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 فهرست مطالب

 

 یستیبا ینوجود دارد که از ا یدجهش تول ییشکوفا یبرا یخوب ِیینهزم یک -۱۴۰۰سال -امسال  

 یو دولت یقانون یهاتیحماعمده  طوربهدنبال بشود و  یّتحرکت با جدّ ینا یداستفاده را کرد. با حداکثر

بر سر کار است، چه  کهیوقتدولت تا  ین. چه ایردانجام بگ یدنسبت به جهش تول همه سواز  یو حکومت

موانع را قرار بدهد که  ینودش را بر اهمّت خ یستیاز اوّل استقرار با یندهدولت آ

 یبه معنا یدجهش تولشاءاهلل و انالزم را انجام بدهد  یهاتیحماو برطرف کند 

 ید؛تول»کردم:  یمتنظ جورنیالذا من شعار امسال را  .یردکلمه در امسال انجام بگ یواقع

الزم را  یهاتیحماو  یمرا محور کار قرار بده یدتول یستیما با ؛«ها ییمانع زداا، هیبانیپشت

 (۱۴۰۰)بخشی از پیام نوروزی  .یمبردار یدرا از سر راه تول هامانعو  یمانجام بده

ها ها، گفتهروزها شما در اظهارات، مقاالت، نوشته یناست. ا هاتیظرفنگاه به  یگر،د ییهتوص ... یک

است، مشکالت هم  یادکمبودها ز بلهخب  ؛شودیمکه دائم از کمبودها و مشکالت گفته  دیکنیمنگاه 

در کشور  یفراوان یهاتیظرف؛ از مشکالت است یادترز هاتیظرفاست، ]امّا[  یادز

 یدر مسئله ی،داخل یما در بخش آب، در بخش نفت، در بخش معادن، در بازار گسترده دارد. ودوج

 هانیا یم؛دار یاالعادهفوق یهاتیظرفجوانان  آوریرتح هاییدر استعداد و آمادگ یگان،همسا

 شرطبهبر مشکالت غلبه کند،  تواندیم هاتیظرف ینا یدبدون تردما است.  یهاتیظرف

پرداخته  هاآنو به به کار گرفته بشود ، درست شناخته بشود هاتیظرف ینا ینکها

 یناز ا یاستفاده مطمئناًو  الزم است؛ ناپذیریو خستگ یروزبشود که تالش شبانه

)بخشی از بیانات مقام معظم رهبری مورخ  غلبه خواهد کرد. یکنون یبه کمبودها هاتیظرف

۱2/5/۱۴۰۰) 

کشور  یاست برا یرناپذتحول اجتناب ینتحول است. ا یکاند خواسته یدآنچه مردم از دولت جد

تحول مستند است  یناست و اتحول  یدولت، برنامه یبرنامه. یفتداتفاق ب یدو با

گام  ییانیه. سند ماندگار بیگام دوم انقالب اسالم یانیهبارزشمند  یاربه سند بس

 یاربس یفرزانه انقالب اسالم یند که رهبرس ینا در دوم مستند اقدامات دولت خواهد بود.

وضع موجود  ید، هم وضع مطلوب؛ ما باشدهمیترس یخوببهاند، هم وضع موجود نوشته یمانهحک

 یمو بتوان یموضع موجود و مطلوب را کمتر و کمتر کن یو فاصله ینیمبب یقو مطلوب را دق

 گام دوم. ییانیهبلند ب یتحقق فرازها یعنیکه امروز مورد انتظار مردم است  یتیبه وضع یمبرس

مسئوالن،  یشمندان،اند یختگان،فره یهمهالزم است که  یتحول ضرور ینا در

 یدانمردم مشارکت کنند، به م یهمه و کنند ینیآفرنقش یزانمندان و عزدغدغه

)بخشی از بیانات ریاست محترم جمهوری مورخ  است. یشدنکار انجام ینو ا یایندب

۱2/5/۱۴۰۰) 

در  یو انسان یعیطب ینشدهاستفاده یهاتیظرفاز نظر  یرانااست که  شدهگفته

 ینتوانست ا یدشما جوانان مؤمن و پُرتالش خواه شکیاوّل جهان است. ب یرتبه

از  یبردارزمان تمرکز بر بهره یدانداز، بادوّم چشم یدهه. یدبزرگ را برطرف کن یبع

و  یدکشور از جمله در بخش تول یشرفتنشده باشد و پاستفاده یهاتیظرف یزگذشته و ن یدستاوردها

 (۱397)بخشی از بیانیه گام دوم انقالب  .یابدارتقاء  یاقتصاد ملّ
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 2  «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 مقدمه
جامعه  یریگ شکلمتعالی خود در فرآیند ایجاد دولت اسالمی،  یها آرمانانقالب اسالمی در مسیر دستیابی به 

 در موقعیت بسیار مهم و حساسی قرار گرفته است. اکنون هماسالمی و حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی، 
تا کنون کم استفاده یا  ها آنعظیم طبیعی و انسانی موجود در کشور که بسیاری از  یها فرصتو  ها تیظرف

 .ایفا نماید اسالمی انقالب یها آرماننقش بسیار مهمی در دستیابی به  تواند یم ها آن یریکارگ بهمانده و  بالاستفاده
موجود در کشور  یها چالشاز مسائل و  رفت بروناصلی  یها راهکه یکی از  هاست سالرهبر عزیز و فرزانه انقالب 

تولید؛ »سال  یگذار نامنیز ضمن  ۱۴۰۰در پیام نوروزی سال . ایشان اند نمودهاعالم را رونق اقتصادی و جهش تولید 
الزم از آن  یها تیحماکه باید تولید، محور کار قرار گیرد و  اند فرموده، بر این نکته تأکید «و مانع زدایی ها ها یبانیپشت

بتواند جهش تولید را به معنای واقعی کلمه در کشور ایجاد  شاءاهلل انانجام شود و موانع از سر راه تولید برداشته شود تا 
 د.نمای

در ساماندهی و پیشرفت کشور در سه بخش  یا کننده نییتعوزارت صنعت، معدن و تجارت نقش بسیار مهم و 
صنعت، معدن و تجارت بخش  در ایجاد جهش تولید، اثرگذار باشد. تواند یمصنعت، معدن و تجارت بر عهده دارد و 

متعدد، نقش  ینو پس یشینپ یها حلقهارا بودن داشته که با د یارکشور را در اخت یهاز منابع و سرما یا عمده سهم
. لذا نحوه کند یم یفاکشور ا یو اجتماع یاقتصاد یها بخش یرسا یبر رو یدر اثرگذار ای کننده یینتعو  یتپراهم
و  یرگذاریبا توجه به گستره تأث ین بخشیو کنترل روابط کالن و ب یم گرینقش تنظ یفایاتخاذ راهبردها و ا یریت،مد
 یریپذ انعطافو  یتکالن و خرد با قابل یق،دق های یزیر برنامه یازمندبرخوردار بوده و ن ای یژهو یتاز اهم یرپذیری،تأث

 .باشد یمکشور  یطبر اساس شرا یروزرسان بهالزم جهت بهبود و ارتقا و 
ه شده است که بتواند با تهی یا گونه بهبرای وزارت صنعت، معدن و تجارت  شده هیتهپیشنهادی  برنامهدر این راستا، 

، بر گرا تحولجوانان متعهد و انسانی،  های یهسرما ظرفیت ژهیو بهعظیم موجود در کشور  یها فرصتو  ها تیظرفاتکا به 
 مؤثری در پیشرفت کشور در گام دوم انقالب ایفا نماید. نقشآید و بتواند فائق موجود  یها چالشمسائل و 

محورهای مورد انتظار در اسناد باالدستی و انتظارات رهبری معظم انقالب و ریاست محترم در این برنامه، ابتدا اهم 
تبیین شده و اهداف کالن بخش صنعت، معدن و تجارت بر اساس این انتظارات و منابع در دسترس تعیین  جمهوری،
 شده است.

و اقدامات اجرایی در دو سطح در این سند، راهبردهای کالن بخش برای دستیابی به وضعیت مطلوب بیان شده 
 .اند شده  ارائه مدت یانمو  مدت کوتاه

و  ها استان یها برنامه(، کنند یمتحول )که ساختار حکمرانی بخش را اصالح  یها پروژهشامل  مدت یانم یها برنامه
 المللی ینب یها نامهبرو  ها یتفعالرشته  یها برنامهکشور(،  متوازن)در راستای آمایش سرزمین و پیشرفت  ها شهرستان

بخش  یا حرفه را با دقت مشخص کرده و امکان مدیریت تخصصی و مدت یانم، اهداف و اقدامات ها برنامههستند. این 
 .کنند یمصنعت، معدن و تجارت را فراهم 

انقالبی و جهادی و با اتکا به  هیروحا بوزارت صنعت، معدن و تجارت کارکنان الهی،  یها وعدهبا اعتقاد راسخ به 
نقش  شاءاهلل انتالش خواهند کرد و ارائه شده  یها برنامهموجود در کشور، در جهت تحقق  یها فرصتو  ها تیظرف

 .خواهند نمودمؤثری در پیشرفت کشور ایفا 



 

 

 

 3 «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 اسناد باالدستی
 ارائه شده است. ۱در جدول صنعت، معدن و تجارت اسناد باالدستی بخش  ینتر مهم
 

 اسناد باالدستی و انتظارات مرتبط با صنعت، معدن و تجارت -۱جدول شماره 

 مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارتتکالیف و انتظارات  عنوان ردیف
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  ی عظیم طبیعی و انسانی موجود در کشورها تیظرفو  ها فرصتاستفاده از 

  و مناسبات مدیریتی  اندازه بهو توزیع عادالنه و مصرف  تیفیباکتقویت اقتصاد مستقل کشور مبتنی بر تولید انبوه و
 خردمندانه

  مشکالت درونی از طریق اصالح و مرتفع نمودن ها میتحرکردن  اثر یبکم اثر و حتی 

 اقتصاد مقاومتی های سیاست اجرای کامل 

 توجه به ظرفیت داخل 

  اجرایی های سیاستثبات 

  رفانهسی زائد و مها نهیهزکاهش 

 یی اقتصاد کشورزا درون 

  ها انیبن دانشمولد شدن 

  ی دولتگر یتصدعدم 

 تقویت نقش مردم و مردمی کردن اقتصاد 
  اقتصادی یها دانستهتیم جوان، دانا، مؤمن و مسلط بر  یریکارگ بهاهتمام ویژه در 
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  گذاری  دستیابی به رشد مطلوب سرمایه :افزوده بخش صنعت، با افزایش ارزشافزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و
 ارتقاء منزلت کار، تالش و کارآفرینی، محور انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش، صنعتی

 رعایت اندازه اقتصادی ، یگسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولت: صنعت ملی، بر اساس یریپذ افزایش توان رقابت
 لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور، ها بنگاه

 نیروی کار و سرمایه ژهیو عوامل تولید به یور افزایش بهره 
 ایجاد قدرت ، گسترش تحقیق و توسعه: پیشرفته و راهبردی، با یها یارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناور

تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی ، مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشورتقویت همکاری ، طراحی
 جدید نسبی و رقابتی یها تینسبی موجود و کشف و آفرینش مز یها تیاز مز یریگ بهره، جهان

 یا حرفه تخصصی و یها یداور یساز نهیبا نهاد ها یساز میها در تصم تخصصی و افزایش نقش آن یها توسعه تشکل 
 مناسب با رعایت  یها و زیربناها و برقراری مشوق ها زیرساختدر کشور، از طریق: حمایت و ایجاد  یا انسجام و تعادل منطقه

 اصول آمایش سرزمینی و امنیتی
 :مؤثر مالی،  یها تیحما، شناسایی و تحصیل بازار، ارتقاء کیفیت کاالها رشد مستمر صادرات کاال و خدمات صنعتی کشور، با

 سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی
 از صنعت گردشگری یریگ صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره ژهیو به یدست عیسترش صناگ 
 ییافزا منظور هم ها با صنایع بزرگ به صنعتی، از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آن یها ایجاد خوشه 

 ان رقابتیصنعت و ارتقاء تو
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 رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین و اطالع گذاری سیاست 
 نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و  تیو تربهای نوین و ارتقاء سطح آموزش  آوری تقویت خالقیت و ابتکار و دستیابی به فن

 برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره گسترش زمین
  صنایع داخلی کشور،  ازیموردن مواد تأمینارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به

المللی )علمی و  های بین شناسی ایران و گسترش همکاری ویژه زمین تیاز موقعصادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده 
اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای  ٔ نهیدرزمی( جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی و اقتصادفنی 

 به مواد واسطه و مصرفیفرآوری و تبدیل مواد معدنی 
 معدنی و فلزی در بخش آلیاژها  عیرشد صناهای مناسب برای  های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه تعیین اولویت

 بها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته و فلزات گران



 

 

 

 ۴  «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارتتکالیف و انتظارات  عنوان ردیف
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  انیبن دانشافزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات 

  ی اقتصادریپذ رقابتی اقتصاد از طریق تقویت عوامل تولید، نیروی کار و ور بهرهرشد 

 یور بهرهدر جهت افزایش تولید، اشتغال و  ها ارانهاستفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی ی 

 ها در ایجاد ارزش سهم بری عادالنه اجزای زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن 

  و کاالهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی ها نهادهافزایش تولید داخلی 

  کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تأمینایجاد تنوع در مبادی 

  افزوده ارزش تناسب بهحمایت از صادرات کاالها و خدمات 
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 یفیتو بهبود ک ها نهیهزکاهش  ی،مل یدساختار تول یبا: اصالح و بازساز یدعوامل تول یور بهره یشباال بردن قدرت رقابت و افزا -1
 یدتعامل عوامل تول یساز نهیبهیهی، و تنب یقیتشو یراتخاذ انواع تدابید، تول
 یدتول یکمّ یشو افزا یفیارتقاء ک ، با هدف:ها آناز  یریگ بهرهو  ها آن یربناهایو ز ها ینوآورو توسعه و  یقتحق یتو تقو یتهدا -2
از جذب و انتقال دانش  یریگ بهرهمحصول و  یفناور یساز یتجاراز  یتحما یی،باال بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهای، ملّ
 ینوآور ینظام ملّ یجادروز و ا یها یفناورو  یفن
 یلتبد یلتسه یها نهیزم ی،ارتباط یها رساختیزآن، از جمله:  یاصل یها مؤلفهبر توسعه  یدبا تأک انیبن دانشگسترش اقتصاد  -3

 یا بخشهو مرتبط کردن  یو حقوق یقیاز حقوق اشخاص حق یقانون یتو گسترش کاربرد آن، حما یپژوهش به فناور یدستاوردها
 کشور. لیدیتو یا بخشهبا  یو پژوهش یعلم

 کشور. یدبخش تول یا یمصارف عموم یازمورد ن یراهبرد یتمحصوالت با ماه یداز تول یتحما -4
 یدر بازه زمان یو فاصله گرفتن از خام فروش یریپذ رقابتاصل  یتبا رعا ییاز مواد خام تا محصوالت نها یدتول یرهزنج یلتکم -5
 .ینمع
 همراه باشد. یمنف یخالص ارزبر یامثبت  یارزآوربا خالص  ها آن یکه عرضه رقابت یمحصوالت یداز تول یتحما -6
 .یو ادار ییاجرا ی،قانون ی،فرهنگ یها نهیزمو اصالح  یملّ یدتول یشبا هدف افزا وکار کسب یبهبود فضا -8
کامل  یدر اجرا یعو تسر یدو تأک یو عزم ملّ یزهانگ یت: تقویقاز طر یملّ یددر تول یو خصوص یتعاون یا بخشهسهم  یشافزا -9
ی، و تعاون یخصوص یها بخشو  یبخش دولت ینب یضرفع تبع، دولت یا بودجهو  یانضباط مال یت، رعا44اصل  یکل یها استیس

 ها آن یکارآمد سازکوچک و متوسط در جهت  یها بنگاهاز  یتو حما یسامانده
 .یملّ یددر جهت تول یاقتصاد یردولتیغ یِعموم ینقش نهادها یمتنظ -11
 یها در مورد ابعاد و فرصت یرسان اطالعبه آن و  یدسترس یلآمار و اطالعات و تسه یو به هنگام ساز یساز شفاف -11

 .یژهو یاطالعات یدسترس هرگونهبا استفاده از  یمختلف و مقابله جد یها رشتهدر  یگذار هیسرماو  گذاران هیسرما
 یو پژوهش یمراکز آموزش ینتناسب ب یجادو ا یتمهارت و خالق یزه،انگ یشکار با افزا یروین یور بهرهو ارتقاء  یتوانمندساز -12
 بازار کار. یازهایبا ن
 .یو جهان یا منطقه ی،در سطح مل یرانیکار ا یرویاشتغال و حرکت ن یو سامانده یبسترساز -13
 .یمل یدرشد تول یبرا یمردم یبر توسعه نهادها یدبا تأک یزیکیو ف یاجتماع یعی،طب ی،انسان یها هیسرماارتقاء  -14
فرا  یا مشاورهو  یو توسعه خدمات فن یجادبر ا یدبا تأک یرانیا یو انسان یزیکیف یها هیسرمااز اتالف و راکد ماندن  یریجلوگ -16

