرداد  

درصد 

 تغییر

 0.3 996 993 - - - شهرک و ناحیه شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب

شهرک ها و نواحی صنعتی در دست بهره 

زمین(برداری )واگذاری   
 1.1 822 813 - - - شهرک و ناحیه

-67.3 63 193 هکتار مساحت اراضی در اختیار  147673 150092 1.6 

 2.9 61162 59439 778.1 202.92 23.11 هکتار مساحت زمین های صنعتی قابل واگذاری

-100 0 1 شهرک و ناحیه شهرک ها و نواحی صنعتی دارای آب  810 818 1 

صنعتی دارای برقشهرک ها و نواحی   1.3 832 821 - 0 0 شهرک و ناحیه 

 2.8 630 613 0 1 1 شهرک و ناحیه شهرک ها و نواحی صنعتی دارای گاز

 8.5 85874 79159 336 2919 669 قرارداد تعداد قراردادهای واگذاری زمین

 8 40032 37058 478 1396 242 هکتار مساحت زمین واگذار شده

برداری رسیدهواحدهای به بهره   5.2 45912 43630 45 276 191 واحد 

 6.2 935868 881206 45 4775 3292 نفر اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده

تعداد شهرک های فناوری به بهره برداری 

 رسیده
 0 6 6 - - - شهرک

مراکز خدمات فناوری به بهره برداری 

 رسیده
 0 37 37 - - - مرکز

شناسایی شدهتعداد خوشه های   5.1 495 471 - - - خوشه صنعتی 

تعداد پروژه های توسعه خوشه ای خاتمه 

 یافته
 5.3 179 170 - - - خوشه صنعتی

تعداد دوره های برگزار شده جهت 

 شاغلین واحدهای صنعتی
-55.6 230 522 دوره  33197 36967 11.4 

تعداد نفرات آموزش دیده جهت شاغلین 

 واحدهای صنعتی
-60.4 4873 12302 نفر  834254 918696 10.1 

-86 7 50 تور تورهای صنعتی برگزار شده  3529 3788 7.4 
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 :وضعیت طرحهای صنعتی معدنی و تجاری مصوب در هیأت سرمایه گذاری خارجی8جدول 

 
 و صنایع معدنی ب( معدن

 معادن فعالیت. است کشور پایدار توسعه در اثربخش و مهم پتانسیل های از یکی ایران معدنی صنایع و معدن بخش 

 پیشران و محرکه نیروی تواندمعدنی با توجه به ظرفیت های گسترده کشور در این بخش می صنایع آن به تبع و

 بخش های سایر بر اثرگذاری وسیع گستره به دلیل معدنی صنایع و معدن بخش توسعه .باشد کشور همه جانبه رشد

 مانند) صنایع سایر توسعه ،(انرژی هایزیرساخت مانند) زیرساخت ها تقویت موجب کشور، صنعتی و اقتصادی

 کشور معدنی صنایع و معدن بخش. می شود صادرات و کسب وکار فضای رونق ،...( و ریلی حمل و نقل بنادر،

 فعلی، شرایط در. باشد متوازن توسعه و اقتصادی رشد محرکه موتور کشور گازی و نفتی منابع همپای تواندمی

آالت نسازی ماشیمعادن به ویژه اکتشافات، تجمیع معادن کوچک و حرکت به سمت بومی توسعه به دادن اولویت

 و فشارها برابر در با کمک بخش خصوصی کشور اقتصاد مقاوم سازی برای هوشمندانه راهکاری معدنیصنایع 

در این شرایط، احیای کارخانه هپکو هم باید در دستور قرار گیرد که به این مهم  است. بین المللی هایتحریم

 توجه جدی خواهد شد. 

واحد  عنوان ردیف

 سنجش

 اردیبهشت

1399 

 خرداد

 1399  

درصد 

 تغییر

ماهه 3  

1398اول    

ماهه 3  

1399اول    

درصد 

 تغییر
 8.5 6969.9 6426.8 3.3 2425.4 2348.8 هزارتن  فوالد خام 30

-5.5 1973.7 2089.1 هزارتن محصوالت فوالدی 31  5389.6 5629.7 4.5 

 4.9 71.6 68.2 3.7 26.9 26.0 هزارتن کاتد مس 32

 41.3 91.8 65.0 8.8 33.1 30.3 هزارتن شمش آلومینیوم خالص 33

 2.3 62.8 61.4 1.4 21.1 20.8 هزارتن آلومینا 34

سنگکنسانتره زغال 35 -4.4 340.1 355.8 16.9 142.5 121.9 هزارتن   

 11.1 16517.3 1486.4 2.1 6462.0 6330.4 هزارتن سیمان 36

-17.1 225.2 271.8 16.7 82.5 70.6 هزارتن شیشه جام 37  

-7.4 131.9 142.5 4.2 44.5 42.7 هزارتن ظروف شیشه ای 38  

-31.0 9.3 13.4 13.5 4.2 3.7 هزارتن ظروف چینی 39  
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 1معدنی و صنایع معدنی: آمار تولید )مقدماتی( کاالهای منتخب 9جدول شماره 

 

 

 
 

 تجارت:ج( 

میلیارد دالر و میزان واردات کشور  10.9در پنج ماهه نخست سال جاری میزان صادارت غیرنفتی کشور بالغ بر 

میلیارد دالری را رقم زده است در مقایسه با  2.8میلیارد دالر بوده است که بدین ترتیب تراز تجاری  منفی  13.7

 :دهددرصدی را نشان می 39درصدی و میزان واردات کاهش  23میزان صادرات کاهش  98ماهه نخست سال  5

 

 غیرنفتی )با میعانات گازی( و واردات یکاالهاصادرات ( یآمار )مقدمات:10جدول

تجارت 

 خارجی

13/5/99تا  1/6/98از  13/5/98تا  1/6/97از    

 تغییرارزش
تغییر 

 ارزش)میلیارددالر( وزن
وزن 

 هزارتن
 ارزش)میلیارددالر(

وزن 

 هزارتن

-%18 124565 40.7 106866 33.3 صادرات  14%-  

-%4 31305 40.1 34146 38.3 واردات  9%  
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 1: واردات کاالهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی11جدول 

 
 

 :خرید کاالهای اساسی شرکت بازرگانی12جدول 

 

 1398-1396عملکرد تجاری کشور طی سال های :13جدول 

 مبالغ به میلیارد دالر

 

 

 

 1398 1397 1396 1395 1394 شاخص

 41.4 44.7 47 44 41.5 صادرات

÷42.4 واردات  43.7 54.5 43.2 43.7 

 85.1 87.9 101.5 87.7 83.9 تجارت
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 ترین مبادی وارداتترین بازارهای هدف صادرات و مهممهم:14جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )میلیون دالر، درصد( 1398سال  -ترین بازارهای هدف كاال برای صادراتمهم

 سهم از ارزش کل صادرات ارزش صادرات کشورها

 23.01 9.520 چین

 21.73 8.992 عراق

 12.20 5.046 ترکیه

 10.88 4.501 امارات متحده عربی

 5.71 2.361 فغانستانا

 73.5 30420 کشور اول 5جمع 

 درصد()میلیون دالر،  1398سال  -ترین مبادی وارداتمهم

 سهم از ارزش کل واردات ارزش واردات کشورها

 25.63 11.211 چین

 20.38 8.913 امارات متحده عربی

 11.42 4.996 ترکیه

 8.41 3.676 هند

 4.81 2.103 آلمان

 70.7 30899 کشور اول 5جمع 
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  صنعت، معدن و تجارت در شرایط كرونا و پساكرونا
  اند.دهید بیآس روسیو نیاز ا ،یبر اقتصاد جهان ریتاث نیشتریبر اساس ب بایتقر ایدن یاست که کشورهانکته قابل توجه آن 

 ناخالص  دیرشد تول ینیب شیشده و پ یرشد اقتصاد جهان یبرا یبه سم مهلک لیتبد کایو آمر نیکرونا در چ یماریب وعیش

 .حد ممکن کاهش داده است نیتر فیفصل اول امسال را به ضع یجهان یداخل

 شوک عرضه و  انگریگسترده کارخانه ها، نما یلیقرار داده و تعط ریرا تحت تاث سمیکه صنعت تور یمسافرت تیمحدود

 است. یمنف یتقاضا

 کاهش یابد.درصد  1.3نصف و به  2020فصل اول و دوم سال  یبرا یجهان یناخالص داخل دیرشد تولشود بینی میپیش 

 است که  دهیدرصد رسیکبه  وعیدرصد قبل از ش 6.3از  سه ماه اخیردر  یناخالص داخل دیرشد تول ینیب شیپ نیدر چ

 . شودمحسوب می یشوک بزرگ اقتصاد کی

 دارند احساس خواهد  نیبا چ یگسترده ا یهو سفر یتجار وندیمنطقه که پ یکشورها یشوک قطعا هم رو نیا ریتاث

کاال با  دکنندهیتول یمصرف کننده خواهند بود و هم کشورها یتقاضا لیتعد یشد و شاهد کاهش صادرات در راستا

 خود خواهند بود. یکاهش رشد اقتصاد اهدکاالها، ش متیآمدن ق نییو پا نیچ از کندتر شدن تقاضا

 شده است. ینیب شیدرصد پ 0.25 یغرب یو اروپا کایاقتصاد آمر یتقاضا برا لیتعد نیا ریتاث 

 در حال توسعه و کمتر توسعه  یکشورها ژهیفقر گسترده در اقتصاد جهان به و یدرصد20رشد  یبانک جهان ینیب شیپ