 .یمختلف اقتصاد یها بخشدر  ها هیسرما ینا یو ارتقاء بازده اقتصاد یبنگاه
ضرور و  یرغ یها واسطهو کاهش  یرسان اطالعو  یساز شفاف سازوکارکاالها و خدمات با استفاده از  یعکارآمد کردن نظام توز -21

 ناکارآمد.
 و تجارت تا مصرف. یدانحصار در چرخه تول یجاداز ا یریجلوگ -23
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 :یرز های یاستدر چارچوب س یور ارتقاء بهره -11

 جامعه. وکار کسببه منافع حاصل از  یشترهرچه ب یبه سمت اتکا یتحقق درآمد مل یکردتحول رو -

 :یقاز طر یور بهرهمنافع حاصل از  یمبر استقرار نظام تسه یدبا تأک یور بهره یشافزا -

 .هیپا دانشبر اقتصاد  یدبا تأک یو ماد یاجتماع ی،انسان های یهاز سرما یو منافع ناش افزوده ارزش یحداکثر ساز -

 .یو بنگاه یها در بخش عموم در نظام پرداخت یزشیانگ یسازوکارهااستقرار  -

 .یو اجتماع یمنافع اقتصاد بر اساسمنابع کشور  یصتخص یندو بهبود فرآ یاتیعمل یزیر استقرار بودجه -

 .یدولت یها دستگاهعملکرد در  یحسابرس یو اجرا گرا جهینت یکرداتخاذ رو یابی،و ارزش یابیارز یاصالح ساختارها -

 .ییاجرا یندهایها، ابزارها و فرآ و مقررات، روش یناصالح قوان -

 .یتیحما یها برنامه یهکار در کل یروین یتوانمندساز یتاولو -



 

 

 

 5 «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارتتکالیف و انتظارات  عنوان ردیف
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  و  یروز شبانهبا تالش  ها آنو استفاده از  یریکارگ بهدر کشور و ضرورت شناسایی،  العاده فوق یها تیظرفوجود
 بر کمبودهابرای غلبه  ریناپذ یخستگ

  ی الزم و رفع موانعها یبانیپشتو  ها تیحماتوجه ویژه به استمرار جهش در تولید با انجام 
 تولید محور اقتصاد کشور است 

  مورد یبو  هیرو یبجلوگیری از واردات 

 مبارزه با قاچاق کاال 

 رفع مقررات زائد و دست و پاگیر 

 ها است کمک به واردات موادی که تولید متوقف به آن 

  ها واسطهقطع کردن دست 
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  1411 سالدستگاه خودرو در و ششصد هزار میلیون  1تولید 

 1412نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تا سال  تأمین 

  برابر تا سال  2و افزایش صادرات غیرنفتی به همسایگان حداقل  میلیارد دالر 01به حداقل بیش از افزایش صادرات غیرنفتی
1414 

 رفع وابستگی کاالهای اساسی به نرخ ارز 

 سوق دادن نقدینگی به سمت تولید 

 افزایش نظارت بر بازار 

  و توزیع تأمینی و گذار متیقاصالح نظام 
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  وکار کسبقانون بهبود فضای 

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 قانون حداکثر استفاده از توان داخل 

 قانون اصناف 

 قانون معادن 

 قانون مقررات صادرات و واردات 

  و ارتقای نظام مالی ریپذ رقابتقانون رفع موانع تولید 

 قانون احکام دائمی توسعه کشور 

 قانون برنامه ششم توسعه 

 
  



 

 

 

 6  «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 ضعیتو

صنعت، معدن و تجارت با استفاده از آمارهای  حوزهابتدا تصویری اجمالی از وضعیت موجود کشور در  در این بخش،
صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته تا  نهیزممربوطه ارائه شده است. سپس مروری بر رویکردها و روندهای جهانی در 

 نیتر مهمدر ادامه ، ترسیم نماید. یالملل نیبمجامع  یها لیتحلپیش روی جهان را بر اساس  ندهیآنمایی از افق 
برای ایجاد تحول در حوزه صنعت، معدن و تجارت به شمار  یدبخشیامنقاط  تواند یمکشور که  یها فرصتو  ها تیظرف

 آید، ارائه شده و مسائل اصلی موجود در این حوزه، تبیین شده است.
 

 داخلیتبیین وضعیت 

قرار آزاد،  یها آبکشور، دسترسی به  ۱5همسایگی با مانند )منابع انسانی، فیزیکی و طبیعی و موقعیت جغرافیایی 
 یبردار بهره ها فرصتاز این  یدرست بههستند؛ اما  یا مالحظه قابل یها فرصت (نزیتی کلیدیدر مسیرهای ترا گرفتن

 ی کلیدی تحلیل وضعیت، نشان داده شده است. ، دوازده مؤلفه۱در نمودار شماره  نشده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل وضعیت داخلی یها مؤلفه -۱نمودار شماره 

مؤلفههای

تحلیلوضعیت

تولید تورم

 کنندهتولید

 اشتغال

سرمایه

 گذاری

صادرات

 غیرنفتی

 واردات

توانخلق

-ارزش

افزوده

هایظرفیت اقتصادی

خالی

 صنعت
ظرفیتهای

خالی

 معادن

شهرکهاو

نواحی

 صنعتی

 اصناف

نظام

 توزیع

کاالهای

 اساسی

سوداگریو

هایفعالیت

 غیرمولد

 قاچاق

فضایکسب

 وکار

رتبه ی ایران 

در شاخص 

های بین  

 المللی
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 :است. رشد اقتصادی بخش صنعت  افتهی کاهش% 6، ۱399تا  ۱39۰بخش صنعت از سال  افزوده ارزش تولید

معدنی به  یها تیفعالدرصد، بخش  ۱.1و  ۱.1 ، منفی1.2 به ترتیب منفی ۱399و  ۱391، ۱397در سال 

 3.5و منفی  ۴.6، منفی 2.9به ترتیب منفی  یفروش خردهو  یفروش عمدهو بخش  ۱و  2.۱، منفی ۱.۱ترتیب 

 است بوده

  در سال  3۱6به  ۱39۰در سال  ۴1.۴، از ۱395با سال پایه  دکنندهیتولشاخص کل قیمت  :دکنندهیتولتورم

. طی این مدت، شاخص قیمت تولیدکننده باشد یمدرصد  553که بیانگر تورمی معادل  افتهی شیافزا ۱399

درصد( و  953)تورم  53۱.9به  5۰.5درصد(، بخش معدن از  632)تورم  316به  52.7برای بخش صنعت از 

   درصد( افزایش یافته است. ۴61)تورم  255به  ۴۴.9بخش خدمات از 

 :هزار نفر بوده  99، حدود یبردار بهرهمیانگین اشتغال ایجاد شده در هر سال ناشی از صدور پروانه  اشتغال

 .باشد یمکه با توجه به پتانسیل این بخش، عملکرد بسیار ناچیزی 

 در اقتصاد ایران به میزان کمتر از استهالک  یگذار هیسرما، حجم 91برای اولین بار در سال  :یگذار هیسرما

ها را و ساختمان آالت نیماشانجام شده در اقتصاد ایران حتی استهالک  یگذار هیسرما گرید عبارت بهرسید؛ 

در  ها آندر کشور وجود دارد که وضعیت پیشرفت  تمام مهینطرح  75۰۰۰بیش از  اکنون هم جبران نکرده است.

میلیون فرصت شغلی در کشور  2.3، بیش از ها طرحاز این  یبردار بهرهبا  آورده شده است. 2جدول شماره 

با توجه  .گردد یمهزار میلیارد تومان برآورد  ۱2۰۰۰این طرح، بیش از  یگذار هیسرماکه حجم  شود یمایجاد 

بیش از  ها آندرصد که تعداد  6۰باالی  تمام مهین یها طرحمرکز و اولویت برای تکمیل به ترکیب جدول زیر، ت

 و کشور داشته باشد. ها استانو اشتغال  یگذار هیسرمااثر مثبتی بر  تواند یم، باشد یمطرح  ۱25۰۰

 به تفکیک درصد پیشرفت تمام مهینصنعتی  یها طرحتعداد  – 2جدول شماره 

 تمام مهینصنعتی  یها طرحتعداد  ها طرحمحدوده درصد پیشرفت 

 5665۴ درصد 2۰تا 

 29۰7 درصد ۴۰تا  2۰

 3۰19 درصد 6۰تا  ۴۰

 92۰2 درصد 1۰تا  6۰

 333۴ درصد 1۰ یباال

 

 :میلیارد دالر در سال  35به حدود  ۱392میلیارد دالر در سال  ۴2غیرنفتی از  تاصادر صادرات غیرنفتی

، 3در جدول شماره  بود. افتهی شیافزامیلیارد دالر  5۰به  ۱393صادرات در سال  که یدرحالرسیده،  ۱399

، بیشترین سهم صادرات کشور، شود یمکه مشاهده  گونه همانترکیب کاالیی صادرات کشور ارائه شده است. 

 است.معدن  حوزه شدهفرآوری  خام مهینکاالهای پایه نفتی و مواد 



 

 

 

 1  «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 صادرات کشورترکیب کاالیی  -3جدول شماره 

 گروه کاالیی 
 ارزش صادرات )میلیون دالر(

8931 سال   8933 سال   

 ۱۴،712 ۱6،775 محصوالت پتروشیمی و پایه نفتی

 5،9۰6 6،639 صنایع معدنی فلزی

 2،722 5،۱91 نفتی یها فرآوردهمیعانات گازی و 

 ۱،712 ۱،1۰1 بار ترهمیوه 

 2،۰36 ۱،۴31 خشکبار

 ۱،۰3۴ ۱،۱۴۱ پلیمری

 صنایع معدنی غیرفلزی

 (...)سیمان، سرامیک، مصالح و
1۰9 1۰5 

 5،777 6،۴15 کاالیی یها گروهسایر 

 

 :میلیارد دالر کاهش پیدا کرده بخشی از آن  31.۴به  ۱392میلیارد دالر سال  5۰واردات کاال از  واردات

واردات و تعمیق ساخت داخل محصوالت بوده و بخشی دیگر ناشی از کاهش واردات  تیریمدناشی از 

، ۴. در جدول شماره باشد یمبخش تولید  یا واسطه و و تجهیزات و مواد اولیه آالت نیماش، یا هیسرماکاالهای 

، شود یم که مشاهده گونه همانارائه شده است.  ۱399و  ۱391 یها سالکاالیی در  یها گروهروند واردات 

و اجزا و قطعات بخش تولید بوده  یا واسطهبیشترین سهم واردات متعلق به کاالهای اساسی و مواد اولیه، 

و تجهیزات که از  آالت نیماش واردات همچنین کاهش چشمگیری داشته است. ۱399است که در سال 

 است. افتهی کاهش شدت بهدر کشور است نیز طی این مدت  یگذار هیسرماارکان  نیتر مهم

 کشور وارداتترکیب کاالیی  -۴جدول شماره 

 گروه کاالیی 
)میلیون دالر( وارداتارزش   

8931 سال   8933 سال   

یاساس یکاالها  ۱۴373 ۱23۰۱ 

یدو اجزا و قطعات تول یا واسطه یه،اول مواد  2۱۱5۰ 2۰959 

یزاتو تجه آالت نیماش  3679 2715 

ساخته یمهن کاالهای  177 791 

یضرور یمصرف کاالهای  ۱۰3 6۴ 

کاالها سایر  3۱55 ۱533 

 31۴39 ۴3335 جمع
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  های صنعتی از به ارزش ستانده رشته فعالیت افزوده ارزشنسبت  اقتصادی: افزوده ارزشتوان خلق

 ؛ که گویای کاهش سودآوری تولید صنعتی است.افتهی کاهش ۱397در سال  ۰.23 به ۱39۰در سال  ۰.26

 یها یابیارزواحد صنعتی در کشور، بر اساس  7۱3۰۰با توجه به وجود بیش از  خالی صنعت:های ظرفیت 

 .باشد یم بالاستفادهاین واحدها در حال حاضر خالی و ظرفیت بسیاری از صورت گرفته، 

درصد ظرفیت زنجیره  3۰، یخانگ لوازمصنایع  درصد ظرفیت ۴۰ظرفیت صنعت خودرو،  %5۰ مثال عنوان به

درصد ظرفیت کاشی و  ۴۰درصد ظرفیت صنایع سیمان و  3۰ درصد ظرفیت صنایع غذایی، ۴۰فوالد، 

  سرامیک خالی است.

 معدن،  ۱۰۱7۰بسیاری از معادن کشور با فعالیت کم مشغول فعالیت بوده و از  خالی معادن: یها تیظرف

 .باشند یممعدن فعال بوده و مابقی غیرفعال  616۱

 ها آنشهرک مصوب در کشور وجود دارد که از میان  ۱۰۱۱ در حال حاضر، و نواحی صنعتی: ها شهرک، 

آب، برق و گاز این  یها رساختیز تأمین و باشد یم یبردار بهرهحال  درشهرک و ناحیه صنعتی  129

واحد صنعتی با اشتغال  ۴1۰۰۰، بیش از ها شهرکدر این  با چالش و محدودیت همراه است. عموماً ها شهرک

 .باشد یمهزار نفر مشغول فعالیت  97۰حدود 

 زار واحد صنفی توزیعی، تولیدی، خدمات فنی و خدماتی در کشور وجود ه 9۰۰میلیون و  2بیش از  :اصناف

واحد  2111، یا رهیزنجشعبه فروشگاه  715۰. باشد یمدرصد  ۱5و  ۱7، ۱9، ۴9به ترتیب،  ها آندارد که سهم 

فروشگاه بزرگ در کنار واحدهای صنفی در نظام توزیع مشغول به فعالیت  ۱۱11مجازی،  وکار کسبصنفی 

میلیون نفر  7دارد. اشتغال این بخش، بیش از  اتاق صنفی نیز در کشور وجود ۴۱۰اتحادیه و  735۴ .باشند یم

 .اند قرارگرفتهد نظر صنوف تولیدی در این برنامه، در بخش تولید م .شود یمبرآورد 

 :با توجه به ساختارهای معیوب نظام توزیع، عدم شفافیت و رصد کاال در طول زنجیره تبعات  نظام توزیع

 شده است. کننده مصرفایجاد کرده که منجر به افزایش کاذب قیمت کاال و اجحاف به  یا گستردهمنفی 

 :مصوب  رهیذخکاالهای اساسی در شرایط نامطلوبی بوده و عموم کاالها با میزان  ریذخا کاالهای اساسی

 ربط یذ یها دستگاهمیلیون تن کاالی اساسی، حاکی از ضعف شدید هماهنگی بین  5فاصله دارد. دپوی حدود 

 و توزیع مناسب کاال در سطح بازار دارد. صیترخبرای 

  رشد  شدت بههای گذشته یرمولد ارز و مسکن در سالبازارهای غ غیر مولد: یها تیفعالسوداگری و

  شود.گذاری و سوداگری و نه به قصد مصرف انجام میدرصد از موارد خرید مسکن، برای سرمایه 72اند. کرده

 :نادرست، حجم قاچاق را  یها یگذار استیسضعف در اجرای قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق و برخی  قاچاق

های فعالیت درصد از 37. از طرفی حدود شود یممیلیارد دالر برآورد  25افزایش داده که این میزان حدود 

  شوند یا غیرقانونی هستند.اقتصادی، ثبت و گزارش نمی



 

 

 

 ۱۰  «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

  واحدهای صنفی  ژهیو بهاقتصادی  یها تیفعالبا توجه به شیوع بیماری کرونا، وضع  :وکار کسبفضای

صنوف خدماتی( و تولیدی )نظیر پوشاک و نساجی( در شرایط نامناسبی بوده و کاهش اشتغال و درآمد  ژهیو به)

 ی اقتصادی را در پی داشته است.ها تیفعالخانوار این 

 ی صورت الملل نیبیی که از سوی مراجع ها یبند رتبه اگرچه :یالملل نیب یها شاخصایران در  رتبه

پیشرفت مد نظر انقالب اسالمی را  یها مؤلفهتمام  یی است که ممکن استها شاخص، بر اساس ردیگ یم

 زیر است: ی به شرحالملل نیب یها شاخصکشور در برخی از  رتبهدر حال حاضر،  پوشش ندهد، لکن

 وکار کسبانجام  آسانی در شاخص ۱2۰ رتبه 

  جهانی کشور در جهان یریپذ رقابت 99رتبه 

  صنعتی یریپذ رقابت 56رتبه 

  آزادی اقتصادی ۱61رتبه 

  در نوآوری جهانی 67رتبه 

  پیچیدگی اقتصادی 7۰رتبه 

 رویکردها و روندهای جهانی

 نحوهصنعت، معدن و تجارت ارائه شده و به  ٔ  حوزهدر این بخش، نگاهی گذرا به رویکردها و روندهای جهانی در 
 .شود یماست، پرداخته  شده نیتدوکه برای حوزه صنعت، معدن و تجارت  ییها برنامهاثرگذاری آن بر 

 

 پیشرفته یها یفناورمبتنی بر  محصوالترشد صادرات 

در  پیشرفته یها یفناورحجم صادرات محصوالت مبتنی بر  نشان داده شده است، 2که در نمودار شماره  طور همان
است که روند  افتهیارتقاء 2۰۱1هزار میلیارد دالر در سال  3به حدود  2۰۱2هزار میلیارد دالر در سال  2.3از  جهان،

 یا نکتهوندی افزایشی داشته است که سهم این محصوالت از کل محصوالت تولیدی نیز ر. دهد یمافزایشی را نشان 
 .است توجه قابلمهم و 

 
 دالر( اردیلیدر جهان )م شرفتهیمحصوالت پحجم صادرات  - 2 نمودار شماره
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 ۱۱ «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 
 از کل محصوالت شرفتهیدرصد سهم صادرات محصوالت پ - 3 نمودار شماره

 

 سهم اشتغال در صنایع پیشرو

بیش از سه  .اند بودهدرصد شاغلین در بخش صنعت در اروپا در صنایع پیشرفته مشغول به کار  ۱5.۴، 2۰۱1در سال 
 2۰۱1تا  2۰۰1 یها سالطی  مشاغل خدماتی پیشرفته مشغول به کار بوده است که نرخ رشد آنتعداد نیز در برابر این 

 مثبت بوده است.
 

 تغییر ترکیب تجارت جهانی

فسیلی و  یها سوختکاهش اندازه بازار  ی حجم بازار جهانی،، روندهادهد یمنشان  ۴نمودار شماره که  طور همان
الکترونیکی و  یها دستگاهپیشرفته نظیر بازار  یها یفناوربر  مبتنیو ارتقا پیوسته حجم بازارهای  آنمحصوالت جانبی 

 .دهد یمنشان را تجهیزات 

 
 )واحد میلیارد دالر( سال اخیر 2۰ یطارزش حجم بازار صنایع مختلف در  -۴نمودار شماره 
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 قطعات
 نفت و فراورده های نفتی

 صنایع حمل و نقل و اجزا و قطعات



 

 

 

 ۱2  «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 چهارم انقالب صنعتی

و کنترل کل زنجیره ارزش در کل چرخه  یده سازمانصنعت نسل چهارم، سطح جدیدی از تحول دیجیتال برای 
 یها دادهنظیر اینترنت اشیا،  ییها یفناورکلیدی پیشران این انقالب صنعتی را  یها یفناورعمر محصوالت خواهد بود. 

های بلوکی،  زنجیرهرباتیک و سنسورها،  یها یناورفهای انسان ماشین،  رابط ،5ارتباطات نسل  بزرگ، هوش مصنوعی،
 دهند. فیزیکی تشکیل می-سایبری یها ستمیسی و بعد سهفناوری چاپ 

باالیی در  های کلیدی آن، سرعت رشد دهد تحول دیجیتال در بخش صنعت و فناوری مطالعات جهانی نشان می
 :مثال عنوان به ساله خواهند داشت 2۰آینده 
  خواهد  2۰2۴میلیارد دالر در سال  ۱9۱به  2۰۱7میلیارد دالر در سال  ۱6جهانی هوش مصنوعی از اندازه بازار

 رسید.

  خواهد رسید. 2۰25میلیارد دالر در سال  ۱5۰۰به  2۰۱1میلیارد دالر در سال  ۱3۰اندازه بازار اینترنت اشیا از 

  خواهد  2۰26میلیارد دالر در سال  ۱57به  2۰۱7میلیارد دالر در سال  32بزرگ از  یها دادهاندازه بازار فناوری
 رسید.

  خواهد  2۰2۴میلیارد دالر در سال  6۱به  2۰۱7میلیون دالر در سال  7۰1بلوکی از  یها رهیزنجاندازه بازار فناوری
 رسید.

  رسید.خواهد  2۰25میلیارد دالر در سال  277به  2۰۱1میلیون دالر در سال  6۰1از  5اندازه بازار ارتباطات نسل 

  خواهد رسید. 2۰25میلیارد دالر در سال  ۴99به  2۰۱1میلیارد دالر در سال  32اندازه بازار محصوالت رباتیک از 

  تغییرات اندازه  شود یم ینیب شیپمرتبط با انقالب صنعتی چهارم در حالی است که  یها یفناوراین رشد سریع در
 یمحدودتربرسد که رشد  2۰25میلیارد دالر در سال  2.2به  2۰۱1میلیارد دالر در سال  ۱بازار فناوری نانو از 

 میاید. حساب به

 دارد.بخش صنعت، معدن و تجارت قرار  یکاراولویت در  چهارم صنعتی تحقق انقالب یها رساختیز تأمین
 

 ها فرصتو  ها تیظرف

عظیم طبیعی و  یها فرصتو  ها تیظرفکه در بیانیه گام دوم انقالب نیز اشاره شده است، در کشور ما  گونه همان
، ها آن یریکارگ بهاست و با شناسایی و  مانده یباقیا کم استفاده  بالاستفاده تاکنون ها آنانسانی وجود دارد که بسیاری از 

موجود در کشور گام برداشت و نقش مؤثری در پیشرفت و تعالی کشور ایفا  یها چالشدر جهت حل مسائل و  توان یم
ی وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت یها حوزهمرتبط با  یها فرصتو  ها تیظرفنمود. در ادامه، فهرستی از اهم 

 آورده شده است:
  و جوان کرده لیتحصسرمایه انسانی 
  انرژی توجه قابلبرخورداری از ذخایر 
 و عناصر کمیاب یرفلزیغاری از ذخایر معدنی متنوع و غنی فلزی و برخورد 
 مناسب در صنایع مادر و مواد اولیه پایه یگذار هیسرما 

  یالملل نیب یها آبدسترسی به 
  میلیون نفر 6۰۰موقعیت راهبردی کشور و دسترسی به بازارهای بزرگ کشورهای پیرامونی با جمعیتی بیش از 
  های  های نوین در اثر محدودیت داخلی، ارتقا توان داخلی و دستیابی به فناوری متخصصانگرایش به اتکا به

 تحریمی



 

 

 

 ۱3 «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 امکان جایگزینی کاالهای ساخت داخل و رشد صادرات محصوالت و خدمات ایرانی در پی افزایش نرخ ارز 
 و تجارت الکترونیک در کشور توسعه بسترهای فناوری اطالعات و ارتباطات 

  نوآوری در کشور بوم ستیزو  انیبن دانش یها شرکتدر حال رشد  یها تیظرفبرخورداری از 

 

 مسائل اصلی

 از: اند عبارتمسائل بخش صنعت، معدن و تجارت  ینتر مهم
 وکار کسبدر متغیرهای کالن اقتصادی و مقررات  یثبات یب 

  و ... که منجر به  یبردار بهره یها پروانهکلی در عواملی نظیر فرایند اخذ مجوزات و  وکار کسبضعف محیط
 شده است. یگذار هیسرماضعف در محیط 

  جبران  منظور به یگذار هیسرماو توسعه  ها بنگاهو ضرورت بازسازی و نوسازی  یگذار هیسرماکاهش نرخ رشد
 کاهش نرخ رشد.

  تولیدی های بخشغیررقابتی و انحصاری بودن برخی 
 جهانی، قوانین  یها بورسونا: کاهش حجم تجارت جهانی، سقوط تشدید پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کر

خاص نظیر اقالم  یها نهیزمتجاری برخی کشورها در  یها تیممنوعتجارت،  یمحدودسازو  وآمد رفتمنع 
تورم قیمت مواد غذایی در  غذایی و سالمت، افزایش تقاضای خرید کاالهای اساسی در کشورهای جهان،

 در بخش خدمات ژهیو بهرشد بیکاری  تاًینهاجهان، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهان و 
  در رشد اقتصادی یور بهرهپایین بودن سهم 
  و کشورهای همسایه در صادرات کاالها و توجه ناکافی به زنجیره ارزش  یا منطقهضعف در توجه به بازارهای

 جهانی محصوالت
 ها یواگذارو  یساز یخصوصت ناشی از مشکال 
  پولی، مالی و ارزی کشور و نوسانات متغیرهای اقتصادی های سیاستناهماهنگی در 

  مرتبط با  یها دستگاهبانک، بیمه، مالیات و سایر  یها حوزهوجود موانع متعدد در مقررات و ضوابط مرتبط با
 بخش صنعت، معدن و تجارت

  و قاچاق یررسمیغتجارت  توجه قابلسهم 
  و ذینفعان کنندگان مصرفبخشی و فرابخشی در احقاق حقوق  یها یگذار استیسناهماهنگی بین 
 تولیدی یها بنگاهاز ظرفیت  یتوجه قابلشدن بخش  رفعالیغیا  کاهش ظرفیت و 

  تولیدی نظیر برق، گاز، آب، مخابرات و لجستیک یها رساختیزمحدودیت و مشکالت مرتبط با 

  مواد اولیه پتروشیمی و فوالدی ژهیو بهمواد اولیه داخلی و وارداتی  تأمیننابسامانی در 
 مختلف صنعتی و مدنی های بخشمحیط زیستی و منابع طبیعی با  یها تعارض 
  مصالح یخانگ لوازممحدود شدن بازار برخی محصوالت در اثر رکود و یا کاهش تقاضا در محصوالتی نظیر ،

 ساختمانی و پوشاک
  نوآوری کشور با بخش صنعت، معدن و تجارت بوم ستیزکاربردی و عملیاتی بخش دانشگاهی و ضعف ارتباط 
  مالی و  تأمیننقدینگی مناسب برای بخش تولید و صادرات، کارآمدی نامناسب ابزارهای  تأمینضعف شدید در

 مالی تأمینضعف شدید در استفاده از ابزارهای نوین 



 

 

 

 ۱۴  «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 های بخشیران با روندهای جهانی و ضعف شدید در رسوخ فناوری در تفاوت معنادار روندهای فناوری در ا 
 مختلف تولیدی

  ناچیز بودن سهم محصوالت با فناوری باال ژهیو بهنامناسب بودن ترکیب و تنوع پایین محصوالت صادراتی 

 یها تیفعالدر حوزه  ها مشوقاقتصادی و قوانین، مقررات و  یها شاخصدر  یریناپذ ینیب شیپو  یثبات یب 
 تولیدی و تجاری

  و  آالت نیماشو  یا واسطه، کاالهای ها نهادهنامناسب بودن ترکیب واردات کاال و وابستگی تولید به واردات
 نوین یها یفناوربرخی 

  با اولویت کشورهای منطقه و همسو یالملل نیبدو یا چندجانبه در سطح  یها مانیپضعف در 

 ولد و هدایت نقدینگی به این بازارهابازدهی باالی بازارهای موازی، غیر م 

 در  ژهیو بهتولید و فراوری  یها تیفعالزنجیره ارزش در  یها حلقهدر اثر تکمیل نبودن  خام فروشی یا وابستگی
 حوزه معادن

  آن بر  راتیتأثسهم اندک بخش خصوصی در اقتصاد با توجه به سهم باالی بخش دولتی و عمومی و
 در تولید یگذار هیسرماو انگیزه  یریپذ رقابت

  در  گر مداخلهاجرایی  یها دستگاهو مدیریت بخش تولید با توجه به تعدد  گذاری سیاستضعف در یکپارچگی
 با یکدیگر ها آناین حوزه و تداخل 

 ضعف در توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر آمایش سرزمینی 

  با نیازهای بازار کار آموختگان دانشضعف مهارتی 

  قدرت خرید مردمکاهش 

 ضعف و ناکارآمدی در نظام توزیع 

  و تضاد در آمار و اطالعات در اثر ضعف در یکپارچگی اطالعات و  وکار کسبپیچیدگی صدور مجوزهای
 ها سامانه

  در توسعه اکتشافات سطحی و عمقی، استخراج و فراوری  ضعفسهم اندک بخش معدن در اقتصاد با توجه به
 بخش معدن

 وکار کسبو مقررات صدور مجوزات  ضوابط پیچیدگی 

  در بخش نفت، کاهش درآمد ارزی، محدودیت در نقل و  ژهیو بهتحریم و اثرات آن نظیر محدودیت صادراتی
کاالهای تولید داخل، محدودیت  تأمینانتقاالت مالی، محدودیت در حمل و بیمه بار، ایجاد مشکل در زنجیره 

قیمتی، اثرگذاری بر  یها شوکمحصوالت، ایجاد  شده تمامش قیمت ، افزایآالت نیماشتجهیزات و  تأمیندر 
 خارجی کشور و فرار سرمایه از کشور یگذار هیسرماریسک و حجم 

  



 

 

 

 ۱5 «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 اهداف

 شده است. ارائهاهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت در جدول زیر 

 اهداف کمی صنعت، معدن و تجارت -5جدول 

 8141 8933 واحد اهداف

 6.9 ۱.1 درصد صنعت افزوده ارزشرشد 

 ۱۰.5 ۱.۰ درصد معدن افزوده ارزشرشد 

 ۱.5 3.5- درصد بازرگانی افزوده ارزشرشد 

 ۱3 ۱۱ میلیون نفر اشتغال

 3۰۰۰ 911 هزار دستگاه خودروتولید 

 2۴۰۰۰ 399۰ هزار دستگاه )بزرگ( یخانگ لوازمتولید 

 2۰۰۰ 5۱۰ هزار متر اکتشافی معادن یها یحفار

 7۰۰ 5۱۰ میلیون تن استخراج معادن

 7۰.۱ 3۴.1 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی

 9۰ ۱۰ درصد پوشش یکپارچه و رهگیری و ردیابی کاال

 ۴۰ 7۰ رتبه پیچیدگی اقتصادی

 

 اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: یریگ جهتو  ها تیاولو

  و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی،  آالت نیماشمانند  انیبن دانشاولویت تولید و صادرات محصوالت
 ونقل حملو تجهیزات صنعتی، وسایل و تجهیزات  آالت نیماش

  ی در بخش صنعت، معدن و تجارتور بهرهارتقاء 

  صادرات محور یالملل نیبی صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش ریپذ رقابتافزایش 

  معدن و تجارت و بازرگانی در تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی بخش صنعت، افزوده ارزشارتقا سهم 

 افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان 

 افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در بخش صنعت، معدن و تجارت 

 توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت 

  داخلی یگذار هیسرما ژهیو بهی گذار هیسرماافزایش جذب 

 افزایش کارایی نظام توزیع کاال و خدمات 

  ی معدنی در اقتصادها تیفعالارتقای سهم معدن و 

 افزایش سهم تجارت الکترونیک از کل تجارت کشور 

  یرنفتیغافزایش صادرات 

  ی و بازدارندگی اقتصادیآور تابافزایش 

 یی و رفع بروکراسی اداری و مبارزه با فسادتمرکززدا، یساز شفاف 

  ازین موردکاالهای اساسی  تأمینمدیریت بازار و 

 رصد و رهگیری کاالهای هدف و قاچاق پذیر 



 

 

 

 ۱6  «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

  ها تشکلبا مجلس و  مؤثرگسترش تعامالت و ارتباطات 

  مالی تأمینتوسعه استفاده از ابزارهای نوین 

  ی نوینها یفناورتوسعه 

  انیبن دانشنوآوری و اقتصاد  بوم ستیزحمایت از 

 
آسیب از طرف مقابل برای منصرف کردن  اقدام و عمل متقابلداشتن قدرت نمونه، بازدارندگی اقتصادی ) عنوان به

 زدن( با اقدامات زیر حاصل خواهد شد.
 توان ، ۱۴۰۴تا سال سریع متغیرهای اقتصادی و دستیابی به مقادیر مطلوب  بهبودبا اقتصادی:  نمایش توان

 .یافتشمنان تغییر خواهد آشکار شده و محاسبات داقتصادی کشور 
  :کشورهای همسایه  یژهو بهبا گسترش تعامالت اقتصادی با گستره وسیعی از کشورها منفعت همکاری با ایران

 تبعیت کمتری از کشورهای متخاصم خواهند داشت. کشورهاآن و  گرفته شکلمنافع متقابل سو، و هم
 گذاری  های ایرانی و همچنین سرمایه شرکتی الملل بینهای  فعالیت المللی: با گسترش بینهای  شرکت

 .شود می های ارتباطی کشور تقویت انال، کهای خارجی در ایران شرکت
  به ها آنوابستگی  ،کشورها ویژه سایرنیازهای  تأمینکلیدی و های  پیشرفته و فناوریدسترسی به صنایع 

 ایران را دشوار خواهد کرد. و تقابل با یافته کاهشاصم خمتهای  قدرت
  اقدام متقابل افزایشهای  ، فرصتافزایش قدرت دولت در مدیریت اقتصاداقتصادی و  یسازوکارهااصالح با 

 یابد. می

 
 

  



 

 

 

 ۱7 «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 هبردهارا
ترین تغییراتی که باید راهبردها مهم دهد.راهبردها، مسیر رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را نشان می

 کنند.اهداف محقق شوند را بیان میرخ دهند تا 
 از: اند عبارتراهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت 

 
 بنیان اصالح ساختار تولید و تجارت با تأکید بر اقتصاد دانش .۱

 بین بنگاهی های یهمکارتوسعه گر و ارتقای  یها بنگاه یژهو بهتوانمندسازی بخش خصوصی  .2

 تأمینهای  گسترش و تقویت مدیریت زنجیره .3

 مالی با تأکید بر ابزارهای نوین تأمینمشارکت در اصالح سازوکارهای  .۴

 اصالح سازوکارهای بازار و تنظیم قیمت .5

 های اقتصادی مولد مالیاتی در راستای تقویت فعالیت های یهپااصالح ترکیب  .6

 ای بر اساس آمایش سرزمین متوازن منطقه پیشرفت .7

با کشورهای همسایه و  یژهو به المللی ینبرش تعامالت و گست ینگر بروندیپلماسی اقتصادی،  یساز فعال .1
 همسو