 خواهد بود. افتهی

 باشد.  یم افتهیتوسعه  یدر اقتصادها یگذار هیسرما یدرصد 40پول، کاهش  یالملل نیصندوق ب ینیب شیپ 

 هستند، تحت  یمتک ییایآس یهارا که به قطعات و مواد کارخانه نیخارج از چ دِتولی بخش ابتدا کرونا روسیو یریگهمه

 قرار داد. ریتاث

 مختلف  یدر کشورها دیحوزه تول یچالش ها زیدر بازار و ن یانتظارت تورم ن،یکارخانه ها در چ یلیتعط ادیز زمان

 را دوچندان کرده است.  دکنندگانیتول یها براکاالها، چالش یآنکه،کاهش تقاضا برا ترهم، مکرد دیجهان را تشد

 کند. یم انیرا ب یدیتول یکاهش تقاضا در بازارها یدرصد65پول افت  یالملل نیصندوق ب ینیبشپی 

 و  دیو تول یجهان یناخالص داخل دیسهم را در تول نیباالتر اند،دهیکرونا د وعیرا از ش بیآس نیشتریکه ب ییکشورها

جهان با کاهش  ،یکاهش تعامالت اجتماع یهااستیموجب سبه ن،یدارند.عالوه بر ا یاکارخانه داتیصادرات تول

 کل مواجه شده است. یتقاضا

 اند. داده رییطرف عرضه را تغ یهاانتشار شوک یاساساً چگونگ یجهان نیتأم یهارهیزنج 

 شوک طرف عرضه در  دهند،یبه خود اختصاص م یرا در تجارت جهان ییحجم باال یازآنجاکه قطعات و ملزومات صنعت

 کند. تیسرا نیتأم یهارهیزنج کلبه یاواسطه یبر تجارت کاالها یاثرگذار قیاز طر تواندیم یجهان کپارچهیاقتصاد 

 المللی، شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است.های بینبراساس گزارش 

  یابد، ای تحقق میهای تجارت منطقهشود بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانالکه گفته میبراین اساس، درحالی

 برخی از مرزها با ایران فراهم نیست. محدودیتامکان صادرات به دلیل 

  د دالر(. کرونا این میلیار 8درصد صادراتی غیر نفتی به چین است ) معادل 33اولین شریک تجاری ایران چین است، و

 وضعیت را با مشکل مواجه کرده است.

  می باشد. 99درصدی صادرات ایران در سال  40پیش بینی سازمان توسعه تجارت ایران کاهش 

  70میلیارد دالری به حدود  16با کاهش  2020صندوق بین المللی پول تخمین زده که تجارت خارجی ایران در پایان 

 رسید.خواهد  دالر میلیارد
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 آثار شرایط كرونایی بر بخش صنعت، معدن و تجارت

 بروز مشکل در فرآیند تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنایع -1    

 بنگاههای اقتصادی برخی ایجاد محدودیت فعالیت نیروی انسانی در-2    

 کاهش ظرفیت تولید در بخش های صنعت و معدن به دلیل مشکالت منابع انسانی و تامین مواد اولیه و ذخیره محصوالت -3   

 بسته شدن مرزها و ایجاد محدودیت های صادراتی و وارداتی -4   

 بروز مشکل در تامین کاالهای اساسی در نتیجه اخالل در فرآیند واردات -5   

 ر مسیر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتیبروز چالش د -6   
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 تحمیل فشار اقتصادی بر کسب و کارهای خرد در نتیجه الزام به تعطیلی واحدهای صنفی -7   

عدم توان بنگاه های اقتصادی برای پرداخت حقوق نیروی انسانی خود در شرایط کرونایی و در نتیجه تعدیل نیرو و  -8   

 یبروز موج بیکار

 یمعدن عیصنابخش معدن و محصوالت  یجهان متیق یروند کاهش -9  

 از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی در نتیجه اعمال محدودیت های وارادات -10 

 کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی -11 

 کاهش تقاضا و تشدید رکود در بخش تولید -12 

 تشدید دیون سررسید شده بنگاه های اقتصادی -13 

 

 راهکارهای حمایت از بخش صنعت، معدن و تجارت در شرایط كرونایی و پساكرونا

 و ... مالیاتی ،حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی با اعمال سیاست تخفیف در پرداخت دیون معوق بانکی، بیمه ای -1   

 در شرایط کرونا بنگاههای اقتصادیاتخاذ به موقع تصمیمات در زمینه نحوه و میزان محدودیت فعالیت  -2  

 بهره برای تامین سرمایه در گردش و رونق بخشیدن به تولید پرداخت تسهیالت کم  -3  

 تحریک تقاضا از طریق اعمال سیاست های تشویقی و پرداخت تسهیالت خرید -4  

 تعیین پروتکل های مشخص برای فعالیت بنگاه های اقتصادی در صورت تداوم بحران کرونا -5  

صادرات  کامل رایزنی با کشورهای همسایه به منظور تعریف پروتکل های مشخص جهت بازگشایی مرزها و از سرگیری -6  

 محصوالت تولیدی و صنایع معدنی با همکاری وزارت امور خارجه

 رای تسهیل زمینه واردات کاالهای اساسی و تقویت تجارت دریایی رایزنی ب -7  

 تقویت صادرات محصوالت بهداشتی به کشورهای همسایه در دوران پساکرونا  -8  

 تقویت زیرساخت ها و تسهیل فرآیند مربوط به فروش مجازی کاالها -9  

 کاالها در گمرکات کشور صیدر ترخ لیتسه -10 

 یو معدن یمحصوالت صنعت دیتول رهیو توسعه زنج لیکاهش واردات با تکم یدر راستا داخل دیتول تقویت توان -11 

 تقویت تجارت الکترونیک -12 

 واردات در مقابل صادرات، تهاتر کاال -13 
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 تحلیل وضعیت موجود

 نقاط قوت

، 1404چشم انداز وجود راهبردهای مشخص در تولید و توسعه اقتصادی در فرمایشات رهبر معظم انقالب، سند  -1

 و برنامه ششم توسعه کشور  44های اقتصاد مقاومتی، سیاستهای اصل سیاست

 معادن و سرمایه های خدادادی همراه با پراکنش در تمامی نقاط کشوروجود  -2

 ، معدنی و بازرگانیوجود سرمایه گذاران با عالقه مندی در حوزه های مختلف صنعتی -3

 تبادالت داخلی و خارجی و افزایشترانزیت زمینی، دریایی و هوایی  زیرساخت های مناسب برایوجود  -4

 وجود بسترهای بازاریابی اینترنتی برای فروش و عرضه محصوالت و تجارت الکترونیک -5

 وجود نیروی تحصیل کرده در صنایع مختلف پتروشیمی، معدن و خدمات فنی و مهندسی -6

 ی فراوانو پایان نامه های دانشگاه مقاالتوجود پژوهش ها،  -7

و وجود ظرفیت مناسب برای تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی و  دسترسی آسان و وجود منابع متنوع انرژی -10

 فرآورده های نفتی

 در نقاط مختلف کشورابق معدن کاری ووجود تجربیات و س -11

 گیاهان دارویی، صنایع معدنی و ...وجود کاالهای دارای مزیت رقابتی در جهان نظیر پسته، زعفران، فرش، خشکبار،  -12

 داشتن بازار مصرفی ایران و کشورهای همسایه -13 

 وجود نیروی جوان و متخصص دانشگاهی -14 

 و تشکل های معدنی صنعتی، صنفی و اتاق های خانه صنعت و معدن سرمایه اجتماعی مردم -15 

 نقاط ضعف، مشکالت موجود

 اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتیهمسویی و همراهی کامل در  عدم -1

 قوانین و مقررات مزاحم و مانع توسعه و روند طوالنی اخذ مجوز برای کسب و کارها -2

 نگاه منفی و سنتی به سرمایه گذاران و کارآفرینان -3

 مزاحم اداریبروکراسی  -4

 آن های کلیقانون اساسی و سیاست 44و تحقق ناقص اصل  سازیاجرای نادرست خصوصی -5

 کشور در بخش خصوصی ظرفیت به و اتکاعدم توجه  -6

 وری در بخش تولیدعدم توازن میان هزینه و درآمد در صنایع بزرگ و پایین بودن بهره -7

 وجود نهادها و سازمان های موازی و فقدان برنامه مشخص برای هم افزایی آن ها -8

 سهم اندک ایران در تجارت جهانی -9

 مشخص برای هدایت نقدینگی به سمت صنعت، معدن و تجارتفقدان برنامه  -10

 برخوردارفقدان برنامه مشخص برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط در مناطق کم -11

 عدم ارتباط موثر صنعت و دانشگاه و انباشت بی بهره مقاالت و پایان نامه ها -12

 خام فروشی و عدم توسعه صنایع تبدیلی -13
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 جایگاه اکتشافات در معادن و صنایع معدنیکم توجهی به  -14

 قاچاق کاال و ارز و تاثیر آن بر اقتصاد و تولید -15

 تاثیر منفی آن بر تولید دولتی بودن اقتصاد کشور و  -16

 کاهش تمایل برای سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن -17

 فقدان سیاستگذاری صحیح در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی  -20