 سازی و نظارت در تصمیم ها انجمنو  ها تشکلاستفاده از ظرفیت  .9

، تنظیم گری، گذاری یتاولوبر نقش  یدتأکبا اصالح ساختار حکمرانی در بخش صنعت، معدن و تجارت  .۱۰
 تسهیل گری و نظارت

 

و اقدامات عملیاتی مشخص(،  ها پروژه)شامل  مدت یانمنقشه راه ، مدت کوتاه یها برنامهاین راهبردها در قالب 
 .شوند یماجرا  المللی ینباستانی و شهرستانی، بخشی و  یها برنامه

  



 

 

 

 ۱1  «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 مدت کوتاه یها برنامه
وزارت  کسری بودجه دولت است.تنظیم بازار و نرخ ارز، ثبات ، ۱۴۰۰مسائل اقتصادی کشور در سال  ینتر مهم

 یم بازار دارد.نقش مهمی در ثبات بازار ارز و تنظ صنعت، معدن و تجارت
 تأمینبا افزایش صادرات، امکان  هستند.« رفع موانع تولید»و  «صادرات»، «تنظیم بازار» مدت کوتاه های یتاولو

ات، توازن بازار ارز را بهبود . عالوه بر این افزایش صادرشود یمو تداوم تولید تضمین  شده فراهممواد اولیه وارداتی 
داخلی و صادرات ضروری  یبازارها. رفع موانع تولید برای افزایش عرضه در کند یمبخشیده و از افزایش تورم جلوگیری 

 .شود یماست. رفع موانع تولید و افزایش صادرات منجر به تحریک تقاضا برای تولید و اشتغال و افزایش تولید 
 

 تنظیم بازار
رشد نقدینگی تا حدی با  یراتتأثبر تورم هستند.  مؤثر یها مؤلفهخارجی  های یمتقو رشد  تولیدنگی، رشد رشد نقدی

کاهنده بر تورم  یرتأثاز طریق افزایش صادرات( )است، افزایش تولید و کنترل نرخ ارز  کنترل قابلاصالح نظام توزیع 
 از: اند عبارتبرای تنظیم بازار  ۱۴۰۰نیمه دوم سال  اقدامات ینتر مهم و دارند

ناواقص ساامانه جاامع     رفاع . باا  هاا  دستگاهتبادل اطالعات گمرک و سایر  ژهیو به جامع تجارتتکمیل سامانه  -۱

پول و امکان اعمال قواعد در و  ، اشراف اطالعاتی بر جریان کاالیکاالها دقیق و رهگیری امکان رصدتجارت 

 .شود یمفراهم  و ساماندهی نظام توزیع( یگذار متیققواعد  ژهیو به) تأمینطول زنجیره 

و ماواد   محصوالت پایاه  در ژهیو به در زنجیره )از مرحله تولید تا مصرف( یگذار متیقضوابط و ساختار اصالح  -2

 اولیه )نظیر فوالد و پتروشیمی(

حصوالت مهم در برای م ژهیو بهراستای افزایش تولید  درمناسب  مالی تأمینمواد اولیه، اجزا و قطعات و  تأمین -3

 سبد هزینه خانوار

نقادینگی و اطمیناان از    تاأمین ، مواد اولیاه  موقع به تأمیندر راستای  تأمینترش و تقویت مدیریت زنجیره گس -۴

 فروش

 ، پوشاکیخانگ لوازمعرضه محصوالتی نظیر خودرو، تولید و ویژه  یها طرحاجرای  -5

 تأمینبرای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی  ها تیمسئولو  ها مأموریت یساز شفاف -6

 رفع مصادیق تداخل، توازی و تزاحم هدف باو توزیع کاالهای اساسی 

 

 صادرات

باعث ایجاد منابع ارزی مطمئن و پایدار  سو کیبرخوردار است زیرا از  یا ژهیوصادرات در شرایط کنونی از اهمیت 
از طرفی  .انجامد یمرونق تولید در کشور تحریک تقاضا و ه برای جلوگیری از بحران ارزی خواهد شد و از سوی دیگر، ب

 .داخلی، اثر مستقیم بر تنظیم بازار دارد های یتظرف یساز فعالرفع موانع صادرات و 
دوم سال  ماهه ششبه میزان پنج میلیارد دالر در  رای افزایش صادراتب یزیر برنامه مدت کوتاهاز اهداف مهم و 

 .باشد یم مشابه در سال گذشته دورهبیش از  ۱۴۰۰



 

 

 

 ۱9 «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 از: اند عبارتبرای افزایش صادرات  ۱۴۰۰نیمه دوم سال  اقدامات ینتر مهم

 مقابال در  )اقاالم ضاروری(   واردات ،تهااتر  باه روش  ارز تأمین ازجمله یتجار یها به روش بخشی تنوع -۱

 ارز اشخاص استفاده از یا با صادرات

 .است نشده استفاده ها آناز ظرفیت مطلوب  صورت به تاکنونکه  یونقل حملمسیرهای  یساز فعال -2

 و هدف دار تیاولودوجانبه با کشورهای ایجاد کانال مالی و بانکی  -3

 یالملل نیب تأمین یها حلقهبا تمرکز بر  صادراتی تأمینبزرگ زنجیره  یها شرکتو حمایت از ایجاد  -۴

 یالملل نیبو  یا منطقه یها مهیب  تیظرفاستفاده از و  یساز فعال -5

 ارتقای عملکرد صندوق ضمانت صادرات -6

 مانند پیمان اوراسیا چندجانبهتجاری دو یا  یها معاهدهاستفاده از ظرفیت  -7

 دار تیاولوبا کشورهای  ازیموردنکشاورزی و سایر قراردادهای  نهیقرنطانعقاد قراردادهای  -1

)با اظهاار صاادراتی باودن     محصوالت صادراتی افزوده ارزشبرای پرداخت مالیات  ماهه سهمهلت  تعیین -9

نشده و پس از سه ماه، در صورت عدم صادرات، ملزم به پرداخات   دریافت افزوده ارزشمحصول، مالیات 

برای صادرات  یا اجاره یها کارتالهای صادراتی و عدم شفافیت مالکیت کا، همچنین مشکل خواهد بود

 (.شود یمنیز با این روش حل 

 صادراتی برای رفع فوری موانع هدف یدر کشورها ژهیو به  ها خانه سفارت یتظرف سازی فعال -۱۰

 یهاا  زنیا رابا هدف حضاور اثاربخش    ،بازرگانی کشور و اصالح سازوکارهای مرتبط یها یزنیراتقویت  -۱۱

 بازرگانی در کشورهای هدف

 

 رفع موانع تولیدپشتیبانی و 

 (یالعال مدظله) سال از سوی مقام معظم رهبری یگذار نامرفع موانع تولید نیز هم از حیث تکلیفی که در پشتیبانی و 
 داشت.کیفی تولید و صادرات خواهد کمی و  است؛ هم آثار بسیار مهمی در ارتقایبسیار مهم و ضروری  شده نییتع

 :شود یمپیگیری دو سطح رفع موانع تولید پشتیبانی و 
 است. مؤثر وکارها کسبعمومی: اقداماتی که برای همه  •
مرتبط با معیشت  یوکارها کسبویژه: در راستای تنظیم بازار و توسعه صادرات، رفع موانع و پشتیبانی از  •

 ویژه انجام خواهد شد. طور بهمردم و صادرات 
کامل قابل اجرا بوده و نتایج مورد انتظار برای بهبود  طور بهشتیبانی و رفع موانع تولید در سال جاری برخی از موارد پ

 از: اند عبارتد رقابل تحقق است. این موا وکار کسبمحیط 

  ،به  یبخش تنوعبخش تولید از طریق  آالت ینماشو اجزا و قطعات و  یا واسطهتسهیل واردات مواد اولیه
ارز و حذف برخی مقررات دست و پاگیر برای ثبت سفارش و ترخیص کاال توسط  تأمین یها روش

 یا تعرفهواحدهای تولیدی و ساماندهی نظام 

  بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع موانع گمرکی،  یها روشبه  یبخش تنوعتسهیل صادرات از طریق
 مرزی برای صادرات های یتفعالدر  ربط یذ یها دستگاهبین  گذاری یاستسو ایجاد وحدت  ییافزا هم



 

 

 

 2۰  «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 مالی بخش تولید تأمینعامل برای  یها بانکبا بانک مرکزی و  ییافزا هم 

  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از طریق افزایش مدیریت شده اختیارات  یژهو بهتقویت نهادهای تصمیم گیر
 ی در سطح استانمشکالت واحدهای تولید وفصل حلاستانی برای  یها کارگروهدر سطح ستاد و 

  واحدهای راکد و غیرفعال بر اساس تهیه و تصویب برنامه احیاء این  یساز فعالرفع موانع مرتبط با احیا و
 واحدها

  جلوگیری از ایجاد اختالل در فعالیت واحدهای تولیدی فعال از طریق جلوگیری از اقدامات اجرایی
 تالل در ارائه خدمات بانکی به این واحدهااجرایی و جلوگیری از اخ یها دستگاهعامل و  یها بانک

 یلتعط یمهو ن یبحران یها بنگاه یتبه وضع یفور یدگیرس 

     در  رباط  یذدر مراجاع  « ی ماانع زدایای و پشاتیبانی از تولیاد     بساته »نهایی ساازی و پیگیاری تصاویب
ماواد اولیاه و    تأمیناجتماعی،  تأمین، امور مالیاتی، ها رساختیزمالی، توسعه صادرات،  تأمینی ها سرفصل
 گمرک

  مقررات زدایی ئتیهشناسایی و رفع موانع بیرونی صدور مجوزها از طریق تعامل همکاری با 

  زنجیره صنایع پتروشیمی یخانگ لوازمخودرو،  یژهو به دار یتاولو یوکارها کسبرفع موانع تولید و پشتیبانی ،
 و فوالد

 
 طور بهموانع تولید  که در ادامه ارائه خواهد شد، بخش مهمی از تحول یها پروژه کامل با اجرایعالوه بر موارد فوق،    

 رفع خواهد شد.اساسی 

 

 

  



 

 

 

 2۱ «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 تحول یها پروژه
)مانند  ها پروژهاست. برخی از این  شده یطراحپروژه تحول  36 برای تحول بنیادین بخش صنعت، معدن و تجارت،

 اجرا خواهد شد. ها وزارتمالی( بین بخشی بوده و با مشارکت سایر  تأمیناشتغال و  یها پروژه
. با اجرای این شود یماز اواخر سال جاری حاصل  یجتدر به ها آنفعال شده و نتایج  مهرماهتا پایان تحول ی ها پروژه
مرانی هوشمند و بستر مناسبی برای حک شده  اصالحکامل  طور بهسازوکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت  ها پروژه

 فراهم خواهد شد.
 

 پروژه تعریف اجمالی پروژه ردیف

پروژه تکمیل  ۱

سامانه اطالعات 

 وکارها کسب

 ها دستگاهبین کان تبادل اطالعات و ام شده کپارچهیتکمیل و ، وکارها کسباطالعات  در این پروژه،
و با ایجاد داشبورد مدیریتی، امکان مشاهده و پاایش اطالعاات ماذکور باا تعریاف       شود یمفراهم 

 ، فراهم خواهد شد.موردنظر بردار بهرهسطوح دسترسی مختلف متناسب با 
 

پروژه تکمیل  2

سامانه جامع 

 تجارت

 .شود یمتکمیل و یکپارچه  تأمین یها رهیزنججریان کاال و پول در  در این پروژه اطالعات
با تکمیل سامانه جامع تجارت، امکان پایش و تنظیم بازار، کنترل قاچاق، کنترل محصوالت تقلبی، 

 .شود یممالیات و کنترل رانت و فساد فراهم  اخذاقتصادی برای  یها تیفعالشناسایی مودیان و 
 .کند یمرا فراهم تنظیم بازار  مدیریت هوشمندسامانه جامع تجارت امکان 

 از: اند عبارتاهم مواردی که در این پروژه دنبال خواهد شد، 
 کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کاال دار شناسنامه 

 با هدف  و واردکنندگان دکنندگانیتوسط تول یی هدفکاالی ها گروه یشناسه کاال برا دریافت
 رصد و رهگیری کاالها و مبارزه با قاچاق

 ارتباط سامانه جامع  یلمرتبط با تجارت از قب یها سامانه یاطالعات یرفع نواقص و خألها یق،تدق
با  مرتبط یها سامانه یرو سا یژهحمل بار، بنادر، مناطق آزاد و و ی،گمرک یها تجارت با سامانه

 هدف رصد و رهگیری کاالها و مبارزه با قاچاق
 مبارزه با قاچاق و کاهش ها و  نظارت یو مقررات با هدف هوشمند ساز یندها، فرآها هیرو اصالح

 آن

 خانگی، پوشاک،  ویژه لوازم )به قاچاق یبا کاال مند نظامبرخورد هوشمند و  یها یبازرس انجام
 مراکز انبارش و سطح عرضه ی،در مبادقطعات یدکی و دخانیات( 

 با استقرار سامانه  یکیصدور صورتحساب الکترون یبرا ربط یذ یها با دستگاه ییافزا و هم پیگیری
 یفروشگاه یها انهیو پا یانجامع مود

 کاالهای  تأمینریزی مستمر و هوشمندانه برای تنظیم بازار و ایجاد هماهنگی میان اهداف  برنامه
 های موردنیازکاال مورد نیاز ضمن ایجاد حداقل تزاحم با اهداف توسعه صادرات

 و کافی کاال در بازار  موقع به تأمینو نظارت  یساز رصد و پایش مستمر بازار با تأکید بر هوشمند
 ویژه کاالهای اساسی به

 

پروژه تکمیل پایگاه  3

 یشناس نیزمداده 

هازار تولیاد شاده و در دساترس      وپانج  ستیبتا مقیاس یک  یشناس نیزم یها نقشهدر این پروژه، 
 دولتی یکپارچه خواهد شد. یها دستگاههمه  یشناس نیزم یها داده. همچنین ردیگ یمعموم قرار 
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پروژه گسترش  ۴

مالی  تأمین

 یا رهیزنج

ساازوکار  در  واحدهای تولیدی و تجاری یک زنجیره است. در گردشسرمایه  تأمینمحدوده پروژه 
ی مشخص و مبتنای بار قراردادهاای     تسهیالت بانکی بر اساس یک برنامه یا رهیزنجمالی  تأمین

 .شود یمپرداخت  وکارها کسبمنعقد شده، به 
توزیاع نقادینگی،    یهاا  روش نیماؤثرتر یکی از ای  مالی زنجیره تأمینبر اساس تجربیات جهانی، 

 تاأمین ای، فرایناد   مالی زنجیره تأمینباشد. در  متناسب با چرخه تولید کاال و خدمات در اقتصاد می
نقدینگی متناسب  تأمینوه بر شود و عال مالی تولید کاال از ابتدای زنجیره تا انتهای آن یکپارچه می

ماالی را   تأمینهای  با تولید و جلوگیری از انحراف منابع مالی، مصارف مالی را کاهش داده و هزینه
 دهد. نیز کاهش می

نعت، معادن و  وزارت صا بانک مرکازی، وزارت اماور اقتصاادی و دارایای و     این پروژه با مشارکت 
 .شود میانجام  ها بانکتجارت و 

 یانداز راهپروژه  5

 های ارزی صندوق

هاای   صاندوق ، تشاکیل  هاای ارزی  در راساتای مولدساازی دارایای    ابزارهای مالی مناسبیکی از 
 ارزی است. مالی تأمینو گذاری  سرمایه

، صاندوق ارزی  سارمایه در گاردش ارزی   تاأمین و  گاذاری  سرمایه یها فرصت، برای  در این پروژه
 ارزی است. ها آن یها پرداختکه دریافت و  شود میتشکیل 

باازی   ( تمایل مردم به خرید ارز فیزیکی با هدف حفا  ارزش و سافته  ۱ ها صندوقاین  یانداز راهبا 
هاا و   المللی ناشی از تحاریم  بین یها سکیر( جذب چنین منابعی برای دولت 2کند،  کاهش پیدا می

( ۴کناد،   یه از کشور کاهش پیادا مای  ( انگیزه برای خروج سرما3های خارجی را در پی ندارد،  بدهی
( منابع غیرمولد ارزی در راستای 5کنند،  گذاری ارزی خود کسب سود می ها از محل سرمایه خانواده

 شود. اقتصاد ملی بکار گرفته می
جمعای بارای    تاأمین هاای   های بزرگ و پلتفرم مالی پروژه تأمینگذاری برای  های سرمایه صندوق
 شوند. توانند بکار گرفته  های کوچک و متوسط ارزی می پروژه

پروژه طراحی و  6

استقرار فرایند 

رسیدگی به 

تخلفات و دادرسی 

 وکارها کسب

 وکاار  کساب اشخاص حقوقی مانند یک موجود زنده هستند و با ایجاد مشکلی برای فردی در یاک  
 متوقف شود. وکار کسب)مانند مدیرعامل( نباید کل 

یاا عملکارد بنگااه در     ،شاود  میمرتکب تخلفی  وکار کسبدر شرایط کنونی، وقتی مدیر ارشد یک 
بسایاری بارای    یهاا  چالشو قرار گرفته  الشعاع تحت وکار کسب، کل شود میمواردی دچار مشکل 

 شود. ایجاد میبنگاه 
اصالح  یا گونه بهرا  ها آنها و مدیران وکار کسبفرآیند رسیدگی به تخلفات مرتبط با در این پروژه 

 شود که فعالیت بنگاه با چالش مواجه نشود.