 تعدد سیاست گذاری در بخش صادرات مواد معدنی -21

 ربطتداخل وظایف قانونی دستگاه های ذی  -22

 سرمایه گذاری  رشد پایین -23

 پرداخت یارانه به روش ناکارآمد -24

 عدم توجه به سرمایه های خرد مردمی -25

 سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد صنعتی کشورکاهش  -26

 اتکاء باالی رشد تولیدات کشور به بازارهای داخل )عدم توجه کافی به بازارهای صادراتی( -27

 عدم توازن منطقه ای -27

 ضعف در تولیدات داخلی و عدم توجه به استانداردهای بین المللی -28

 ضعف در ارتباطات بین بنگاهی -29

 پایین بودن اعتماد ملی به محصوالت داخلی -30

 وابستگی شدید سیستم تولید کشور به مواد اولیه وارداتی -31

 ضعف در مهارت دانش اموختگان برای ورود به بازار کار -32 

 تمرکزگرایی و انحصار اتخاذ تصمیمات در مرکز -33 

 فرصت ها

 و ... سیاست های اقتصاد مقاومتی قانون اساسی، 44اصل ، سیاستهای 1404 چشم اندازوجود اسناد باالدستی مانند  -1

و سیاست های کلی « جهش تولید»وجود اراده مشترک میان دولت، مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه برای تحقق  -2

 اقتصاد مقاومتی

 نیازمند کاالهای کشورمان کشورهای همسایهو وجود بازارهای هدف برای توسعه صادرات  -3

 یو کمک به ارزآور هیهمسا یکشورها ژهیبه و یمعدن عیهدف به محصوالت صنا یبازارها یازمندین -4

 امکان توسعه صنایع و معادن محوری -5

 برند حالل و جمعیت وسیع مسلمانان دنیا -6

 بستر مناسب برای توسعه تجارت الکترونیک -7

 امکان بهره گیری از مشارکت مردمی -8

 ایش نرخ ارزفراهم شدن فرصت افزایش صادرات کشور با توجه به افز -9

 قانون رفع موانع تولید  60قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده  3و  2مواد  -10

 کمک کند.ها در تصمیم گیری و تصمیم سازیتوانمند که می تواند  بخش خصوصی وجود -11
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 تهدیدات

 تاثیر آن بر ارز و تامین مواد اولیه صنایع و عرضه محصوالت در بازارهای جهانی ، وجود تحریم های ظالمانه -1

 احتمال بروز رکود در بخش تولید و تشدید تعدیل نیروی کار -2

 کشورهای همسایه برای گرفتن سهم ایران در بازارهای بین المللبرخی رقابت  -3

 و محدودیت ارز برای تامین مواد اولیه عدم ثبات نرخ ارز -4

 یت درنقل و انتقال ارزمحدود -5

 کمبود سرمایه در گردش و منابع مالی -6

 کاهش تقاضا در سطح بین المللی و داخلی به دلیل ویروس کرونا -7

 زیست محیطی محدودیت های -8

 های حمایت از تولید و صادراتسیاست باهای پولی و مالی کشور عدم هماهنگی و انسجام سیاست -9

 گردش و سرمایه گذاری ثابتنرخ باالی تسهیالت بانکی سرمایه در  -10

 کاهش قدرت خرید مردم -11
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 یكل یهااستیو س یخط مش*

 1404انداز تحقق چشم ندیدر فرا یبا هدف جلب مشارکت حداکثر یتوسعه بخش خصوص ریمس یسازو روان لیتسه -1

 یفایکشور در جهت ا یو تجار یمعدن ی،و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعت یگذاراستیتمرکز بر س -2

 44مصوب اصل  یهااستیس

 معدن و تجارت ،کسب و کار مرتبط با بخش صنعت محیطبهبود  یارتقاء مولفه ها -3

ارزش افزوده  شیافزا یبرا یو خارج یداخل یبخش خصوص یگذارهیسرما یو سودآور یسازآسان ،تیکمک به امن -4

 بخش

 معدن و تجارت ،صنعت یهادر بخش یخارج میمستق یگذارهیاز سرما تیو حما قیتشو -5

کشورها به  گریبا د یاقتصاد یوندهایپ یو تنوع بخش دیجد یبازارها دهیشکل یبرا کسب و کار یپلماسیتوسعه د -6

 و منطقه هیهمسا یبا کشورها ژهیو

 یفناور یتوسعه صادرات و ارتقا کردیبا رو یالملل نیب یتوسعه روابط تجار -7

 یباال با مشارکت سازمان ها یبا فناور شرفتهیو پ نینو عیصنا یدر طرح ها یگذار هیبه سرما یبخش خصوص قیتشو -8

 یخارج یو شرکت ها یتوسعه ا

 یکشور برا یو تجار یمعدن ی،صنعت یریپذرقابت یجهت ارتقا ازیمورد ن یهارساختیتوسعه ز یبرا یگذار هیسرما -9

 یمناسب در اقتصاد جهان گاهیکسب جا

 داریتوسعه پا جادیدر جهت ا نیسرزم شیطرح آما یبا تمرکز بر اجرا انیمتقاض یگذارهیسرما -10

 از هرگونه انحصار یریو جلوگ یریرقابت پذ شیافزا یدر راستا یو توسعه بخش خصوص یتوانمندساز -11

 یبخش کشاورز ییو ارزش افزا یرونق بخش یدر راستا یصنعت یگذارهیاز سرما یبانیپشت -12

 تیریدر سطوح مد ژهیبه و یو توسعه منابع انسان ییتوان افزا -13

و توسعه همسو با تجارت به عنوان  داریباال و توسعه پا یرشد اقتصاد یبخش صنعت و معدن در راستا ییتوان افزا -14

 ندیفرآ شرانیپ

 ییغذا تیبا هدف امن یاساس یمناسب کاالها عیو توز نیاز تام نانیحصول اطم -15

 نظارت بر بازار یها وهیش یو روزآمد ساز یانحصار یکاالها یگذار متیو ق عینظام توز یو روان ساز یشفاف ساز -16

 حقوق مصرف کنندگان تیو رعا یداخل یتوسعه بازارها -17

 در صادرات مواد خام تیمحدود جادیبا ارزش افزوده باال و ا دیاز منابع و مواد خام در تول نهیاستفاده به -18

 ستیز طیاز معادن کشور و حفظ مح یانتیص یبرداربهره -19

برخوردار  ریدر مناطق غ یتوسعه ا یبه جز سازمان ها یدولت یهاشرکت یگریو تصد یگذارهیدر سرما تیمحدود -20

 کشور یجار نیدر چارچوب قوان یردولتیبا مشارکت بخش غ

 یداخل داتیاستفاده از تول کردیمصرف با رو یالگو یساز نهیاصالح و به -21

 یسازشفاف قیمعدن و تجارت از طر ،صنعت یهادر بخش یو اقتصاد یمال یاز انواع فساد ادار یریو جلوگ زیپره -22

 امور ندیو اعمال نظارت بر فرآ

 اقتصادی یها تیدر فعال یاجتماع تیاهتمام به مسئول -23
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 ، معدن و تجارت صنعت گذاری بخشهدف*
برنامه پنجم و  نیملی، قوان دیحمایت از تول های کلی استیکلی بخش صنعت، سیا سیاست های 1404 در سند چشم انداز

هایی برای بخش صنعت و معدن  استیوزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف و س اراتیشرح وظایف و اخت زیششم توسعه و ن

 گرفته شده است. در نظر

 و تجارت معدن، : پیشنهاد و اهداف اسناد باالدستی در حوزه صنعت15جدول 

 
 

 : تصویر شاخص های مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم16جدول شماره 

 ردیف
اسناد 

 باالدستی
 و تجارت صنعت و معدن های مرتبط با بخشاحکام و سیاست

1 
سند چشم انداز 

1404 

دارای  –سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی در اقتصاد  –جایگاه اول صنعتی ، معدنی و تجاری در منطقه 
دارای تولیدات صادراتی  –های پیشرفتهدارای اقتصاد توسعه یافته بر اساس فناوری –اقتصاد رقابت پذیر 

 ادرات غیر نفتی و وارداتتوازن تجاری در ص –متنوع 

2 
سیاستهای کلی 

 بخش صنعت

افزایش توان رقابت پذیری  –افرایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت 
ارتقای سطح فناوری صنایع کشور  –افزایش بهره وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه  –صنعت ملی 

توسعه تشکل های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم  –و دستیابی به فناوری های پیشرفته و راهبردی 
رشد مستمر  –انسجام و تعادل اقتصادی در منطقه  –سازی با نهادینه سازی داوری های تخصصی و حرفه ای 

ایجاد  –ایع دستی و بهره گیری از صنعت گردشگری گسترش صن –صادرات کاال و خدمات صنعتی کشور 
 خوشه های صنعتی .

3 

سیاست های کلی 
تولید ملی و 

حمایت از کار و 
 سرمایه ایرانی

حمایت از تولید  –گسترش اقتصاد دانش بنیان  –باال بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید 
حمایت از تولید  –تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصوالت نهایی  –محصوالت راهبردی مورد نیاز کشور 

بسترسازی و ساماندهی  –بهبود فضای کسب و کار  –مدیریت منابع ارزی  –محصوالت با ارز آوری مثبت 
حمایت از سرمایه گذاران و سرمایه های ایرانی در حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر  –نیروی کار و اشتغال 

تنقیح و اصالح قوانین و مقررات برای تسهیل  –ارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی ک –
 –کارآمد کردن نظام توزیع کاالها و خدمات  –فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری 
 جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف

4 
سیاستهای کلی 
 اقتصاد مقاومتی

محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد  –افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 
استفاده از ظرفیت اجرای  –با تقویت عوامل تولید ، توانمند سازی نیروی کار ، تقویت رقابت پذیری اقتصاد 

سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره  –و بهره وری  هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید ، اشتغال
افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی ) به  –تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش 

ویژه در اقالم وارداتی ( و الویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 
حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات  –ی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص کاالهای واردات

 کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالس ارزآوری مثبت

5 
قانون برنامه 
 ششم توسعه

 (39ماده )
 حمایت از تولید و اشتغال از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها -

 (46ماده )

 تهیه فهرست اولویت های صنعتی و معدنی توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت -

 20اجرای طرح جایگزینی محصوالت کم بازده صنعتی و پرمصرف از جمله خودروهای فرسوده سالیانه  -
 درصد توسط وزارت دولت

 درصد تسهیالت بانکی به بخش صنعت و معدن 40پرداخت حداقل  -

 زم برای پوشش خطرات افزایش نرخ ارز بر بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگاناجرای ساز و کار ال -

اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع در راستای کاهش مصرف و شدت انرژی و آالیندگی و ا فزایشض  -
 بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی

 سعه صنایع کوچک و متوسطحمایت از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به منظور حمایت تو -

توسعه تجارت الکترونیک فرش و حمایت از ایجاد کارگاه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستبافت و صنایع  -
 جانبی و افزایش سهم صادراتی

 (47ماده )
در اولویت قراردادن پیمانکاران بومی استانی برای اجرای برنامه ها و پروژه های استانی دستگاه های اجرایی-  
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 نام شاخص ردیف
 واحد

اندازه گیری   

سال پایه 

1395 
1396 1400 

متوسط در برنامه ششم 

 )درصد (

1383هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت  تولید ناخالص داخلی 1  2095 2256 3078 
 )متوسط رشد ساالنه(

 8  

 تولید سرانه 2
میلیون ریال به ازای هر نفر به قیمت 

1383ثابت   
26/1  27/8  36/1  

 )متوسط رشد ساالنه(

 6/7  

 بهره وری کل عوامل تولید 3
 شاخص

  (100 =1395 )  
100 102 115 

 )متوسط رشد ساالنه(

 2/8  

1383هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4  440 495 1160 
ساالنه(  )متوسط رشد 

21/4  

 هزینه های مصرفی کل 5
هزار میلیارد ریال ب قیمت ثابت 

1383 
1197 1263 1524 

 )متوسط رشد ساالنه( 

5 

6 

 صادرات غیر نفتی

 کاال و خدمات

)بدون میعانات گازی(   

 112739 47583 42150 میلیون دالر
)متوسط رشد ساالنه(  

21/7  

 152497 86557 69967 میلیون دالر واردات کل 7
)متوسط رشد ساالنه( 

16/9  

 28508 15604 13003 هزار میلیارد ریال نقدینگی 8
 )متوسط رشد ساالنه(

 17  

7/9 درصد نرخ تورم 9  8/3  7/9 8/8)متوسط رشد ساالنه(    

12/6 درصد نرخ بیکاری 10  12 8/6  
)متوسط رشد ساالنه( 

10/2  
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 1404چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در افق سال 

بخش صنعت و معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد كشور، با توان رقابت در 

 بالنده، درونزا، برونگرا و در تراز كشور نوظهور صنعتیبازارهای بین المللی، 

 )راهبردهای کلی( اهداف کلی و کمی بخش صنعت، معدن و تجارت

 کشور یو بازرگان ی،معدنیصنعت یریرقابت پذ شیافزا 

  ارزش افزوده صنعت، معدن و تجارت کشور شیافزا 

  در بخش صنعت و معدن و تجارت دیعوامل تول ریو سا یمنابع انسان یارتقاء بهره ور 

  یفرهنگ یمثلث توسعه اقتصاد یالگو یبا اجرا یسهم و نقش بخش خصوص شیافزا 

 کشور یالملل نیسهم صادرات بخش صنعت و معدن در تجارت ب شیافزا 

  در حوزه صنعت، معدن و تجارت یاقتصاد یتاب آور شیافزا 

 راهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت

 افزایش توان رقابت پذیری بنگاه ها 

 توسعه مشارکت در سرمایه گذاری 

 توسعه فناوری، نوآوری وتحقیق و توسعه 

 توسعه صنایع نوین و دانش بنیان 

 توسعه تجارت و تعامالت بین المللی 

 توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی بر محور صنایع پیشران 

 ایجاد تنوع در ابزارهای تامین منابع مالی 

 مدیریت بازار و نظارت و بازرسی 

 برندسازی و ارتقای اعتبار نام و نشان تجاری محصوالت داخلی 

 توسعه اکتشاف، استخراج و تولید فلزات استراتژیک 

  زنجیره ارزش فعالیت های معدنی و صنایع مربوطهتکمیل و توسعه 

 توسعه صنایع متکی و مرتبط نفت و گاز 

 شبکه های توزیع آنالین توسعه تجارت الکترونیک و 

 نوسازی و بهسازی نظام های مدیریتی 

  توسعه منابع انسانی 

 ینحس ادار یو رفع بروکراس ییتمرکززدا 

 ازیمورد ن یاساس یکاالها نیبازار و تأم تیریمد 

  تعامالت و ارتباطات موثر با مجلس و تشکلهاگسترش 

 اشتغالزایی صنعتی و معدنی 

 ابزارهای نوین تامین مالی 

 های نوین و شرکتهای دانش بنیانتوسعه فناوری 

 موضوعات راهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت

 بهبود مستمر سهولت انجام کار 

 پشتیبانی از تولیدو عرضه کاال و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده باال 

  در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتیبهبود و توسعه روابط خارجی و تسهیل تجارت بین الملل 

 توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن 

 تسهیل در ارتقای سطح  فناوری، توسعه صنایع پیشرفته و خدمات مرتبط 

 تکمیل زنجیره ارزش فعالیت معدنی، صنایع مربوطه و پشتیبانی از تولید کاالهای واسطه ای 

 جی در بخش صنعت، معدن و تجارتجلب و توسعه سرمایه گذاری خار 

 پشتیبانی از سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه زیرساختهای بخش 

 حصول اطمینان از تامین و توزیع مناسب کاالها و خدمات و تسهیل و نوین سازی جریان کاال و خدمات 

 پشتیبانی و حمایت از مصرف تولیدات داخلی 

  فرایندها و کاالهای تولیدیپشتیبانی از بهبود راندمان مصرف انرژی در 

 ایرانی –های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسالمی ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه 

 ارتقای فرهنگ و دانش عمومی برای پشتیبانی از توسعه صنعتی 

 تهاتر صادرات و واردات جهت تامین کاالهای اساسی 

 تکمیل زنحیره معادن و صنایع معدنی 

 با آنی هدایت و حمایت و کوچک کارهای و کسب ویژه توجه 

 بزرگ شرکتهای کمک

 فعال نیمه و راکد تولیدی و صنعتی واحدهای احیای 

 جدید های فناوری از گیریبهره و تجهیزات نوسازی 

 کارخانه بدون تولید به توجه و برندسازی 

 فرهنگیاقتصادی توسعه مثلث الگوی اجرای 

 ها استان در ویژه تدابیر ستاد تشکیل 

 اداری زدایی تمرکز و هااستان به شده احصاء اختیارات واگذاری 

 و متناقض الساعه،خلق هایدستورالعمل و هابخشنامه صدور از پرهیز 

 متعدد

 کشور استراتژیک ذخائر سازی استاندارد 
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 1399برنامه كمی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 

 در اسناد باالدستی های صنعت، معدن و تجارتبخش  1400: افق 17جدول 

 واحد سنجش عنوان شاخص ردیف
سال 

1400 
 توضیحات

 سند برنامه ششم  130 میلیارد دالر ارزش صادرات غیر نفتی بدون میعانات )کاال و خدمات( 1

 سند برنامه ششم  84.50 میلیارد دالر صنعتی و معدنیارزش صادرات  2

 محاسبه بر اساس اعداد سند برنامه  1450 دالر سرانه صادرات غیر نفتی )کاال و خدمات( 3

   105 درصد نسبت صادرات به واردات غیر نفتی 4

 محاسبه بر اساس اعداد سند برنامه  940 دالر سرانه صادرات صنعتی و معدنی 5

   7000 دالر سرانه تولید ناخالص داخلی 6

   700 دالر سرانه ارزش افزوده صنعتی 7

 سند برنامه ششم  0.45 درصد سهم ارزش افزوده صنعتی در جهان 8

9 
سهم ارزش افزوده بخش)صنعت، معدن و تجارت( از 

GDP 
 42 درصد

  