 یانداز راهپروژه  7

سامانه قواعد و 

مجوزهای 

 وکار کسب

اناواع  . اشاخاص از  دهاد  یما را هادر  زمان و انرژی زیادی ، مجوزهای مختلف از مراجع متعدداخذ 
. شاوند  ینما یکجاا و هماهنام مطلاع     صاورت  باه مجوزها و قواعدی که باید از آن تبعیت نمایند، 

 .کنند مختلف، بعضاً مدارک و مستندات مشابه را از متقاضی اخذ می یها سازمانهمچنین 
هاا اثرگاذار   وکار کسب، قواعد و استانداردها که روی سیتأسدر این پروژه تمامی مجوزهای ثبت و 

 َشوند. یکجا دیده می صورت بهد، هستن
، یک پنجره واحد ایجاد وکار کسبدر این پروژه با ایجاد یک فرآیند کلی مطابق قانون بهبود محیط 
برای اجارای ایان پاروژه ابتادا      .شود شده و تمامی قواعد و مجوزها با هم هماهنم و یکپارچه می

صورت گرفته و تا حد ممکن، مجوزها  ها،وکار کسببازطراحی فرآیندهای صدور مجوزهای الزم به 
 َشود. را از حالت پیشینی به پسینی تبدیل می
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پروژه گسترش و  1

تقویت مراکز 

 یبند رتبهارزیابی و 

 یبناد  رتباه که خادمات ارزیاابی و   است ( CBمحدوده پروژه ایجاد و تقویت مراکز گواهی دهنده )
 .دهند یمها را ارائه وکار کسبو  ها سازمان، ها تیفعالمحصوالت، 
که امکان مجوزهای  یا گونه بهباشد.  می مؤثرمجوزها نیز  ارائهها در وکار کسب یبند رتبهارزیابی و 

، بعاد از شاروع   وکاار  کساب پسینی را فراهم نموده و بجای تمرکز بر صدور مجاوز قبال از شاروع    
فتاه و در صاورت تخلاف،    توسط مراکز گواهی دهنده صاورت گر  رانهیگ سختهای  فعالیت، ارزیابی

 گیرد. مجوز باطل شده و برخوردهای الزم صورت می

رتباه و اعتباار   شاان  هاا بار اسااس عملکرد   وکار کسبدر این پروژه، رویکرد کلی کار این است که 
توانند از  خود، می ی رتبهکنند و مبتنی بر اعتبار و  مشخصی با تأیید مراکز معتبر خصوصی کسب می

 شوند. مند بهرهامکانات، مزایا و یا تسهیالت مختلف 
 یهاا  بخاش موجاود در   ی شاده  ثبات کمی مبتنی بر اطالعاات   یها شاخص، مبتنی بر ها یبند رتبه

توسط مراکز خصوصای صاورت    شده انجامهای کیفی مبتنی بر ارزیابی  مختلف و همچنین شاخص
 گیرد. می

که بیشترین کارایی و اثربخشای را   وکار کسباز  ییها حوزهخصیص منابع، به ت با اجرای این پروژه،
کااهش  هاا نیاز   وکار کساب مداخالت دولات در  انجام گرفته و ( ها آندارند )مبتنی بر رتبه و اعتبار 

 یبناد  رتباه بجای دخالت مستقیم دولت، از طریاق مکاانیزم اعتبارسانجی و     گرید عبارت به. ابدی یم
 .شود میانجام هدایت، حمایت و نظارت  یها تیمأمورها، وکار کسب

پروژه گسترش و  9

تقویت سکوهای 

 وکار کسبخدمات 

ماواد اولیاه، بازاریاابی، صاادرات،      تاأمین مانند  ییها حوزهکوچک و متوسط، عموماً در  یها شرکت
زیاادی مواجاه    یهاا  چاالش باا   ارتقای فناوری و نوآوری در محصول، توانمندسازی منابع انساانی، 

 هستند.
را ارتقاا داده و تجمیاع    وکاار  کساب ، بازار عرضه و تقاضاای خادمات   وکار کسبسکوهای خدمات 

 .کنند یمها را تسهیل وکار کسبخدمات، تضمین و مشاوره، دستیابی به خدمات برای 

و ضامن   ابدی یم یتوجه قابلها کاهش وکار کسب برایخدمات  شده تمامقیمت با اجرای این پروژه 
، امکان ارائاه محصاوالت باا کیفیات بهتار فاراهم       موردنظربه فناوری و خدمات  تر سادهدسترسی 

 .گردد یم

و  پروژه گسترش ۱۰

 یها شرکتتقویت 

 بازرسی

ای و تحقیقااتی جهات    بازرسی کیفیت با هدف ارائه خدمات فنای، مهندسای، مشااوره    یها شرکت
 ازیموردنکنندگان، تدوین استانداردهای  ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی و حمایت از حقوق مصرف

 کنند. ها و حسن ارائه خدمات فعالیت می صنایع و نظارت بر حسن اجرای پروژه
قارار   دوفروشیا خرکنند که هر کاالیی که قرار اسات ماورد    این امکان را فراهم می ها شرکتاین 

در ساطح   مخصوصااً صاادر نماوده و امکاان تباادالت      دیا تائیا عادم   دیتائگیرد را بررسی کرده و 
مقدار، وزن و کیفیت  دیتائشامل بازرسی و  ها شرکتکند. خدمات اصلی این  را فراهم می یالملل نیب

در براباار  هااا آناگون، همچنااین تساات و کنتاارل کیفیاات محصااوالت و عملکاارد کاالهااای گوناا
 باشد. استانداردهای مختلف بهداشتی، ایمنی و نظارتی می

 خواهند داشت. کننده مصرفبازار و حمایت از حقوق  میتنظدر  یمؤثرنقش  ها شرکتاین 

پروژه گسترش و  ۱۱

 بوم ستیزتقویت 

 و فناوری نوآوری

 

 یهاا  ساازمان  ،انیا بن داناش ناوآور و   یها شرکتشامل  ینوآور بوم ستیز گرانیبازپروژه محدوده 
و  هاا  دهناده  شاتاب ، در بخش صنعت، معادن و تجاارت   یبزرگ مل یها شرکتمرتبط و  یتیحاکم
 است.جسورانه  یها یگذار هیسرما
 یهاا  بخاش و ناوآور در   انیبن دانش یها شرکتنقش  یفایاز ا تیو حما ینوآور بوم ستیز تیتقو

 یاز رشد اقتصاد یور بهرهسهم  تواند یمدر کشور  دیاشتغال جد جادیکشور، عالوه بر ا یمهم صنعت
 .دینما زیاقتصاد کشور سرر یواقع یها بخشرا به  یو فناور یداده و نوآور شیافزا زیرا ن
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 از: اند عبارتبرخی از اقدامات این پروژه 

 توسعه  یع،صنا یو نو ساز یبر بازساز یدبا تأک یددر بخش تول یریپذ و رقابت یور بهره یارتقا
 یصنعت یها پارک

 نگاری  یناده بار آ  یصنعت و دانشگاه مبتن ینب یچند کالن پروژه راهبرد یفو تعر یبسترساز 
چااپ   ی،بزرگ، هاوش مصانوع   یها داده یاء،اش ینترنتا یرصنعت )نظ یآت یازهایو ن یفناور
 ساازی  یچهارم( با هادف باوم   یانقالب صنعت یها مؤلفه یرو سا یبلوک های یرهزنج ی،بعد سه
 ده در کشورینآ های یفناور

 یهاا  و رسااله  هاا  نامه یانپا یساز یکاربرد یبرا یو فناور یقاتبا وزارت علوم، تحق یهمکار 
 صنعت، معدن و تجارت یواقع یازهایمتناسب با ن یآموزش یو محتواها یدانشگاه

 نخبگاان و اساتفاده از    یملا  یااد و بن یجمهاور  یاسات ر یو فنااور  یبا معاونت علم یهمکار
 و توسعه یقو تحق ینوآور ی،توسعه فناور یها در راستا آن های یتظرف

 نوپاا   یوکارهاا  و کساب  یاان بن داناش  یهاا  شارکت  ی و توسعه یلاز تشک یتو حما یبانیپشت
 یجیتالد یوکارها ها( و کسب پا)استارت

 و  یاق تحق هاای  یات فعال یروز و ارتقاا  هاای  یاستفاده از فناور یوکارها برا از کسب یبانیپشت
 توسعه

پروژه گسترش و  ۱2

تقویت خدمات 

 ابری

خادمات فنااوری    گساترش تحت وب با رویکرد سارویس گارا و    یافزار نرمدر این پروژه، خدمات 
 گیرد. های کشور، مورد توجه قرار میوکار کسباطالعات در راستای تسهیل 
اتوماسیون اداری،  افزار نرممتعدد مانند  یافزارها نرمدیگر نیازی به خرید با استفاده از خدمات ابری، 

و با هزینه  ازیموردنهای  ، سرویسوکار کسبتوان متناسب با نیاز  نیست، بلکه میمالی  یافزارها نرم
مختلاف   یافزارهاا  نارم  ی توساعه و  یانداز راهنصب و  یها نهیهزکمتر استفاده کرد. لذا بسیاری از 

تخصصی مالی و تحلیل داده  یافزارها نرمها از اتوماسیون اداری گرفته تا سایر وکار کسبمورد نیاز 
 شود. فراهم می تر مناسب ی نهیهزها با وکار کسبو... متناسب به نیاز 

پروژه هماهنگی  ۱3

پخش  یها شرکت

 یها فروشگاهو 

 یا شبکه

 جادشدهیاها وکار کسبباید هماهنگی بین اهداف ملی و اهداف  طرف کیازبرای تحقق اهداف ملی 
 نیز هماهنگی و همکاری ایجاد شود. ها بنگاهو در سطح 

، یا شابکه  یها فروشگاهپخش و  یها شرکتاول با ایجاد هماهنگی بین  ی وهلهدر این پروژه، در 
 کاار  میتقسا ن شاده و  مورد نظار، تبیای   ی حوزهنقش و وظایف متقابل دولت و بخش خصوصی در 

، به نقش هدایت، یگر یتصدتا دولت بتواند با پرهیز از  ردیگ یممشخصی در این خصوص صورت 
حمایت و نظارت خود به نحو مطلوب بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف خود را در ایان  

مختلاف   یهاا  بخاش و  هاا  شرکتبین  ییافزا همراستا ایفا نماید. از سوی دیگر، ایجاد هماهنگی و 
 یور بهاره تا بتواند بستری برای افزایش  گردد یممورد نظر نیز در این پروژه دنبال  ی حوزهفعال در 

 مورد نظر را فراهم نماید. ی عرصههای فعال در وکار کسبو ایجاد منافع مشترک مضاعف برای 
ها با اهداف حاکمیت، ثانیااً ایجااد و روناق اناواع     وکار کسبدستاوردهای این پروژه اوالً هماهنگی 

این پروژه، ایجاد یکپاارچگی   یها یژگیو نیتر مهم. یکی از باشد یمها وکار کسببین  یها یهمکار
 ها با وزارت صمت است.وکار کسباین حوزه، با اهداف  تأمیندر زنجیره 

همکااری تهیاه شاده و     یهاا  مدلاز  سینو شیپسازوکار اجرا این است که در هر حوزه، ابتدا یک 
وزارت  یها تیفعالشود و مبنای تمام  ، با همکاری ذینفعان، کامل و دقیق میسینو شیپسپس این 
 شود. کلیدی نهایی می نفعان یذنهایی میان  نامه تفاهمو در قالب یک  ردیگ یمصمت قرار 
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پروژه هماهنگی  ۱۴

صنایع  یها بنگاه

 غذایی

 جادشدهیاها وکار کسبباید هماهنگی بین اهداف ملی و اهداف  طرف کیازبرای تحقق اهداف ملی 
 نیز هماهنگی و همکاری ایجاد شود. ها بنگاهو در سطح 

، نقاش و وظاایف   ییغاذا  یعصانا  یهاا  بنگاهاول با ایجاد هماهنگی بین  ی وهلهدر این پروژه، در 
مشخصای در ایان    کاار  میتقسا مورد نظر، تبیین شده و  ی حوزهمتقابل دولت و بخش خصوصی در 

، به نقش هدایت، حمایت و نظارت یگر یتصدتا دولت بتواند با پرهیز از  ردیگ یمخصوص صورت 
 خود به نحو مطلوب بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف خود را در این راستا ایفا نماید.

 ی حاوزه مختلاف فعاال در    یها بخشو  ها شرکتبین  ییافزا هماز سوی دیگر، ایجاد هماهنگی و 
و ایجااد مناافع    یور بهاره تا بتواند بستری برای افزایش  گردد یممورد نظر نیز در این پروژه دنبال 

 مورد نظر را فراهم نماید. ی عرصههای فعال در وکار کسبمشترک مضاعف برای 
د و روناق اناواع   ها با اهداف حاکمیت، ثانیااً ایجاا  وکار کسبدستاوردهای این پروژه اوالً هماهنگی 

این پروژه، ایجاد یکپاارچگی   یها یژگیو نیتر مهم. یکی از باشد یمها وکار کسببین  یها یهمکار
 ها با وزارت صمت است.وکار کسباین حوزه، با اهداف  تأمیندر زنجیره 

همکااری تهیاه شاده و     یهاا  مدلاز  سینو شیپسازوکار اجرا این است که در هر حوزه، ابتدا یک 
وزارت  یها تیفعالشود و مبنای تمام  ، با همکاری ذینفعان، کامل و دقیق میسینو شیپسپس این 
 شود. کلیدی نهایی می نفعان یذنهایی میان  نامه تفاهمو در قالب یک  ردیگ یمصمت قرار 

پروژه هماهنگی  ۱5

 یها بنگاه

 یخودروساز

 جادشدهیاها وکار کسبباید هماهنگی بین اهداف ملی و اهداف  طرف کیازبرای تحقق اهداف ملی 
 نیز هماهنگی و همکاری ایجاد شود. ها بنگاهو در سطح 

، نقش و وظایف متقابل یخودروساز یها بنگاهاول با ایجاد هماهنگی بین  ی وهلهدر این پروژه، در 
مشخصی در ایان خصاوص    کار میتقسمورد نظر، تبیین شده و  ی حوزهدولت و بخش خصوصی در 

، به نقش هدایت، حمایت و نظارت خاود باه   یگر یتصدتا دولت بتواند با پرهیز از  ردیگ یمصورت 
نحو مطلوب بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف خود را در این راستا ایفا نمایاد. از ساوی   

ماورد نظار    ی حوزه مختلف فعال در یها بخشو  ها شرکتبین  ییافزا همدیگر، ایجاد هماهنگی و 
و ایجااد مناافع مشاترک     یور بهاره تا بتواند بستری برای افزایش  گردد یمنیز در این پروژه دنبال 

 مورد نظر را فراهم نماید. ی عرصههای فعال در وکار کسبمضاعف برای 
ها با اهداف حاکمیت، ثانیااً ایجااد و روناق اناواع     وکار کسبدستاوردهای این پروژه اوالً هماهنگی 

این پروژه، ایجاد یکپاارچگی   یها یژگیو نیتر مهم. یکی از باشد یمها وکار کسببین  یها یهمکار
 ها با وزارت صمت است.وکار کسباین حوزه، با اهداف  تأمیندر زنجیره 

همکااری تهیاه شاده و     یهاا  لمداز  سینو شیپسازوکار اجرا این است که در هر حوزه، ابتدا یک 
وزارت  یها تیفعالشود و مبنای تمام  ، با همکاری ذینفعان، کامل و دقیق میسینو شیپسپس این 
 شود. کلیدی نهایی می نفعان یذنهایی میان  نامه تفاهمو در قالب یک  ردیگ یمصمت قرار 

پروژه هماهنگی  ۱6

 یها بنگاه

 یخانگ لوازم

هاا ایجااد   وکار کساب باید هماهنگی بین اهداف ملی و اهداف  طرف کیازبرای تحقق اهداف ملی 
 نیز هماهنگی و همکاری ایجاد شود. ها بنگاهشده و در سطح 
، نقش و وظایف متقابل یخانگ لوازم یها بنگاهاول با ایجاد هماهنگی بین  ی وهلهدر این پروژه، در 

مشخصی در ایان خصاوص    کار میتقسمورد نظر، تبیین شده و  ی حوزهدولت و بخش خصوصی در 
، به نقش هدایت، حمایت و نظارت خاود باه   یگر یتصدتا دولت بتواند با پرهیز از  ردیگ یمصورت 

نحو مطلوب بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف خود را در این راستا ایفا نمایاد. از ساوی   
ماورد نظار    ی حوزهال در مختلف فع یها بخشو  ها شرکتبین  ییافزا همدیگر، ایجاد هماهنگی و 
و ایجااد مناافع مشاترک     یور بهاره تا بتواند بستری برای افزایش  گردد یمنیز در این پروژه دنبال 

 مورد نظر را فراهم نماید. ی عرصههای فعال در وکار کسبمضاعف برای 
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ها با اهداف حاکمیت، ثانیااً ایجااد و روناق اناواع     وکار کسبدستاوردهای این پروژه اوالً هماهنگی 
این پروژه، ایجاد یکپاارچگی   یها یژگیو نیتر مهم. یکی از باشد یمها وکار کسببین  یها یهمکار