 سند برنامه ششم  42 درصد GDPسهم ارزش افزوده صنعت از  10

 سند برنامه ششم  1.50 درصد GDPسهم ارزش افزوده معدن از 11

 سند برنامه ششم  19.50 درصد GDPسهم ارزش افزوده تجارت از  12

  35 میلیارد دالر گذاری ثابت ناخالص بخش )ساالنه(سرمایه 13

 سند برنامه ششم  7 میلیارد دالر گذاری مستقیم خارجی در بخشسرمایهجذب  14

   4 میلیون نفر صنعت )و صنوف تولیدی ( و معدناشتغال  15

 سند برنامه ششم  5.30 درصد سهم تجارت الکترونیک از تولید  ناخالص داخلی 16

   60 رتبه رتبه جهانی تجارت الکترونیکی کشور 17

 سند برنامه ششم  15 درصد وری کل عوامل در بخشمتوسط رشد بهره 18

   9 درصد بخشنرخ رشد ارزش افزوده در  19

   80 رتبه شاخص فضای کسب و کار در جهان 20

   50 رتبه پذیری صنعتی در جهانشاخص رقابت 21

22 
 سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات 

 بخش صنعت و معدن
 درصد

صنعت 

90   

معدن 

85   

 ارزش تولید ناخالص داخلی 23

هزار میلیارد ریال 

به قیمت ثابت 

 83سال

3078 
برآورد  بر اساس متوسط رشد پیش بینی 

 شده در برنامه ششم 

 تولید سرانه 24

میلیون ریال به 

ازای هرنفر به 

 1383قیمت ثابت 

36.10 
برآورد  بر اساس متوسط رشد پیش بینی 

 شده در برنامه ششم 

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25

هزار میلیاردریال 

به قیمت ثابت 

1383 

1160 
برآورد  بر اساس متوسط رشد پیش بینی 

 شده در برنامه ششم 
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 اهداف کمی بخش صنعت: 18جدول 

 واحد سنجش عنوان شاخص ردیف
 هدف 

 (1400)سال 

 5.84 میلیارد دالر ارزش صادرات صنعتی  1

 940 دالر سرانه صادرات صنعتی  2

 - دالر سرانه تولید ناخالص داخلی 3

 - دالر صنعتیسرانه ارزش افزوده  4

 45 درصد سهم ارزش افزوده صنعتی در جهان 5

 21 درصد GDPسهم ارزش افزوده صنعت از  6

 7 میلیارد دالر گذاری مستقیم خارجی درصنعتسرمایهجذب  7

 4 میلیون نفر صنوف تولیدی ( و معدنو )اشتغال صنعت  8

 15 درصد وری کل عوامل تولیدمتوسط رشد بهره 9

 80 رتبه فضای کسب و کار در جهانشاخص  10

 50 رتبه پذیری صنعتی در جهانشاخص رقابت 11

 درصد بخش صنعت  سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات 12
90 

 

 3078 83هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ارزش تولید ناخالص داخلی 13

 

 بخش های منتخب صنعتی و معدنی:19جدول 

گذاری هدف واحد نوع کاال

 99سال 

گذاری هدف واحد نوع کاال  

99سال   

 1000 هزار دستگاه کولرآبی 1200 هزار دستگاه خودروسازی و وانت

 33 میلیون تن آهن اسفنجی 30 هزار دستگاه خودرو تجاری

 30 میلیون تن فوالد خام 50 میلیارد عدد دارو

 250 هزار تن مس کاتد 300 هزار تن الستیک خودرو

 250 هزار تن آلومینا 900 هزار تن کاغذ

 250 هزار تن شمش آلومینیوم 65 میلیون تن محصوالت پتروشیمی

 22 میلیون تن محصوالت فوالدی 220 هزار تن الیاف پلی استر

 77 میلیون تن سیمان 1 میلیون دستگاه انواع تلویزیون

مترمربعمیلیون  کاشی و سرامیک 1.3 میلیون دستگاه یخچال و فریزر  450 

 1.5 میلیون تن شیشه 900 هزار دستگاه ماشین لباسشویی

 

 بخش تجارت: 20جدول 

99گذاری سال هدف واحد نوع  

 41.1 هزار دستگاه صادرات غیرنفتی

 450 شعبه ساماندهی شرکت های پخش و توزیعی

 20 درصد سهم فروشگاه های زنجیره ای از شبکه توزیع

ردیابی الکترونیک کاال و خدماتپوشش یکپارچه رهگیری و   100 درصد 
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 5.3 درصد سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی

 55 درصد سهم واحدهای مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی

 

 میلیون دالر -برنامه ساخت داخل:21جدول 

 گروه فعالیت ها
برنامه مدیریت و کاهش واردات 

1399سال   

واردات  برنامه مدیریت و کاهش

1400سال   

 180 180 برق و الکترونیک

 500 500 صنایع حمل و نقل

 950 350 صنایع معدنی

 صنایع غیرفلزی

 )غذایی، دارویی، شیمیایی و پلمیری(
550 650 

 400 350 فلزی و لوازم خانگی

 800 500 ماشین سازی و تجهیزات

 750 450 نساجی، پوشاک و سلولزی

 سایر گروهها 

اولویت سایر کاالهای اساسی()با   
400 500 

 4730 3280 جمع کل

 

 برنامه احیاء و توسعه معادن و احداث واحدهای فرآوری:22 جدول

1399هدف گذاری سال   

 احداث واحد فرآوری )تعداد( برنامه احیاء و توسعه معادن )تعداد(

1020 25 

 برنامه توسعه فعالیت های اکتشافی :23 جدول

1399سال هدف گذاری   

 تکمیل چرخه ژئوفیزیک )هزار کیلومتر خطی( شناسایی و پی جویی پهنه ها و اکتشافات )هزار کیلومتر مربع(

120 150 

 

 برنامه احیای واحدهای تعطیل صنعتی در استان ها :24 جدول

1399هدف گذاری سال   

 خارج از شهرک های صنعتی )واحد( داخل شهرک های صنعتی )واحد(

1500 700 

 اهداف صادراتی گروه های کاالیی )میلیون دالر( :25 جدول

1399اهداف صادراتی  تعداد تعرفه گروه کاالیی ردیف  

 900 176 معدن 1

 6.900 1.150 صنایع معدنی 2

 190 140 فروش و صنایع دستی 3

 17.000 2.129 محصوالت پلیمری، شیمیایی و پتروشیمی 4

 175 442 سلولزی 5



 

 

 

34 

 

 

1399اهداف صادراتی  تعداد تعرفه گروه کاالیی ردیف  

و پوشاک، کفش و چرمنساجی  6  1.084 730 

 190 842 برق و الکترونیک 7

 380 206 لوازم خانگی 8

 430 703 خودرو و نیرو محرکه 9

 400 689 ماشین سازی و تجهیزات 10

 150 274 دارو و تجهیزات پزشکی 11

600. 355 صنایع غذایی 12  

 4.200 883 کشاورزی 13

(+ گاز طبیعی1398اسفند از مرداد تا  27سایر )صادرات فصل    - 7.800 

 

 )میلیون دالر(  1399اهداف صادراتی به تفکیک کشورهای هدف در سال :26 جدول

1399هدف سال  کشور هدف ردیف  سهم 

 26.8 11000 عراق 1

 13.4 5500 ترکیه 2

 12.2 5000 امارات 3

 7.1 2900 افغانستان 4

 3.2 1300 پاکستان 5

 1.5 600 عمان 6

 1.9 800 روسیه 7

 1.2 500 آذربایجان  8

 1.3 550 ارمنستان 9

 0.9 350 ترکمنستان 10

 0.6 250 قطر 11

 0.6 250 کویت 12

 0.6 250 قزاقستان 13

 - 0 بحرین 14

 - 0 عربستان 15

 71.2 29.250 جمع كشورهای همسایه *

 19.5 8000 چین *

 3.7 1500 هند *

 23.1 9500 جمع چین و هند *

 94.3 38.750 جمع كشورهای همسایه+هند و چین *

 5.7 2350 سایر كشورها *

 ظرفیت )هزارتن( تولید زنجیره مس )هزارتن(

 کاتد کاتد کنسانتره سال

1396 1146 160 370 

1397 1198 200 370 
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 1400و اهداف آن تا افق  96محصوالت صنعتی و معدنی در سال :میزان تولید 27جدول

 

 

 1400 1396 شاخص

 15 9 ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ) میلیارد دالر(

 8 6 سهم بخش معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص ملی )درصد(

 

 

1398 1198 220 420 

1399 1427 250 510 

1400 1427 300 510 

 محصوالت سال

 فوالدی

سنگ  سیمان

 کوپ

 کنسانتره زغال خام

 زغال

 طال شیشه تخت کاشی و سرامیک

 کیلوگرم هزارتن میلیون مترمربع میلیون تن میلیون تن میلیون تن میلیون تن میلیون تن واحد

1396 8/19  55 13 3 5/1  370 1470 7000 

1400 25 70 18 4 2 500 2000 12000 
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 1400هداف كمی سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور تا افق ا:28جدول 

 

 

 

 

 تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی 

25000:1در مقیاس    

 برگه )تجمعی( برگه )سالیانه( سال

1397 100 100 

1398 250 350 

1399 450 800 

1400 455 1.255 

 

 تهیه نقشه های ژئوشیمیایی و هیدروژنوشیمیایی اکتشافی

25000:1در مقیاس    

 برگه )تجمعی( برگه )سالیانه( سال

1397 50.000 50.000 

1398 100.000 150.000 

1399 150.000 300.000 

1400 200.000 500.000 

 بازپردازش و تعبیر و تفسیر داده های ژئوفیزیکی

 هوابرد موجود کشور

 سال
كیلومتر خطی 

 )سالیانه(

كیلومتر خطی 

 )تجمعی(

1397 500.000 500.000 

 برداشت و تعبیر و تفسیر اطالعات پایه ژئوفیزیک هوابرد

 با قدرت تفکیک باال

 سال
كیلومتر خطی 

 )سالیانه(

كیلومتر خطی 

 )تجمعی(

1397 100.000 100.000 

1398 300.000 400.000 

1399 600.000 1.000.000 

1400 1.000.000 2.000.000 

 تهیه نقشه  های ژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی اکتشافی

100000:1در مقیاس   

 برگه )تجمعی( برگه )سالیانه( سال

1397 20 20 

1398 25 45 

1399 25 70 

1400 30 100 

 تهیه نقشه های ژئوشیمیایی و هیدروژنوشیمیایی اکتشافی

25000:1در مقیاس   

 برگه )تجمعی( برگه )سالیانه( سال

1397 30 30 

1398 70 100 

1399 130 230 

1400 170 400 
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 پتانسیل یابی کارستی به منظور تأمین آب مورد نیاز 

 معدن و صنایع معدنی

 كیلومتر مربع ) تجمعی( كیلومتر مربع ) سالیانه ( سال

1397 100.000 100.000 

1398 200.000 300.000 

1399 400.000 700.000 

1400 600.000 1.300.000 

 

 ( 1400-1396مأخذ: نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی ایران )

 

 

 

  

سراسری عناصر پایه و استراتژیکطرح اکتشاف   

 پروژه ) تجمعی( پروژه ) سالیانه ( سال

1397 2 2 

1398 2 4 

1399 3 7 

1400 3 10 
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 راهبردها و برنامه های اجرایی*

 :راهبرد كلی

 و افزایش تولید ،معدنی و بازرگانی کشورافزایش رقابت پذیری صنعتی -1

 کشور تجارتافزایش ارزش افزوده صنعت، معدن و  -2

 و تجارت ارتقاء بهره وری منابع انسانی و سایر عوامل تولید در بخش صنعت و معدن -3

 افزایش سهم و نقش بخش خصوصی با اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی -4

 افزایش سهم صادرات بخش صنعت و معدن در تجارت بین المللی کشور-5

 افزایش تاب آوری اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت -6

 تمرکززدایی و رفع بروکراسی نحس اداری -7

 مدیریت بازار و تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز-8

 تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با مجلس شورای اسالمی و تشکلها -9

 ابزارهای تامین مالی -10

 های دانش بنیان توسعه فناوری های نوین و شرکت-11

 معدنی و صنعتی اشتغال -12
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 :برنامه های اجرایی در راستای راهبردها

 های اجراییبرنامه راهبرد ردیف

1 

و  یصنعت یریرقابت پذ شیافزا

و افزایش  کشور یو بازرگان  یمعدن

 تولید

کاهش حداکثری فرآیند صدور مجوزهای مربوط به واحدهای  -1

 وکارها و بروکراسی مزاحم اداریاندازی کسبتولیدی و صنعتی، راه 

حذف مقررات و تالش برای اصالح یا حذف قوانین مزاحم و  -2

وپاگیر با همکاری مجلس شورای اسالمی، مطابق کتاب تدوین دست

 شده در این زمینه

 انعطاف پذیری در قوانین و مقررات -3

با کمک  های توسعه صنعتی و معدنی در شهرک هاتامین زیرساخت -4

 بخش خصوصی

کمک به سرمایه گذاری و توسعه در صنایع دریایی با اولویت  -5

 خصوصیبخش

آالت معدنی در برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین -6

 داخل کشور

 ق کاال و ورود کاالهای غیررسمیمبارزه جدی با قاچا -7

با دولت  یسند همکار یدر راستا یو راهبرد ییاجرا یهمکار -8

و فوالد  یخودروساز عیصنا ازیقطعات مورد ن یساز یجهت داخل نیچ

 روز آالتنیمعادن به ماش زیتجه نیو همچن

2 
افزایش ارزش افزوده صنعت، 

 معدن و تجارت کشور

 سازی حداکثر ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتیفعال -1

اولویت از طریق تالش برای تامین مواد اولیه واحدها با  -1-1

 تامین در داخل کشور

ها برای تامین هرچه بیشتر از طریق جلب حمایت بانک -2-1

 )بازار سرمایه( در گردش مورد نیازسرمایه

از طریق توسعه بازارهای صادراتی و افزایش تقاضا در  -3-1

 داخل و جایگزین کاالهای وارداتی با کاالهای تولید داخل

سهم ارزش افزوده،  نیشتریکه ب یتصنع یهاتیبه فعال ژهیتوجه و -2

را دارند از جمله  نیتام رهیو زنج ینسب تیصادرات، مز ،ییاشتغالزا

 ریغ یها یکان ،ییایمیمحصوالت ش ،ینفت یفرآورده ها دیتول عیصنا

 ،یمعدن و استخراج معدن ،ییایو در یلیر ،ینیزم هیوسائل نق ،یفلز

 ،یکیو پالست یکیمحصوالت الست شرفته،یپ عیصنا ،یفلزات اساس

 ،یدیو تول یصنعت زاتیآالت و تجه نیماش ،یدنیو آشام ییموادغذا

 آالت مولد و انتقال برق نیفوالد، ماش ،یو پوشاک، لوازم خانگ ینساج

 یلیو تبد یمعدن عیتوسعه صنا یاکتشافات برا یواقع گاهیتوجه به جا -3

 اشتغال جادیصادرات و ا د،یتول شیافزا یدر راستا

یکپارچه سازی معادن کوچک به منظور اقتصادی شدن و تامین  -4

 مواد اولیه صنایع معدنی
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 های اجراییبرنامه راهبرد ردیف

تکمیل زنجیره معادن و صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام  -5

 فروشی

با  هاآنتوجه ویژه کسب و کارهای کوچک و حمایت و هدایت  -6

 کمک شرکتهای بزرگ

3 

ارتقاء بهره وری منابع انسانی و 

عوامل تولید در بخش سایر 

 صنعت و معدن و تجارت

 قیفعال از طر مهیراکد و ن یدیو تول یصنعت یواحدها یایاح -1

 ژهیو یو ستادها یبا کمک بخش مردم یصنعت کینیکل یاندازراه

گزارش سه ماهه مجلس شورای  وشهرکهای صنعتی  با محوریت) یاستان

 اسالمی(

 تمام شده تولیدهای افزایش بهره وری و کاهش هزینه -2

  *وری نیروی انسانیبا افزایش بهره -2-1

 های مالیبا کاهش هزینه -2-2

 گیری از فناوری های جدیدنوسازی تجهیزات و بهره -3-2

در وزارت صنعت، معدن و تجارت **از  یسازچابک استیتحقق س -3

 ریغ فیو ظا یواگذار ت،یریاصالح ساختار، توسعه مد قیطر

 ستمیس یاصالح ساختار، اجرا ،یپرور ستهیشا ار،یاخت ضیتفو ،یتیحاکم

 دانش و اتکاء به جوانان تیریمد

وزارت صمت، حذف  رمجموعهیدر ز یاز فساد ادار یریجلوگ -4

 ییطال یو فروش مجوز و حواله وحذف امضاها یرانت خوار

جوان، متخصص و وفادار به انقالب  یروهایو استفاده از ن یکادرساز -5

 شیوزارت صمت در دوره پ یاتیعمل یاز برنامه ها یکیو نظام  یاسالم

 رو خواهد بود

و در تمام  یمراودات ادار یقانون در تمام تیبر حاکم دیتاک -6

 سطوح وزارتخانه از ستاد تا صف

بدون کارخانه با هدف استفاده  دیو توجه به تول یبرندساز -7

 موجود یواحدها دیتول تیاز ظرف یحداکثر

برنامه ریزی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام متناسب با نیازهای  -8

 جامعه

4 

افزایش سهم و نقش بخش 

خصوصی با اجرای الگوی مثلث 

 توسعه اقتصادی فرهنگی

 اقناع مردم و شفافیت -1

 ییبه عنوان مدل اجرا یفرهنگیمثلث توسعه اقتصاد یالگو یاجرا -2

 وزارت کشور و استانداران تیدر سراسر کشور با محور یاقتصاد مقاومت

کسب  جادیدر حوزه ا« قلعه گنج»شده  شیمدل موفق و آزما ریتکث -3

 یبانیبا پشت یکوچک اقتصاد یهاو بنگاه ییخرد روستا یو کارها

کشور با هدف  ینامدار اقتصاد یادهایشرکت ها، موسسات و بن

 ،یداخل یازهاین نیتام د،یرونق تول ،یکاریکاهش نرخ ب ،ییزااشتغال

 داریپا تیامن جادیو ا ینیدآفری، امیاجتماع یها بیکاهش آس
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 های اجراییبرنامه راهبرد ردیف