 ها با وزارت صمت است.وکار کسباین حوزه، با اهداف  تأمیندر زنجیره 
همکااری تهیاه شاده و     یهاا  لمداز  سینو شیپسازوکار اجرا این است که در هر حوزه، ابتدا یک 

وزارت  یها تیفعالشود و مبنای تمام  ، با همکاری ذینفعان، کامل و دقیق میسینو شیپسپس این 
 شود. کلیدی نهایی می نفعان یذنهایی میان  نامه تفاهمو در قالب یک  ردیگ یمصمت قرار 

پروژه هماهنگی  ۱7

 زاتیتجه یها بنگاه

 آالت نیماشو 

هاا ایجااد   وکار کساب باید هماهنگی بین اهداف ملی و اهداف  طرف کیازبرای تحقق اهداف ملی 
 نیز هماهنگی و همکاری ایجاد شود. ها بنگاهشده و در سطح 
، نقاش و  آالت نیماشا و  زاتیا تجه یها بنگاهاول با ایجاد هماهنگی بین  ی وهلهدر این پروژه، در 

مشخصی در  کار میتقسمورد نظر، تبیین شده و  ی حوزهوظایف متقابل دولت و بخش خصوصی در 
، به نقاش هادایت، حمایات و    یگر یتصدتا دولت بتواند با پرهیز از  ردیگ یماین خصوص صورت 

نظارت خود به نحو مطلوب بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف خود را در این راستا ایفاا  
مختلاف فعاال در    یهاا  بخاش و  هاا  شرکتبین  ییافزا همنماید. از سوی دیگر، ایجاد هماهنگی و 

و ایجااد   یور بهرهتا بتواند بستری برای افزایش  گردد یممورد نظر نیز در این پروژه دنبال  ی حوزه
 مورد نظر را فراهم نماید. ی عرصههای فعال در وکار کسبمنافع مشترک مضاعف برای 

ها با اهداف حاکمیت، ثانیااً ایجااد و روناق اناواع     وکار کسبدستاوردهای این پروژه اوالً هماهنگی 
این پروژه، ایجاد یکپاارچگی   یها یژگیو نیتر مهم. یکی از باشد یمها وکار کسببین  یها یهمکار

 ها با وزارت صمت است.وکار کسباین حوزه، با اهداف  تأمیندر زنجیره 
همکااری تهیاه شاده و     یهاا  مدلاز  سینو شیپسازوکار اجرا این است که در هر حوزه، ابتدا یک 

وزارت  یها تیفعالشود و مبنای تمام  ، با همکاری ذینفعان، کامل و دقیق میسینو شیپسپس این 
 شود. کلیدی نهایی می نفعان یذنهایی میان  نامه تفاهمو در قالب یک  ردیگ یمصمت قرار 

پروژه هماهنگی  ۱1

صنایع  یها بنگاه

 معدنی

هاا ایجااد   وکار کساب باید هماهنگی بین اهداف ملی و اهداف  طرف کیازبرای تحقق اهداف ملی 
 نیز هماهنگی و همکاری ایجاد شود. ها بنگاهشده و در سطح 
، نقاش و وظاایف   یمعادن  یعصانا  یهاا  بنگاهاول با ایجاد هماهنگی بین  ی وهلهدر این پروژه، در 

مشخصای در ایان    کاار  میتقسا مورد نظر، تبیین شده و  ی حوزهمتقابل دولت و بخش خصوصی در 
، به نقش هدایت، حمایت و نظارت یگر یتصدتا دولت بتواند با پرهیز از  ردیگ یمخصوص صورت 

خود به نحو مطلوب بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف خود را در این راستا ایفا نماید. از 
مورد  ی حوزهمختلف فعال در  یها بخشو  ها شرکتبین  ییافزا همسوی دیگر، ایجاد هماهنگی و 
و ایجاد منافع مشترک  یور بهرهتا بتواند بستری برای افزایش  گردد یمنظر نیز در این پروژه دنبال 

 مورد نظر را فراهم نماید. ی عرصههای فعال در وکار کسبمضاعف برای 
د و روناق اناواع   ها با اهداف حاکمیت، ثانیااً ایجاا  وکار کسبدستاوردهای این پروژه اوالً هماهنگی 

این پروژه، ایجاد یکپاارچگی   یها یژگیو نیتر مهم. یکی از باشد یمها وکار کسببین  یها یهمکار
 ها با وزارت صمت است.وکار کسباین حوزه، با اهداف  تأمیندر زنجیره 

همکااری تهیاه شاده و     یهاا  مدلاز  سینو شیپسازوکار اجرا این است که در هر حوزه، ابتدا یک 
وزارت  یها تیفعالشود و مبنای تمام  ، با همکاری ذینفعان، کامل و دقیق میسینو شیپسپس این 
 شود. کلیدی نهایی می نفعان یذنهایی میان  نامه تفاهمو در قالب یک  ردیگ یمصمت قرار 
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پروژه هماهنگی  ۱9

نساجی و  یها بنگاه

 پوشاک

هاا ایجااد   وکار کساب باید هماهنگی بین اهداف ملی و اهداف  طرف کیازبرای تحقق اهداف ملی 
 نیز هماهنگی و همکاری ایجاد شود. ها بنگاهشده و در سطح 
، نقاش و وظاایف   و پوشاک ینساج یها بنگاهاول با ایجاد هماهنگی بین  ی وهلهدر این پروژه، در 

مشخصای در ایان    ارکا  میتقسا مورد نظر، تبیین شده و  ی حوزهمتقابل دولت و بخش خصوصی در 
، به نقش هدایت، حمایت و نظارت یگر یتصدتا دولت بتواند با پرهیز از  ردیگ یمخصوص صورت 

خود به نحو مطلوب بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف خود را در این راستا ایفا نماید. از 
مورد  ی حوزهمختلف فعال در  یها بخشو  ها شرکتبین  ییافزا همسوی دیگر، ایجاد هماهنگی و 
و ایجاد منافع مشترک  یور بهرهتا بتواند بستری برای افزایش  گردد یمنظر نیز در این پروژه دنبال 

 مورد نظر را فراهم نماید. ی عرصههای فعال در وکار کسبمضاعف برای 
د و روناق اناواع   ها با اهداف حاکمیت، ثانیااً ایجاا  وکار کسبدستاوردهای این پروژه اوالً هماهنگی 

این پروژه، ایجاد یکپاارچگی   یها یژگیو نیتر مهم. یکی از باشد یمها وکار کسببین  یها یهمکار
ها با وزارت صمت است. سازوکار اجرا این است که وکار کسباین حوزه، با اهداف  تأمیندر زنجیره 

، باا  سیناو  شیپا همکاری تهیه شده و ساپس ایان    یها مدلاز  سینو شیپدر هر حوزه، ابتدا یک 
و در  ردیگ یموزارت صمت قرار  یها تیفعالشود و مبنای تمام  همکاری ذینفعان، کامل و دقیق می

 شود. کلیدی نهایی می نفعان یذنهایی میان  نامه تفاهمقالب یک 

پروژه هماهنگی  2۰

 شیمیایی یها بنگاه

هاا ایجااد   وکار کساب باید هماهنگی بین اهداف ملی و اهداف  طرف کیازبرای تحقق اهداف ملی 
 نیز هماهنگی و همکاری ایجاد شود. ها بنگاهشده و در سطح 
، نقاش و وظاایف متقابال    یمیاییش یها بنگاهاول با ایجاد هماهنگی بین  ی وهلهدر این پروژه، در 

صی در ایان خصاوص   مشخ کار میتقسمورد نظر، تبیین شده و  ی حوزهدولت و بخش خصوصی در 
، به نقش هدایت، حمایت و نظارت خاود باه   یگر یتصدتا دولت بتواند با پرهیز از  ردیگ یمصورت 

نحو مطلوب بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف خود را در این راستا ایفا نمایاد. از ساوی   
ماورد نظار    ی حوزهمختلف فعال در  یها بخشو  ها شرکتبین  ییافزا همدیگر، ایجاد هماهنگی و 
و ایجااد مناافع مشاترک     یور بهاره تا بتواند بستری برای افزایش  گردد یمنیز در این پروژه دنبال 

 مورد نظر را فراهم نماید. ی عرصههای فعال در وکار کسبمضاعف برای 
ها با اهداف حاکمیت، ثانیااً ایجااد و روناق اناواع     وکار کسبدستاوردهای این پروژه اوالً هماهنگی 

این پروژه، ایجاد یکپاارچگی   یها یژگیو نیتر مهم. یکی از باشد یمها وکار کسببین  یها یهمکار
 ها با وزارت صمت است.وکار کسباین حوزه، با اهداف  تأمیندر زنجیره 

همکااری تهیاه شاده و     یهاا  مدلاز  سینو شیپسازوکار اجرا این است که در هر حوزه، ابتدا یک 
وزارت  یها تیفعالشود و مبنای تمام  ، با همکاری ذینفعان، کامل و دقیق میسینو شیپسپس این 
 شود. کلیدی نهایی می نفعان یذنهایی میان  نامه تفاهمو در قالب یک  ردیگ یمصمت قرار 

پروژه هماهنگی  2۱

 یها بنگاه

داروسازی و 

 تجهیزات پزشکی

هاا ایجااد   وکار کساب باید هماهنگی بین اهداف ملی و اهداف  طرف کیازبرای تحقق اهداف ملی 
 نیز هماهنگی و همکاری ایجاد شود. ها بنگاهشده و در سطح 
، یپزشاک  یازات و تجه یداروسااز  یهاا  بنگاهاول با ایجاد هماهنگی بین  ی وهلهدر این پروژه، در 

 کاار  میتقسا ه و مورد نظار، تبیاین شاد    ی حوزهنقش و وظایف متقابل دولت و بخش خصوصی در 
، به نقش هدایت، یگر یتصدتا دولت بتواند با پرهیز از  ردیگ یممشخصی در این خصوص صورت 

حمایت و نظارت خود به نحو مطلوب بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف خود را در ایان  
مختلاف   یهاا  بخاش و  هاا  شرکتبین  ییافزا همراستا ایفا نماید. از سوی دیگر، ایجاد هماهنگی و 

 یور بهاره تا بتواند بستری برای افزایش  گردد یممورد نظر نیز در این پروژه دنبال  ی حوزهفعال در 
 مورد نظر را فراهم نماید. ی عرصههای فعال در وکار کسبو ایجاد منافع مشترک مضاعف برای 
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د و روناق اناواع   ها با اهداف حاکمیت، ثانیااً ایجاا  وکار کسبدستاوردهای این پروژه اوالً هماهنگی 
این پروژه، ایجاد یکپاارچگی   یها یژگیو نیتر مهم. یکی از باشد یمها وکار کسببین  یها یهمکار

 ها با وزارت صمت است.وکار کسباین حوزه، با اهداف  تأمیندر زنجیره 
همکااری تهیاه شاده و     یهاا  مدلاز  سینو شیپسازوکار اجرا این است که در هر حوزه، ابتدا یک 

وزارت  یها تیفعالشود و مبنای تمام  ، با همکاری ذینفعان، کامل و دقیق میسینو شیپسپس این 
 شود. کلیدی نهایی می نفعان یذنهایی میان  نامه تفاهمو در قالب یک  ردیگ یمصمت قرار 

پروژه ساماندهی  22

تعطیل و  یها بنگاه

 نیمه تعطیل

تولیاد   ی چرخاه باه   هاا  آن احیا و بازگشتو محدوده پروژه، احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل 
 است.

ماواد اولیاه،    تاأمین در این پروژه، واحدهایی که به دالیل مختلف نظیر مشکالت اقتصاادی، عادم   
باانکی و ... در حالات نیماه تعطیال یاا تعطیال        یهاا  یباده آن،  یهاا  مات یقنباودن   ریپاذ  رقابت
از حیث وضعیت باازار فاروش محصاول تولیادی،      یبند تیاولوو پس از  شده یبررس، اند رگرفتهقرا

 .رندیگ یممورد حمایت ویژه قرار  ...امکان تولید محصول، عوامل فنی تولید در کارخانه و 

 تأمینپروژه  23

 یها رساختیز

 صنعتی یها شهرک

برق، آب، گاز، تلفن، اینترنت و  تأمینتولیدی شامل  یها بنگاه یها رساختیز تأمینمحدوده پروژه، 
 صنعتی است. یها شهرکمستقر در تصفیه فاضالب واحدهای تولیدی 

خصوصی  یها روگاهینتوسعه صنعتی،  یها شهرکدر  تقال توزیع برق،ان یها پستافزایش ظرفیت 
 ی توساعه و  هاا  شاهرک استفاده از پساب شهرهای اطراف شارکت   ،صنعتی یها شهرککوچک در 

 از اقدامات این پروژه است. ییها نمونه ها شهرکآب و فاضالب در  یها خانه هیتصف

پروژه طراحی  2۴

 شبکه مشاغل

که افراد شاغل در هر شغل باید  شود میمشخص  و ،شده فیتعرهای هر شغل  در این پروژه ویژگی
ای قارار   ی شغلی در چه رده شود درآمد هر طبقه هایی داشته باشند، ضمناً مشخص می چه مشخصه

شود که برای اشتغال در یک شغل مشخص، فرد چاه تجربیااتی داشاته      و همچنین تعیین می دارد
 باشد.

. همچناین  شود می برآورددر هر شغل و میزان درآمد مشاغل  ازیموردنمیزان اشتغال در این سامانه 
 شاود  می ارائههایی را نیاز دارد، نیز  مرتبط نیز متصل شده و اینکه هر شغل چه آموزش یها آموزش

 کند. آموزشی را نیز فراهم می یزیر برنامهکه امکان 

 یانداز راهپروژه  25

سامانه اطالعات 

 مشاغل

کند. یکسانی تعااریف در ایان    نفعان اشتغال فراهم می سامانه مشاغل بستری برای تعامل همه ذی
های کاریابی، کارفرمایان، کارجویان، مراکز آموزشای، مراکاز    سامانه، باعث تسهیل ارتباط بین بنگاه

اکمیتی حهای  سازمانو  و هدایت شغلی(ریزی فردی  رنامه، بتحصیلی، شغلی)آزمون، مراکز مشاوره 
 شود. می

تشاکیل  ای از تقاضا و عرضه بارای مشااغل مختلاف در حاال و آیناده       در این سامانه، پایگاه داده
هاای   های اقتصادی، مراکز آموزشی، افاراد و ساازمان   ریزی بنگاه تواند مبنای برنامه که میشود  می

 حاکمیتی باشد.
 :از اند عبارتهای اقتصادی  سامانه مشاغل برای بنگاه کارکردهای

o  افزایش دقت در جذب نیروی انسانی: با افزایش دقت در توصیف مشخصات یافتن افراد و

ترین  های استاندارد در انتخاب نیرو، امکان جذب متناسب و استفاده از آزمون ازیموردنافراد 

افراد با مشاغل بنگاه و کاهش هزینه اجتماعی اخراج نیروی کار و کاهش دعاوی بین کارگر 

خود ندارند و  ازیموردنشود. اکثر کارفرمایان آگاهی دقیقی از منابع انسانی  و کارفرما فراهم می

ها سخت است؛ این مسائل باعث عدم جذب نیروی بیشتر  برای آن کارآمدشناسایی نیروهای 

 .کند های زیادی به بنگاه تحمیل می شود که هزینه نیروهای نامناسب مییا جذب 

o ریزی منابع انسانی درون سازمان: اطالعات پایه مشاغل که در بردارنده  تسهیل برنامه
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موجود، شناسایی های  ظرفیتامکان شناسایی  ،ای هر شغل است های مورد نیاز بر ویژگی

های شغلی را  و طراحی مسیرتخصیص منابع انسانی و انتصاب مدیران نیازهای آموزشی، 

 .کند فراهم می

 :از اند عبارتسامانه مشاغل برای کارجویان و کارکنان  کارکردهای

o  عالوه با استفاده از اطالعات این سامانه، افراد جویای کار : دقیق از بازار کار اتاطالعکسب

های شغلی، سطح  های فرصت بینی ها و پیش بر آگاهی از مشاغل درخواست شده، از روند

های معتبر  های آموزشی و آزمون ها و شرایط مربوط به انواع مشاغل، دوره کارمزد و تخصص

 شوند. میمطلع 

o ریزی فردی: الزامات آموزشی و مهارتی مشاغل عالوه بر کمک به افراد جویای کار برنامه ،

و تحصیالت  مدت کوتاههای آموزشی ) ها و انتخاب درست دوره امکان تشخیص فرصت

 کند. دانشگاهی( را برای کارجویان آینده فراهم می

o های  با آزمونهای هر فرد  سالیق و توانمندی: افزایش رضایت شغلی و ارتقای عملکرد

انتخاب مشاغل شوند. با  پیشنهاد میبرای وی مشاغل متناسب تخصصی آشکار شده و 

 یابد. افزایش میرضایت شغلی و عملکرد  ها ها و انگیزه مناسب با توانائی

 :ازاست  مؤسسات آموزشی عبارتها و  دانشگاهسامانه مشاغل برای  کارکرد

o  :اطالعات الزم در این سامانهکارجویان و کارفرمایان های  انتخابشناسایی نیازهای آموزشی ،

های دقیق  کند. با آشکار شدن تقاضای می را تولیدزش بینی تقاضای آمو برای پیش

 د.شون کارفرمایان، نیازهای آموزشی با صحت و دقت بیشتری مشخص می

 سامانه مشاغل: یها دادهبا استفاده از 

 آموختگان، انگیزه این مراکز را برای  بندی مراکز آموزشی بر اساس اشتغال دانش رتبه

 .کند آموزشی تقویت میهای  گیری در راستای اولویت جهت

 های اطالعاتی کامل و دقیق از بازار کار امکان پایش وضعیت فعلی و  با ایجاد پایگاه

 شود. های آتی برای حاکمیت فراهم می بینی پیش

 طور بههای دانشگاهی و تعداد دانشجویان مورد نیاز هر رشته تحصیلی  تعیین رشته 

 شود. مشخص میدولت زا و بدون مداخله  درون

 های آموزشی با نیازهای بازار کار و افزایش کارایی بازار، اشتغال را افزایش  تناسب دوره

 خواهد داد.