 یبازرگان یاتاق ها یبا همکار یاقتصاد مقاومت ینهاد مردم سیتاس -4

از  یریدولت و با بهره گ یبرا یمال نهیبدون هز یو بخش خصوص

 یرضونهاد در استان خراسان نیا سیتاس یالگو

و  تولیدی –اهتمام به مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی  -5

 توانمندسازی محیط پیرامون بنگاه

5 

افزایش سهم صادرات بخش 

صنعت و معدن در تجارت بین 

 المللی کشور

و برون  ییدرون گرا یاقتصاد مقاومت یها استیاز آنجا که در س -1

و وابستگان  یاقتصاد یپلماسیاقتصاد مطرح است، فعال شدن د ییزا

رسد  یبه نظر م یخارج از کشور ضرور یدر سفارتخانه ها یبازرگان

 یکشورها یکار مشخص، در مرحله اول بر رو میبر اساس تقس ن،یبنابرا

 تمرکز خواهد شد هیروس ریهمراه نظ یکشورها ریا. س نیو چ هیهمسا

 رکت اتاقالمللی با مشاها و بازارهای مشترک بینتوسعه نمایشگاه -2

 خصوصیبازرگانی و بخش

بازار در داخل کشور، اقدام به  میتنظ یها استیبا درنظر گرفتن س -3

 جادیخواهد شد و ا یدیتول یصادرات کاالها نهیدر زم یلگریتسه

صادرات محور هم مدنظر قرار  یکاالها دیتول یالزم برا یمشوق ها

توسعه صادرات به  یخصوص کارگروهها نیخواهد گرفت لذا در ا

 جد فعال خواهدشد

بر سند نقشه راه توسعه صادرات کشور  یکشور مبتن یبرنامه صادرات -4

 خواهد بود 1399-1404

 توسعه واردات موقت و صدور مجدد -5

 توسعه دیپلماسی اقتصادی با کمک وزارت امور خارجه -6

 برندسازی کاالهای تولیدی و صادراتی کشور -7

6 

و  آوری اقتصادیافزایش تاب 

در حوزه  مقابله با تحریم ها

 صنعت، معدن و تجارت

انعطاف پذیری در اجرای برنامه ها با استفاده از مدل برنامه ریزی  -1

 عملیاتی

واردات  یبرا افتهی صیتخص ییمایو ن یارز دولت زانیم یشفاف ساز -2

 کرد آن نهیو نحوه هز

 هیمواد اول نیتام تهیکم قیاز طر یدیتول یواحدها هیمواد اول نیتام -3

تشکیل ستاد تدابیر ویژه در استان ها با تفویض اختیارات مشخص  -4

 ها به ویژه وزارت کشوربرای رفع موانع تولید با مشارکت وزارتخانه

 توانمند سازی بخش مردمی و رفع موانع توسعه -5

کاهش وابستگی تامین مواد اولیه وارداتی از طریق ارتقاء توان  -6

 ولید داخلت

 جلوگیری از واردات غیر ضروری و اولویت دادن به تولید داخل -7

7 
تمرکززدایی و رفع بروکراسی 

 نحس اداری 

ها و تمرکز زدایی اداری واگذاری اختیارات احصاء شده به استان -1

 از ستاد وزارت صمت به چند استان به عنوان پایلوت در مرحله اول
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 هیصادرات و واردات مواد اول ریدر مس یتعرفه ا ریحذف موانع غ -2

 یدیتول یواحدها

 یگذار هیو سرما یپنجره واحد تجار جادیا -3

الساعه، متناقض های خلقها و دستورالعملصدور بخشنامهپرهیز از  -4

 و متعدد

ارباب رجوع و توسعه ارائه  شیاز پ شیب میتکر ،یحذف کاغذ باز -5

 کیخدمات الکترون

خصوصی در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها از طریق مشارکت بخش  -6

 قانون رفع موانع تولید 60قانون بهبود و ماده  3و  2اجرای مواد 

8 
تامین کاالهای موردنیاز مردم و 

 مدیریت بازار

تدوین برنامه مشخص تهاتر کاال با سایر کشورها به ویژه کشورهای  -1

 همسایه

منظور شفاف سازی در اعالم رسمی ایجاد بازارگاه قیمت کاالها به  -2

 قیمت ها و حذف واسطه های غیرضرور

مختلف صنعت،  یتالش در جهت شکسته شدن انحصار در بخش ها -3

 معدن و تجارت

خودرو، فوالد، لوازم  متیدرباره اختالف ق یشفاف ساز -3-1         

 و... از درب کارخانه تا بازار مصرف یخانگ

 استیتحقق س یمبارزه با قاچاق کاال و در راستابه منظور  -2-3         

 خواهد شد یاتیکاال عمل یریطرح شناسه رهگ ،یاقتصاد مقاومت یها

در  یسند باالدست کیبازار کشور هم به عنوان  میسند نقشه راه تنظ -4

 مدنظر قرار خواهد گرفت ییاقدامات اجرا

 کشور کیذخائر استراتژ یاستاندارد ساز -5

 کشور کیمهم و استراتژ یکاالها دیتول یها برامشوق نیتدو -6

 ایجاد توازن در عرضه و تقاضا -7

 یاساس یعدالت محور کاالها عیشبکه توز جادیا -8

 موثر و به موقع با کمک بخش مردمی بازرسی هایانجام  -9

9 

تعامل وزارت صنعت، معدن و 

تجارت با مجلس شورای اسالمی 

 و تشکلها

جانبه با کمیسیون های تخصصی مجلس همکاری همهتعامل و  -1

شورای اسالمی اعم از صنایع، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و 

 مشارکت دادن آنها در تصمیمات وزارتخانه

، صنایع، معادن و یجانبه با اتاق بازرگانهمه یتعامل و همکار -2

 یبخش خصوص یو تشکل ها کشاورزی و اتاق اصناف

 ونیسیبا کم یراهبرد ماتینظر درخصوص تصمحصول اجماع  -3

 یو کارشناس یمراحل ادار یمجلس پس از ط یتخصص یها

و  یو بانک مرکز ییبا وزارت امور اقتصاد و دارا یتعامل حداکثر -4

 تیخردمندانه در جهت حما ماتیانجام اقدامات مشترک و اخذ تصم

 دیاز تول
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کاالها و خدمات عالوه بر شاخص  متیق شیافزا نکهیبا توجه به ا -5

هم  یو مال یپول یها استیعرضه و تقاضا، از س د،یهمچون تول ییها

 مورد توجه خواهد بود یبا بانک مرکز یمتاثر است، هماهنگ

 نیتام فهیاست و وظ دمحوریوزارتخانه تول کیوزارت صمت  -6

از اشتغال کشور  یکشور، صادرات و واردات و بخش ازیموردن یکاالها

 یبند هیو سهم یاسیس یاز هرگونه جناح بند نیرا برعهده دارد، بنابرا

 خواهد شد زیپره یو گروه یجناح

از هرگونه  یریجلوگ یو تالش در راستا یبا مجلس انقالب یهمراه -7

 یخوار ژهیاعمال نفوذ و مبارزه با و

 ینخبگان و جامعه دانشگاه یاستفاده از نظرات تخصص -8

 ابزارهای تامین مالی 10

با توجه به شرایط روز کشور، موضوع استفاده از ظرفیت بورس برای  -1

تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی و هدایت 

 نقدینگی سرگردان به سمت تولید با اولویت در دستورکار خواهد بود

های به سمت تولید و ایجاد تنوع در شیوه  بانکی هدایت تسهیالت -2

 تامین مالی

11 
توسعه فناوری های نوین و 

 شرکت های دانش بنیان

 یهاشرکت تیو استفاده از ظرف یواردات یکاالها قیدق ییشناسا -1

 آن در داخل کشور دیتول یبرا انیدانش بن

 توسعه تجارت الکترونیک -2

 تسهیل در ارتقاء سطح فناوری -3

21  اشتغال صنعتی و معدنی 

به جای ایجاد واحدهای  کنایجاد واحدهای تولیدی کارتوجه به  -1

 بر در شرایط حاضر با نگاه به توسعه بهره وری نیروی انسانی سرمایه

 توجه به اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی در قالب مهارت آموزی -2
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 اقدام عملیاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت)برنامه یک ساله(برخی 

 اقدام فعالیت یا محور 
شاخص 

 گیریاندازه
 هدف کمی

 مجری

 برگزاری

 جهش تولید

 

برگزاری نمایشگاه ساخت ایران 

 هادر استان

 

 

 32 تعداد 

های بین شرکت نمایشگاه

صنایع  المللی، شرکت

های شهرک کوچک و

صنعتی ایران و سازمان 

 هاهای صمت استان

 جهش تولید

 

سازی واحدهای راکد فعال

از طریق  صنعتی دارای مزیت

 کلینیک صنعت

 

 

 تعداد

واحد صنعتی در  1500

شهرک ها و نواحی 

واحد در  700صنعتی و 

خارج از شهرک های 

 صنعتی

 

معاونت امور صنایع، 

 معاونت امور معادن

 جهش تولید
 برداری از ظرفیتبهرهافزایش 

 تولیدیواحدهای 

 

 درصد

  درصد موجود 52.5از 

 درصد 65.5به 

 

 برنامهمعاونت طرح و 

 جهش تولید
توسعه صنایع کوچک و متوسط و 

 پیوند آن ها با صنایع بزرگ

 

 تعداد

با  SME 500پیوند 

واحدهای بزرگ و 

 خوشه صنعتی 40تکمیل 

شرکت صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 

 ایران

 جهش تولید
 تحریک تقاضای خرید 

 لوازم خانگی

 

 درصد

درصد  40فروش مستقیم

تولیدات داخلی به 

 مصرف کنندگان نهایی

 

 معاونت بازرگانی داخلی

 جهش تولید
 تولید فلزات اساسی

 )فوالد، مس و آلومنیوم(

 میلیون 

 تن
31 

معاونت امور صنایع و 

 معاونت امور معادن

 جهش تولید

 

احیا و فعال سازی معادن کوچک 

 مقیاس، راکد و غیرفعال

 

 

 تعداد

معدن،  1020احیای 

کارخانه  25احداث 

فرآوری، افزایش 

تولیدات معدنی به بیش 

 میلیون تن 300از 

معاونت امور معدنی، 

سازمان گسترش و 

نوسازی معادن و صنایع 

 معدنی ایران)ایمیدرو(

 جهش تولید

تکمیل پروژه های اولویت 

درصد  80صنعتی و معدنی باالی 

های موثر در و پروژه پیشرفت

 کاهش وابستگی

 تعداد

4000 

ایع و معاونت امور صن

 معاونت امور معدنی

 تجهیز و نوسازی معادن جهش تولید

 