هاا،   رای تخصیص مناابع انساانی در ساطح کاالن و درون ساازمان     ب یکاروساز« سامانه مشاغل»
 و ارتباط دانشگاه و جامعه در بعد منابع انسانی است. یساالر ستهیشا
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پروژه مدیریت  26

 دانش سازمانی

َشاود، برتاری حاوزه دانشای و      موضوعی که سبب برتری رقبا بار همادیگر مای    نیتر مهم یکی از
 مرتبط با آن است. یها یفناور

، هاا  شرکتوری، بسیار مهم است که  و بهره ییکارابا توجه به اهمیت مدیریت دانش برای افزایش 
ریال ثبت  دقت بهها،  که برای مدیریت بر هزینه گونه همانمؤثر مدیریت کنند.  طور بهدانش خود را 

گیرد، دانش هم بایستی به دقت ثبت شده حسابرسی دانش صاورت   شده و مورد حسابرسی قرار می
 پذیرد.

های زیادی  اینکه برای ایجاد دانش و فناوری هزینه رغم یعلها، وکار کسبدر حال حاضر در سطح 
 َشود. تحلیل و استفاده مکرر نمی تاًینهانشده و  مدیریتمناسب  صورت بهشود، لکن  می

مادیریت داناش تادوین شاده و فرایناد اساتقرار مادیریت داناش در         در این پروژه اساتانداردهای  
 .شود می تیحماها وکار کسب

پروژه تربیت  27

مدیران گام دوم 

 انقالب

حااکمیتی و   یهاا  ساازمان )در یتی هاای مادیر   کشور ضاعف جادی در تواناایی    یها چالشیکی از 
 ها( است.وکار کسب

و  شاده  ییشناسا اشخاص مستعد )با توجه به توزیع متناسب در مناطق مختلف کشور(در این پروژه 
بازدیاد از  ، مطالعاه ماوردی،   یسااز  هیشاب آموزشای و   یهاا  کارگااه  صاورت  باه آموزشای   یها دوره

 .شود میبرگزار  ها آنو کسب تجارب عملیاتی براِی  داخلی و خارجی یها شرکت

پروژه درج قیمت  21

و قیمت  دکنندهیتول

 واحد

زمیناه  و  ردیا گ یما و سایزبندی مختلاف قارار    یبند بستهنوع  ریتأثتحت  کننده مصرفدرج قیمت 
 .کند یمتشتت قیمت را فراهم 

عالوه بر این شفافیت  .شد خواهند حذف کاذب و کننده گمراه های تخفیف، قیمت تولیدکنندهدرج با 
مقایساه قیمات محصاوالت مشاابه     « قیمت واحد محصول»درج  نیهمچن شود میمالیاتی حاصل 

 .کند کنندگان تسهیل می برای مصرف

 یبند رتبهپروژه  29

و  ها فروشگاه

 سکوها

در بخش  یخود انتظامایجاد شفافیت و  یها روشواحدهای توزیعی یکی از  یبند رتبهاستقرار نظام 
 است.توزیع کشور 

و سکوها  ها فروشگاه یبند رتبهعملکردی، نظام اعتبارسنجی و  یها شاخصدر این پروژه، با تعریف 
 .شود میانجام 

پروژه اصالح  3۰

ساختار بازارهای 

 یها یکانفلزات، 

و  یرفلزیغ

 شیمیایی

عادم تاوازن   ، و شایمیایی  یرفلزیغ یها یکانفلزات،  اصلی زنجیره تولید صنایع یها چالشیکی از 
آن، عادم تاوازن در زنجیاره تولیادات      تباع  باه ( و یگاذار  متیقتوزیع سود )منتج از اشکاالت نظام 

واساط میاان صانایع     یهاا  حلقاه این امر منجر به بروز وابستگی در برخای  است. فیزیکی مربوطه 
 شده است. یدست نییپاباالدستی و 

سود در طول زنجیره، هدایت  ی عادالنهبا هدف توزیع  یارگذ متیقساختار اصالح با در این پروژه، 
 تحقق خواهد یافت.و کاهش وابستگی به واردات و ایجاد توازن در زنجیره  گذاری سرمایه

پروژه اصالح  3۱

ساختار بازارهای 

 خدمات

تولیدی،  یها بخشدر اقتصاد و پیوندهای پسین قوی با  توجه قابلسهم  ی واسطه بهبخش خدمات 
 ی ساتانده تولیدات کشور دارد. عالوه بر این، ماهیت نامرئی  ی شده تماماز اهمیت بسزایی در هزینه 
که برقراری شرایط رقابت کامل در بازار مذکور، با اشکاالت عدیده  شود میاین بخش، منجر به آن 

 همراه باشد.
بر آن بوده است کاه نظاامی باه    کاال و خدمات صنفی، تالش  یگذار متیقاگرچه در دستورالعمل  

و  ونقال  حمال اصالی همچاون    یهاا  بخاش بازارهای خدماتی کشور داده شود، لکن همچناان در  
 ی ناه یهز، با چالش همراه است و تاأثیر آن بار   رمنصفانهیغ یها هیروارتباطات، موضوع ممانعت از 

 ضاوابط اساتقرار  باا  پاروژه  در این  .شود میمتقاضی این خدمات وارد  یها بخشتولیدات  شده تمام
 .شود میخدمات عادالنه و شفاف  یگذار متیقنسبی،  یها ارزشقیمت مبتنی بر 
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 یانداز راهپروژه  32

سامانه کدال 

 دولتی یها شرکت

تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت )حتای اگار عضاو     یها شرکتدر این پروژه اطالعات 
 بورسی منتشر خواهد شد. یها شرکتشفاف مانند  طور به( نباشندبورس 

پروژه اشتغال  33

درآمدی  یها دهک

 پایین

، از هار دو خاانوار یاک نفار     3تا  ۱های  در دهک. دو و سه هستند، های یک محدوده پروژه دهک
 ، هر خانوار به متوسط بیش از یک فرد شاغل دارد.۱۰است، اما در دهک شاغل 

توزیع به عبارتی بهبود یابد. پایین  یها دهکدر اشتغال در این پروژه تالش بر این است که توزیع 
 بهبود خواهد یافت.توزیع درآمد شغلی عادالنه شود. با بهبود توزیع اشتغال،  یها فرصت

ضامناً در  و هدایت شغلی انجام خواهد شاد.   یتوانمندسازشناسایی استعدادها، فرآیند در این پروژه 
 شود. ، داده میرندیگ یمافراد را بکار  که این ییها هبنگا، امتیازاتی به یآموز مهارتکنار 

این پروژه با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایای  
 خواهد شد.

پروژه اشتغال  3۴

 مرزنشینان

کولاه باری و   مناطق مرزی یکای از علال    درباشد. بیکاری  ر میمحدوده پروژه مناطق مرزی کشو
 گاذاری  سارمایه دو رویکرد اصلی این پروژه، توانمندسازی افاراد و همچناین افازایش    است.قاچاق 
 باشد. ها میوکار کسب

این پروژه با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایای  
 خواهد شد.

پروژه اشتغال  35

 مناطق محروم

د در ساطح کشاور، ضاروری    باشد. در راستای توزیع درآما  مناطق محروم کشور میمحدوده پروژه 
 شغلی بیشتری در مناطق محروم فراهم شوند. یها فرصتاست 

و  شاده  کنتارل در این پروژه عالوه بر ایجاد اشاتغال عادالناه و توزیاع مناساب درآماد، مهااجرت       
 مورد توجه خواهد بود.آمایش سرزمین معیارهای 

هاا  وکار کساب  گاذاری  سارمایه دو رویکرد اصلی این پروژه، توانمندسازی افراد و همچنین افازایش  
 باشد. می

و ، وزارت کشور، وزارت راه و شهرساازی  این پروژه با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی خواهد شد.

ظرفیت  یساز فعال 36

 زنجیره معادن

و در  شاود  مای متمرکز پرداختاه   طور بهظرفیت زنجیره معادن،  یساز فعالدر این پروژه، به موضوع 
 این فرآیند، اقدامات اصلی زیر، دنبال خواهد شد:

 زیمگا سا یمعدن آالت ینو توسعه کاربرد ماش یمعدن آالت ینماش یو نوساز یبازساز 

 به معادن یدسترس یها و جاده یمعدن های یرساختز یفیو ک یکم یارتقا 

 معادن یمالکانه و حقوق دولت ی در نرخ بهره یبازنگر 

 معادن یرهزنج گذاری یمتعدالت و توازن در نظام ق یبرقرار 

 ها پهنه یعتجم یاو  یبا خوشه ساز یاسمق کردن استخراج معادن کوچک یاقتصاد 

 یمعدن های یتدر فعال یمنیا یاستانداردها یتو رعا یمنا یطشرا یارتقا 

 یفناورانه معدن های یسکو ر ها یتاز فعال یبانیپشت یها صندوق یتقوت 

 یمعدن یها باطله یو باز فراور یارع کم یرذخا یابیدر باز یفناور یتقاار 

 یتآهن همات و توجه به سنم یکاستراتژ یتمرکز بر عناصر معدن 
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 ها و شهرستان ها استان یها برنامه
تا پایان سال  ها شهرستانو  ها استانصنعت، معدن و تجارت  یها برنامهمتناظر با اهداف و اقدامات سطح کالن، 

و از  طراحی شده نظران صاحببا مشارکت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی، مسئوالن محلی و  ۱۴۰۰
 اجرا خواهد شد. ۱۴۰۱ابتدای سال 
اصول آمایش بر مبنای  و محلی یا منطقه، و مسائل ملی ها فرصتبر اساس تحلیل  ها شهرستانو  ها استاننقشه راه 

شامل اهداف اشتغال و اقدامات صنعتی، معدنی و تجاری استانی و شهرستانی،  یها برنامه .شود می طراحیسرزمین 

 برای هر منطقه خواهد بود.

با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی  بار یکماه  3هر  ها شهرستانو  ها استان یها برنامهپیشرفت 

 پایش خواهد شد.

 .شود میشور محقق همه مناطق کطراحی و اجرای نقشه راه در سطوح استانی و شهرستانی، پیشرفت متوازن با 

 

 ها رشته فعالیتهای  برنامه
 ها یتفعالرشته  یها برنامهمختلف صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.  یها بخشمطالعات متعدد و متنوعی در 

نهایی  ۱۴۰۰تا پایان سال  ، متناسب با اهداف کالن بخشها یتفعالرشته  یها برنامهو  شده انجامبر اساس مطالعات 
 ارزیابی عملکرد خواهد بود. یها شاخصشده و مبنای اقدامات و 

 شد.ماهانه پایش قرار  صورت به ها یتفعالرشته  یها برنامهاجرای 
 نمونه اهم اهداف و اقدامات در صنعت خودرو به شرح زیر است. عنوان به

 

 0011 سال پایاناهداف و اقدامات تا 

 ۱۴۰۰سال  دوم ماهه شش در نشده ینیب شیپهزار دستگاه بیش از برنامه  ۱۰۰تولید خودرو به میزان  افزایش .۱

 پایان آذرماهمعوق تا  تحویل تعهدات .2

 بازار از طریق پایش مستمر و روزانه نحوه عرضه و تحویل خودرو تعادل بخشی بر .3

 لیتر در صد کیلومتر 7.1به  1.۱از  ها بنگاهکاهش مصرف سوخت در سبد خودروهای تولیدی  .۴

در  و خادمات(  خاودرو )شامل مواد اولیه، اجازا قطعاات، تولیاد    صنعت ساختار قیمت در زنجیره ارزش اصالح  .5

 برای افزایش کمی و کیفی تولید یزیر برنامهخودروسازی و امکان  یها شرکتکاهش زیان راستای 

و خودروی  ۱25Kمدل اطلس شرکت سایپا،  یانداز راهجدید شامل  یها مدلمحصوالت و  یها پروژهتکمیل  .6

 خودرو رانیادر اقتصادی 

 رویکرد ( باTieringقطعات ) یساز مجموعه هژیو بهبنیادی و تحولی صنعت خودرو  یها پروژه به ی ده شتاب .7

 خانواده ارتقای ایرانی، اور کراس مشترک، توسعه خودروهای برقی، خودروهای پلتفرممشترک سازی قطعات، 

 قطعات و ها مجموعه داخل اتوماتیک و توسعه ساخت نیمه و دستی سرعته 6 یها ربکسیگ و موتور
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 سال پایان در دستگاه هزار ۱۰ حداکثر به کف خودروهای کاهش .1

 اجزا و قطعات صنعت خودرو و تسویه مطالبات معوق قطعه سازان دکنندگانیتولاز  مؤثرپشتیبانی  .9

 (تکنوسنتر)خودرو فناوری  و نوآوری مرکز یانداز راهو  سیتأس .۱۰

 ۱۴۰۰هزار ناوگان تجاری سنگین تا پایان سال  ۱۰ ینوساز .۱۱

 

 مدت انیم اهداف و اقدامات

 ۱۴۰۴میلیون دستگاه در سال  3و  ۱۴۰۱میلیون دستگاه در سال  ۱.6 افزایش تولید به .۱

 یا تعرفه( و اصالح نظام ۱۴۰۴% در سال 3۰حداقل الزام به صادرات خودرو ) .2

 ۱۴۰۱سال خودرو تا پایان  شده تمام% بهای 2۰کاهش  .3

 ،۱۴۰2تاا ساال    % در هار ساطح(  2۰)افازایش   ساتاره کیفای   5و  ۴، 3در سطوح  خودروهاارتقاء کیفی تولید  .۴

 به بعد ۱۴۰3ممنوعیت تولید خودروهای سه ستاره به پایین از سال 

 به بعد ۱۴۰3ساله برای خودروهای تولیدی از سال  5لحاظ گارانتی  .5

 داخلی در هر سال جدید محصول 2حداقل  تولید .6

 هزار دستگاه در سال( 3۰ناوگان سنگین تجاری فرسوده )حداقل  عملیاتی کردن پروژه نوسازی .7

(، Tieringقطعاات )  یساز مجموعهصنعت خودرو با هدف توسعه  نیتأم زنجیره مدیریت ساماندهی و بهبود .1

و  یسااز  قطعاه  یریپاذ  رقابات و مشاترک ساازی قطعاات،     یاستانداردسااز خاودرو،   شاده  تمامکاهش هزینه 

 یساز قطعه، توسعه صادرات قطعات خودرو و ارتقای کیفیت و استانداردهای یساز مجموعه

 هیبریدی و برقی توسعه سبد سوخت خودرو و افزایش سهم تولید خودروهای .9

، توساعه  شاده  تماام ساختار مدیریتی، کااهش قیمات    یساز کپارچهیبرای اصالح و  ها بنگاهارتقا همکاری بین  .۱۰

 مدیریتی )نه بنگاهی(، یساز کپارچهیمشترک،  پلتفرم

 خودروسازی یها شرکتدولت در مدیریت  مداخله عدم و اصالح ساختار مالکیت .۱۱

 

 یالملل نیب یها برنامه
کشورهای  یژهو به توسعه روابط تجاری با کشورهارویکرد برونگرایی، با از مرزهایش باشد.  تر بزرگاقتصاد ایران باید 

 طراحی شده است. المللی ینباهداف بخش صنعت، معدن و تجارت در تعامالت ، و افزایش صادرات همسایه
 تیو اهم ی جغرافیایی، همسایگی و همسویی با ایران ، منطقهتیاولو برحسبکشورها  المللی ینب یها برنامهدر 
 یتعامل با کشورها یها برنامه ۱۴۰۰پاییز سال  در .اند شده  میها، به چهار دسته تقس با آنی تجارت  و توسعهتعامل 
با مشارکت وزارت امور خارجه نهایی  ۴و  3ه دست یتعامل با کشورها یها برنامهزمستان سال جاری و در  2و  ۱دسته 

 خواهد شد.
ها و اقدامات مشترک و هماهنم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وکار کسب یده جهتمبنای  ها برنامهاین 

 .وزارت امور خارجه خواهد بود
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 ها تیفعالو  ها تیمأمور یده سازمان
رشد شاهد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گستردگی، تنوع و پیچیدگی باالیی دارد. از طرف دیگر  مأموریتحوزه 
ملی، محلی » یها برنامههستیم. برای حل سریع مسائل و حرکت پرشتاب این بخش،  ها ینوآورو  ها یفناورفزاینده 

اهداف و اقدامات  ها برنامهد شد. این خواه نهایی و ابالغدر اسرع وقت  «المللی ینب)استانی و شهرستانی(، بخشی و 
 .کنند یمبخش صنعت، معدن و تجارت را با دقت مناسب و هماهنم با یکدیگر ترسیم 

 شود: کار میتقسسطح  2، باید در ها برنامهبرای اجرایی شدن 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر ها: وکار کسبو  (وزارت صنعت، معدن و تجارتبین حاکمیت ) کار یمتقس
 های یتفعالو  شود میمتمرکز  ،«نظارت»و « تسهیل گری»، «تنظیم گری»، «یگذار تیاولو»نقش چهار 

اصلی در تحقق ها، نقش وکار کسبخواهد شد. ها واگذار وکار کسباقتصادی برای دستیابی به اهداف به 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ضمن ایجاد  دارند عهدهبر را صنعت، معدن و تجارت اهداف بخش 

در جهت تحقق اهداف مورد  ها آن، بر حسن عملکرد وکارها کسب بهتر چهبستر مناسب برای فعالیت هر 
 نظر نظارت نماید.