 تعداد
500 

معاونت امور معدنی، 

سازمان گسترش و 

نوسازی معادن و صنایع 

 معدنی ایران)ایمیدرو(

 تامین مالی
اندازی هلدینگ های سرمایه راه

 گذاری کشوری و استانی

 تعداد
5 

 معاونت طرح و برنامه
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 اقدام فعالیت یا محور 
شاخص 

 گیریاندازه
 هدف کمی

 مجری

 برگزاری

 تامین مالی

سرمایه گذاری تصویب مجوز 

خارجی در بخش های صنعت، 

 معدن و تجارت

 

 

 میلیون

 1000 یورو

معاونت امور صنایع، 

معاونت امور معادن، 

سازمان توسعه تجارت 

ایران، سازمان صنایع 

کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران با محوریت 

 وزیر

 تامین مالی
جذب نقدینگی با استفاده از 

 ابزارهای نوین تامین مالی

میلیارد هزار 

 تومان
20 

کلیه معاونت ها با 

 محوریت وزیر

مقابله با 

 تحریم ها

تامین مواد اولیه و نهاده های 

 مورد نیاز کشور به روش تهاتری

 میلیون دالر
6000 

سازمان توسعه تجارت 

 ایران

مقابله با 

 تحریم ها

تکمیل و راه اندازی طرح های 

 پیشران و گلوگاهی کشور

طرح ملی و نیمه  190 تعداد

 تمام گلوگاهی

معاونت امور صنایع و 

 معاونت امور معدنی

مقابله با 

 تحریم ها

استفاده از طرح های شرکت 

 های دانش بنیان

 تعداد
 پروژه فناور 200

 کلیه معاونت ها

مقابله با 

 تحریم ها

حجم و تنوع محصوالت  حفظ

 غیرنفتی صادرات

 ارزش
 میلیارد دالر 40

تجارت سازمان توسعه 

 ایران

مقابله با 

 تحریم ها

افزایش کارآیی و فعالیت رایزنان 

 بازرگانی

 

 

 تعداد

رایزن  20استقرار 

 یا معین تجار بازرگانی

در کشورهای هدف و 

استقرار نمایندگان تام 

االختیار تجاری با 

 همکاری بخش خصوصی

سازمان توسعه تجارت 

 ایران

بهبود فضای 

 كسب و كار
 صدور مجوزها اصالح فرآیندها و

فرآیند  20حداقل  تعداد

 صدور مجوز

 کلیه معاونت ها

مدیریت 

 بازار
 لجستیک تجاری و زنجیره تامین

شرکت پخش  200 تعداد

 50سراسری، اتصال 

 شرکت پخش

 معاونت بازرگانی داخلی

مدیریت 

 بازار

نوین سازی سامانه نظارت و 

 بازرسی بازار

 4 اصالح و بهبود عملکرد تعداد

 سامانه

 نظارت و بازرسیمعاونت 
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 برنامه های ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت:

 

 

  

برنامه های ویژه 

وزارت صنعت، معدن 

و تجارت

ادی الگوی مثلث توسعه اقتص

فرهنگی با هدف مشاركت 

مردم

توجه ویژه به معیشت 

مرزنشینان  و مرزها

ستاد ویژه تدابیر اقتصادی 

برای شرایط تحریم ها

صنعت خودرو

صنعت لوازم خانگی

توسعه فوالد 
توسعه صادرات

نساجی و پوشاک

توجه ویژه به تولید داخل

ایع الگوی كسب وكار برای صن

كوچک

اصالح فضای كسب و كار و 

صدور مجوزها

مدیریت بازار و

نظارت و بازرسی
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 ویژه صنعت خودرو:

 956درصد تنزل به  37.8که با  دیهزار دستگاه بالغ گرد 536و  ونیلیم کیبه  1396انواع خودرو در سال  دیتول

هزار دستگاه  1410به  119از  یخودرو سوار دیتول1356-96. در دوره افتیکاهش  1397هزار دستگاه در سال 

 1.9میالدی دوازدهمین)با سهم  2017ه بود. رتبه جهانی تولید خودرو سواری ایران در سال کرد دایپ شیافزا

میالدی  2017درصد( بود. در سال  1.5میالدی شانزدهمین)با سهم  2018درصد از کل تولید جهان( و در سال 

 1.3، چک 1.8میلیون دستگاه و در کشورهای مکزیک، فرانسه و انگلستان حدود  1.4ان تولید خودرو سواری در ایر

 هزار دستگاه بود.  460هزار و مالزی  740هزار، ایتالیا  750هزار، کانادا  820میلیون، تایلند 

 دیانواع خودرو کشور را بر عهده دارند. سهم تول دیدرصد تول 90حدود  پایو سا خودرورانیدو خودروساز بزرگ ا

سهم  دهدیدرصد است که نشان م 94 رانیدرصد و ا 74خودرو جهان  دیاز کل تول یسوار یخودروها

 . باشدیم نییپا رانیخودرو ا دیاز تول یو عموم یتجار یخودروها

خارج از  ایاز رده خارج شده  یو داخل ایکره ،ینیچ ،یفرانسو یهاتحت تسلط مدل رانیخودرو ا دیتول

درصد از  16 ینیو چ 18 ای، کره23 ی، داخل42 یبا برند فرانسو یقرار دارد. سهم خودروها یاستاندارد جهان

مبدل  ینیچ یخودروها یجهان یبه دروازه ورود به بازارها رانیا ر،یخودرو کشور است. در چند سال اخ دیتول

کامل توسط خودروسازان تحت  یواردات خودروها رانیا یمسلط خودروساز وشده است. روند رو به رشد 

است. در  نیاز چ ژهیو به و ریدهه اخ کیواردات قطعات و مونتاژ خودرو در  نیعنوان قطعات منفصله و همچن

و واردات قطعات منفصله )به  تیریاگر واردات خودرو و قطعات و اجزاء خودرو مد ،یو کنون یقبل هایمیتحر

 .کردینم دایخودرو کشور به شدت کاهش پ دی( محدود شده بود، تولنیاز چ ژهیو

رود. در چند سال اخیر، ایران اولین بازار صادراتی خودروهای سواری چین در سال های اخیر به شمار می

خودروسازان به واردکنندگان اصلی خودرو به ویژه از کشور چین تبدیل شده اند و به عبارتی تحت عنوان تولید 

خودروسازی و قطعه سازی خودرو شود. صنعت خودرو کشور مشتمل بر صنعت خودرو، تجارت خودرو انجام می

درصد در ارزش افزوده کل بخش صنعت  20درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و سهم حدود  4با سهم حدود 

 هزار نفری در اقتصاد ایران، بسیار حائز اهمیت است.  700کشور و موجودی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود 

نند کاهش تیراژ تولید، حجم باالی نقدینگی سرگردان، تحریم و عوامل افزایش قیمت خودرو تابع عوامل مقطعی ما

ریشه ای مانند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... است. تمرکز قطعه سازان بر واردات ارزان به جای تولید داخلی 

عت هم یکی از عواملی است که بر افزایش قیمت خودرو دامن می زند و در شرایطی مانند تحریم، پایه های صن

با توجه به اهمیت فراوان صنعت خودروسازی کشور و از آنجا که این صنعت با بیش خودرو را متزلزل می کند. 

صنعت دیگر ارتباط دارد و سهم آن در اشتغال قابل توجه است، اصالح ساختار یک ضرورت به شمار می رود  60از 

مجلس و همچنین گزارش تحقیق و گزارش مركز پژوهش های  استفاده از در این راستا مبنای كارو 

 .تفحص مجلس شورای اسالمی خواهد بود
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 نقاط ضعف:

 ینوآور فقدانو  نییپا یورهرهب -1

 یفیتمرکز بر رشد و توسعه ک ی( به جادیتول راژی)ت یرشد کم یهدفگذار -2

 فقدان برنامه مشخص و سهم پایین هزینه کرد در پروژه های منجر به توسعه تکنولوژی -3

 سیاست خصوصی سازی در خصوص شرکت های خودروسازاجرای نادرست  -4

 فقدان سیاست مشخص برای تامین قطعات خودرو در شرایط تحریم ظالمانه -5

 وابستگی به خارج برای تامین برخی قطعات خودرو -6

 عدم تولید صادرات محور و اعمال مشوق های صادراتی برای تولید خودروی صادراتی -7

 

 راهکارها:

محصوالت شرکت های خودروسازی و ایجاد شرایط دسترسی عادالنه برای مصرف ساماندهی نحوه فروش  -1

 کنندگان

 ساماندهی سایت های فروش اینترنتی خودرو -2

 تالش برای افزایش ظرفیت واحدهای تولید قطعات خودرو -3

 های داخلی و حرکت به سمت بومی سازی برخی از قطعات وارداتی خودرواستفاده از ظرفیت -4

 مشترک خودروسازی با کشورهای همسایهتاسیس شرکت های  -5

 اصالح سیاست های واردات خودرو با تمرکز بر انتقال فناوری به داخل کشور -6

 توسعه و ارتقای صنعت قطعه سازی و صنایع جانبی -7

 توجه همزمان به صنعت خودرو و تجارت خودرو -8

 حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنعت خودرو -9

 تخصصی در حوزه صنعت قطعه سازی توسعه شهرک های صنعتی -10
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