 برای  ها پروژهعملکرد و  یها شاخص، اهداف، ها یتمأمور: وزارت صنعت، معدن و تجارتدرون  کار یمتقس
تانی و ملی تعیین و ابالغ خواهد شد. اقدامات و دستاوردهای همه واحدها هر ماه پایش تمام واحدهای اس

، امکان اقدامات اصالحی در ضمن پیشگیری از روزمرگی. تعیین دقیق اقدامات و پایش مستمر شود می
 .ندک یممتوازن بین مدیران توزیع  طور بهرا  ها یتمسئولزمان مناسب و تحقق اهداف را فراهم کرده و 

مدیریت « تحول یها پروژهاجرای »و  «اداره امور جاری»در دو سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت درونی امور 
 .شود می

 :اقدام انجام خواهد شد: 3 ی،جار های یتمأمور یقو دق یع، سرموقع به یاجرا یبرا اداره امور جاری 

o ستادی یها معاونتاستانی و  یها سازمانبه  یاراخت یضتفو 

o  :ستادی همگرا  یها معاونتمرتبط با یکدیگر در راستای  مأموریتواحدهای با وحدت فرماندهی
 شده و وحدت فرماندهی ایجاد خواهد شد.

o  با حضور متخصصان  یمشورت یشورا یک یهر حوزه کار درو نظارت:  گذاری یاستسشوراهای
 ل خواهد شد.و نظارت تشکی گذاری یاستس مأموریتبا 

  چارچوب منشور  و ر شده  منصوبتحول، مدیر پروژه  یها پروژهبرای هر یک از تحول:  یاه پروژهاجرای
تحول، سازوکارهای وزارت  یها پروژهشود، فعالیت خواهد کرد. با اجرای  یمکه به ایشان ابالغ  یا پروژه

 حکمرانی هوشمند عملیاتی خواهد شد.صنعت، معدن و تجارت اصالح شده و 
، حرکت پرشتاب بخش صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و تداوم ها برنامهبا تقسیم کار درست و تمرکز بر اجرای 

  خواهد یافت.



 

 

 

 35 «صنعت، معدن و تجارت» برنامه وزیر پیشنهادی

 

 

 تخصصی سوابق -   وستیپ

 

 سید رضا فاطمی امین

 وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

 

 
بوده و ذینفعان زیادی دارد. مسائل این بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت گسترده و متنوع  مأموریتحوزه 

روندهای جهانی از طرف دیگر . اند شده  انباشتهمسائل اساسی ولی  شدهی جزئی و موردی رفع ا گونه بهگذشته  یها سال
 را تغییر داده است. وکار کسبنوین، فضای  های یفناورفزاینده و شتاب 

تولید، اشتغال در دولت سیزدهم اهداف بلندی داشته و متعددی پیچیده و  یها چالشبخش صنعت، معدن و تجارت 
 متحول شود. سرعت بهبا اداره امور جاری، باید  زمان همصنعت، معدن و تجارت  وزارتدارد؛ بنابراین و صادرات 

نوین،  یوکارها کسبآشنایی عمیق با ، ای رشته ینبگذاری صنعتی و  تجربه در سیاستحکمرانی، های  یوهشتسلط بر 
بین بخشی در سطح  هایکاروسازاستقرار ، توانایی های تحولی تجربه اجرای پروژهائل ترکیبی و پیچیده، توانایی حل مس

در  یژهو بهمدیریتی و شناخت عمیق و دقیق بخش صنعت، معدن و تجارت )ی اطالعاتی و ها سامانهاشراف بر ملی، 
الزامات مدیریت در از ( وکار کسبپیشرفته، معدن و مدیریت  های یناورفصادرات، نظام توزیع و تنظیم بازار،  یها حوزه

 است. وزارت صنعت، معدن و تجارت

  

 سوابق اجراییاهم 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ یزیر معاون برنامه 

 و معادن؛ یعوزارت صنا یتوسعه و فناور یزی،ر معاون برنامه 

 یران؛ا یعصنا یعامل سازمان گسترش و نوساز یئتعضو ه 

 و معادن؛ یعستاد تحول صنا یسرئو  یرمشاور وز 

 ؛مهر ماندگاراقتصادی طرح  یها پروژه یسو رئ جمهور سیرئ یژهو یارمشاور دست 

 برنامه  ینو تدو یطراح یمجری و و تجار یمعدن ی،صنعت یصنعت، معدن و تجارت در راهبردها یرمشاور وز
 صنعت، معدن و تجارت؛ یراهبرد

 و معادن تهران؛ یعو صنا یاتاق بازرگان یندگاننما یئتعضو ه 

 یران؛و معادن ا یعو صنا یاتاق بازرگان یندگاننما یئتعضو ه 

 فرسوده کشور؛ یخودروها یطرح نوساز یمجر 

 ؛۱3ستاد تبصره  یابیو ارز یزیر معاون برنامه 

 ؛۱3مقام ستاد تبصره  قائم 
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 ی؛گذاری و مشارکت آستان قدس رضو مرکز سرمایه یرمد 

 ی؛رضو یسازمان اقتصاد رهیمد ئتیعضو ه 

 ی؛رضو یسازمان اقتصاد یرعاملمد 

 ی؛آستان قدس رضو یتمقام تول قائم 
 

 

 تحصیالت

 مدیریت راهبردی دانش دکترای تخصصیی  دوره 

 (ستاو در مرحله اخذ دانشنامه  شده انجام)دفاع رساله 
 دانشگاه عالی دفاع ملی

 دانشگاه علم و صنعت ایران اقتصادی اجتماعیهای  سیستم مهندسی ارشد کارشناسی 

 الکترونیک مهندسی کارشناسی 

 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 ها فیتأل

 یبهشت یدواحد شه ی، انتشارات جهاد دانشگاه۱392صنعت، معدن و تجارت،  یکتاب برنامه راهبرد 

 یبهشت یدواحد شه ی، انتشارات جهاد دانشگاه۱392 یی،غذا یها فراورده یبرنامه راهبرد کتاب 

 یبهشت یدواحد شه ی، انتشارات جهاد دانشگاه۱392ونقل،  حمل یزاتتجه یبرنامه راهبرد کتاب 

 یبهشت یدواحد شه ی، انتشارات جهاد دانشگاه۱392 یکی،و الکترون یکیالکتر یزاتتجه یبرنامه راهبرد کتاب 

 افزا ، نشر هم۱393افزا،  دانش هم یریتمد یمبان کتاب 

 یرانا یلیر ونقل حمل ی، انجمن مهندس۱396، )لجستیک( کاال یانرج یه راهبردبرنام کتاب 
 

 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت یها مأموریتوزیر پیشنهادی با  سوابقتناسب 

دارای تجارب عملی باشد. تجارب « حکمرانی»و « وکار کسب»وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در دو سطح 
و تجارب  کند یمرا فراهم  وکارها کسبالزم برای حمایت از  های یتحساساقتصادی، شناخت دقیق و  های یتفعال

 .نماید میاقتصادی را تقویت  های یتفعالهدایت و نظارت بر  های ییتواناحکمرانی، 
 
 یحکمران سطحدر  اجرایی سوابقهایی از  نمونه

  هزار  ۴5، درمجموع ۱315تا مرداد سال  رانیورود خودرو به ا یاز ابتدا :فرسوده یخودروها یطرح نوسازمجری
سال اول )تا  کی، در آغازشده ۱315فرسوده که از مرداد  یخودروها یشده بود. در طرح نوساز خودرو از رده خارج

ا ب خودروساز 2هزار شعبه،  ۱۰بانک با حدود  5 ملی طرح نیهزار خودرو از رده خارج شد. در ا 225( ۱316مرداد 
 یکی. داشتند میمشارکت مستق یواحد استان 3۱راهور با  سیمرکز اسقاط و پل ۱۰۰فروش،  یندگینما ۱۰۰۰حدود 
 ضامن بود. کیهزار وام با  225 یطرح اعطا نیا یها یژگیاز و

  بخش  یها برنامه یو اجرا یزیر و معادن، کانون برنامه عیستاد تحول صنا :و معادن عیستاد تحول صنارئیس
اساس  بر بود.( ۱319در سال  ها یارانهطرح هدفمند کردن  ازجمله) یصنعت و معدن در طرح تحول اقتصاد

انجام شد؛  یدر حوزه انرژکه  یقیگسترده و عم یها لیمختلف و مطالعات و تحل عیکه از صنا یمتعدد یدهایبازد
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و اجرا  یطراح یبانک التیو پرداخت تسه یکاهش مصرف انرژ ع،یصنا یبازساز یها در حوزه یمتعدد یها پروژه
اما  افتی شیشدت افزا صنعت و معدن به بخش یانرژ یها حامل متیق ها، ارانهیطرح هدفمند کردن  یاجرا با شد.

 یاز کارها یکینمونه  عنوان به رو شدند. چالش روبه نیبا کمتر یصنعت ی، واحدهاشده یطراح یها برنامه یبا اجرا
حتی تعرفه برق،  شیافزا آن؛ با وجود یبود که با اجرا «عیصنا یبرق برا یگذار متیاصالح ساختار ق»شده  انجام
 .افتیکوچک کاهش  یها از بنگاه یاریبرق بس نهیهز

 یها مأموریتو  لیقانون بودجه تشک ۱3تبصره  یاجرا یبرا 15در سال  این ستاد :03ستاد تبصره  مقام قائم 
کننده  ستاد هماهنم نیونقل به عهده داشت. ا حملتوسعه و  یمصرف انرژمدیریت  یها در حوزه یمهم اریبس

 یرویو ن ، گمرکو معادن عیوزارت صنا ،یمانند وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و ترابر یمتعدد یها دستگاه
فرسوده، گازسوز  یاز رده خارج کردن خودروها ن،یبنز یبند هیمانند سهم یمهم یها پروژهاجرای بود و  یانتظام

قانون . داشت عهده بر ارو مترو  عمومی ونقل حملتوسعه ناوگان  ،یان ج یس یها گاهیجا جادیکردن خودروها، ا
( در .و سوخت است ونقل حمل)که یکی از قوانین مهم حوزه عمومی و مدیریت مصرف سوخت  ونقل حملتوسعه 

 تدوین شد. ۱3 دوره مسئولیت ستاد تبصره

 صدور جواز  ،یگذار هیمسئول سرما ؛یزیر برنامه معاونت :وزارت صنعت، معدن و تجارت یزیر برنامه معاون

 یها گاهیپا یساز کپارچهییکی از اقدامات مهم در این بخش،  است. شرفتهیو پ نینو عیاز صنا تیو حما سیتأس
 بوده است. یمال تأمینو  یگذار هیسرما یها در حوزه یکیالکترون یندهایفرا یانداز و راه یاطالعات

  و  یبند تیاولو یدر راستا ۱39۰ستاد مهر ماندگار در اواخر سال  :مهر ماندگاراقتصادی طرح  یها پروژهرئیس
در سراسر کشور را به  حوزه ۱۴پروژه در  9۰۰از  شیبکالن  تیریشد که مد لیتشک تمام مهین یها اتمام پروژه

 او ب ۱39۱سال  ی)برآورد ابتدا تومان اردیلیهزار م ۱7۰از  شیمهر ماندگار ب یها پروژه یعهده داشت. حجم مال
 دهیپروژه به اتمام رس ۴6۰از  شیپروژه، ب 9۰۰مجموع  از. گذشته( بود انیشده در طول سال انجام یها نهیهز عیتجم
به اتمام  یها )مجموع پروژه یها پروژه یکل شرفتی. پمحقق شد شده نییتع اهداف %۱۰۰ها،  پروژه نیدر اکه 
سال،  کیتعداد پروژه در طول حدود  نیاز ا یبردار بهرهرسید که  %1۰ به ( مهر ماندگاراو در حال اجر دهیرس
پروژه(؛  3۱پتروشیمی )های مهر ماندگار عبارت بودند از:  پروژه های مهر ماندگار عبارت بودند از: پروژه بود. سابقه یب

پروژه(؛  23روستا(؛ نیروگاه ) ۱۰۰۰شهر و  5۰پروژه(؛ گازرسانی ) 2۰های نفتی ) پروژه(؛ توسعه میدان 1پاالیشگاه )
 ۴3رسانی ) هزار هکتار(؛ آب 236پروژه شبکه آبیاری و زهکشی شامل  61های آبیاری ) پروژه(؛ شبکه 31سد )

پروژه(؛  6پروژه(؛ قطار شهری ) ۱7آهن ) پروژه(؛ راه ۱۱پروژه(؛ راه اصلی ) 65اه )پروژه(؛ بزرگر ۱۱پروژه(؛ آزادراه )
 پروژه( 39پروژه(؛ ورزشگاه ) ۱72(؛ مراکز بهداشتی و درمانی )پروژه ۱پروژه(؛ بندر ) 1۰واحدهای صنعتی و معدنی )

 

 
 وکار کسبمدیریتی در  اجرایی و هایی سوابق نمونه

 و  ۱397های   در سال یتوجه قابلسازمان اقتصادی رضوی دستاوردهای  :یرضو یسازمان اقتصاد یرعاملمد

، شتاب گرفته و با یگر یتصدهای زیرساختی و عدم  گیری به سمت فعالیت در این سال جهتداشته است.  ۱391

سود  .است شده فراهمهای الزم برای جهش تولید  ها و مؤسسات، زیرساخت شرکت مأموریتادغام و اصالح 
، بیش از ۱396نسبت به سال  ۱397تحت پوشش سازمان اقتصادی رضوی در سال  مؤسساتو  ها شرکتمیعی تج
 یها شرکتمیانگین افزایش سود  دو برابردرصدی سود در سازمان اقتصادی رضوی حدود  2۰۰. رشد برابر شد 3

% 71به  ۱396سال % در ۴9نسبت سود عملیاتی به سود خالص از است  ذکر یانشابوده است.  درصد( ۱۱3) یبورس
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 یتوجه قابلهای اخیر رشد  تابعه در سال مؤسساتها و  انضباط مالی شرکتهمچنین افزایش یافت.  ۱397در سال 

 برای و بوده مقبول ،۱397 مالی سال برای تابعه مؤسسات و ها شرکت حسابرسی های گزارش  %19داشته است. 
ده است؛ بو% ۱1 ،۱395 سال در مقبول های گزارش سهم که یدرحال است؛ نشده مردود شرکتی هیچ سال این

 هشد کدر موعد قانونی برگزار  ۱397ال فعال برای عملکرد س مؤسساتها و  عالوه بر این مجامع تمام شرکت
شد. در این سامانه  یانداز راهسامانه شفافیت سازمان اقتصادی رضوی  ۱397در پایان سال بوده است.  سابقه یب

برای اطالع عموم مردم  ها آنوابسته و بودجه  مؤسساتها و  برای اولین بار اطالعاتی مالی و مدیریتی شرکت

 .منتشر شد

 ( دروی)ا رانیا عیصنا یسازمان گسترش و نوساز :یرانا یعصنا یعامل سازمان گسترش و نوساز یئتعضو ه
 یها دار بنگاه سازمان گسترش مالک و سهام. کشور است یا توسعه یها سازمان نیتر یو تخصص نیتر مهم یکی

 یجرم نیو همچن شرفتهیپ عیکشت و صنعت، صنا ،یساز یکشت ،یساز نیماش ،یخودروساز یها در حوزه یمتعدد
تحت پوشش سازمان گسترش )متناسب با سهام  یها شرکتفروش  است. شگاهیبزرگ احداث پاال یها پروژه
 هزار میلیارد تومان بوده است. 2۰بیش از  ۱39۰( در سال ها شرکتن در سازما

  یتوجه قابلصادراتی، دستاوردهای  های یرهزنجسازمان اقتصادی رضوی با ایجاد : المللی ینب های یرهزنجمدیریت 
گرجستان، لبنان،  ،ایتالیا، آلمانهند، ستان، تاجیکستان، قزاق، روسیهمختلف از جمله، صادرات به کشورهای در 

 داشته است.عمان، افغانستان، پاکستان و ترکیه 

  متعددی  تأمین های یرهزنجتحت پوشش سازمان اقتصادی رضوی  یها شرکت: داخلی تأمین های یرهزنجمدیریت
بوشهر، هرمزگان، رضوی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان،  یها استاندر 

و  حمایت از تولید یها روش، یکی از بهترین تأمین های یرهزنج. مدیریت اند کردهو خوزستان ایجاد  فارسگیالن، 
 تجارت است.
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