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 مقدمه 
  25نفعان متعددی است. بخش صنعت و معدن حدود  های بسیار متنوع و ذیبخش صنعت، معدن و تجارت شامل فعالیت 

رسد. همچنین  درصد می  40بیش از به درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده که اين سهم با احتساب خدمات مرتبط 

 درصد اشتغال کشور نیز در اين بخش قرار دارد.  45حدود 

 از:  اندعبارت خش صنعت معدن و تجارت، با مسائل متعددی مواجه است، برخی از اين مسائل ب

 مقررات قوانین و  ی اقتصادی وهای متغیرري ناپذی نیبش یپعدم ثبات و   •

 وکارهاکسب ی از توجهقابل بودن بخش  رفعال یغ  و خالیظرفیت  •

 هاتولید و بین رشته فعالیت   هاییره زنجافزوده در عدم توازن توزيع ارزش  •

 یوربهره پايین بودن  •

 تورم باال  •

 ارزهای خارجی های داخلی از یمتقپیروی  •

 چند نرخی بودن ارز  •

 صادراتی نامناسب بودن ترکیب و تنوع محصوالت  •

 ی و قاچاق ررسم یغتجارت  توجهقابل سهم  •

 اقتصادی  هاییت فعالدر  افزودهارزش توزيع نامتوازن سود و  •

 نظیر برق، گاز، آب  هارساخت يز محدوديت در  •

 نقدينگی تولید و صادرات  تأمین ضعف شديد در  •

 بازدهی باالی بازارهای غیر مولد و هدايت نقدينگی به اين بازارها •

 و مناطق  هایت فعالدر رشته   گذاریيه سرماعدم توازن  •

 های تولیدی یت فعالپايین بودن سطح تحقیق و توسعه در  •

دولت دوازدهم،  )در وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییرات مديريتی بسیار زياد در و  بنامناس یده سازمان  •

 وزير يا سرپرست داشته است.(  5وزارت صنعت، معدن و تجارت،  

و    یجزئ  یهاحل راهبنابراين با  ،  بااليی دارند  یچیدگیپها انباشته شده و  سال   تجارت  بخش صنعت، معدنمسائل  

اين  مسائل  .  شوندی م بیشتر و ايجاد مسائل جديد    يختگی رهم باعث به  عموالًايجاد شده و م، بهبودهای موضعی  يجیتدر

 بود. ها حل به دنبال راه با رويکردی جديد  يدباو  نشدهحل  ی ( فعليم)پارادا ینش با ب بخش

  از: »گسترش  اندعبارت وضعیت موجود به وضعیت مطلوب  ی بخش صنعت، معدن و تجارت برای حرکت از  راهبردها

المللی و  گسترش تعامالت بین  کارها،وکسب افزايیو هم  ارتقای توانمندی ها،سودآوری فعالیت  تنظیم ،انیبندانش اقتصاد  

ترين تغییراتی که بايد رخ دهند تا اهداف محقق شود  راهبردها مهمو تجارت«. اين  حکمرانی بخش صنعت، معدن   اصالح

 کنند. را بیان می 
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کامل بازنگری شوند. طی دهه گذشته    طوربه سازکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت بايد در راستای اين راهبردها  

برای حل مسائل اساسی اين بخش و با توجه به تحوالت    کهی درحال پرداخته شده است؛    به اصالح و توسعه سازکارها  کمتر

 ، بايد سازکارهای نوينی طراحی و استقرار يابند. وکارکسبدر فضای   یازموردن

و   همگرايی  سازکارها،  اصالح  کسبافزاهم با  اهداف،  يی  به  دستیابی  راستای  در  همچنین    يافتهيش افزاوکارها  و 

برای حاکمیت فراهم    «هایت فعالهای اقتصادی و نظارت بر  یت فعالگذاری، تنظیم و تسهیل  يت اولو»ی برای  مؤثرابزارهای  

 ی حاکمیتی بهینه خواهند شد. هامداخله شود. با استقرار سازکارهای نوين، حکمرانی نوين محقق شده و یم

تا حدی در متغیرهای تولید،   ها آن پیامدهای    نوين آغاز شد که هایطراحی و استقرار سازکار 1400از نیمه دوم سال 

تغییر    خواهیم بود.   هاآن تکمیل کارکردهای  شاهد    1401نمايان شد و در سال  سال  اشتغال، تورم و صادرات نیمه دوم  

است.   آغازشده با پیگیری امور روزمره و جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت  زمان هم  1400سازکارها در نیمه دوم سال  

 است؛ از جمله:  دارد هايی ها و پیچیدگی ، دشواری «های جاریتداوم فعالیت »با  زمانهم ها سازکاربا اصالح  « تغییر ريل»

 م شوند؛ تغییرات بايد با سرعت و دقت باال انجا با وجود شرايط ناپايدار )مانند تورم باال(، .1

 بسیار اندک است؛ فرصت برای خطا و اصالح مسیر .2

 زند؛ هايی در پی دارد که به آشفتگی موجود دامن می ها و چالش ذاتی هزينه   طور به اقدامات اصالحی در دوران گذار   . 3

 .کندی م منابع انسانی و مالی، پیشرفت کارها را کند  يژهوبه کمبود منابع  .4

تنظیم بازار سیمان و فوالد بود. با تکمیل و اعمال قواعد و    1400يک نمونه از دستاوردهای سازکارهای نوين در سال،  

گاز )برای واحدهای تولید فوالد(    تأمین   ا افزايش نرخ ارز و محدوديت جديد در بورس کاال، قیمت اين محصوالت ب   ی ها روش 

پايانی    ی ها هفته البته در    ها کاهش يافت؛ ، قیمت اعمال تعزيرات   دستوری و   ری گذا یمت ق بدون  افزايش نیافت، بلکه    تنها نه 

شديد   افزايش  دلیل  به  عوارض    های یمت ق سال  اعمال  با  که  يافت  افزايش  کمی  محصوالت  اين  قیمت  توازن  جهانی، 

 نیز کنترل خواهد شد.   مسئله پلکانی برای صادرات که در مراحل تصويب است( اين  داخلی )عوارض    – خارجی    های یمت ق 

 به اين شرح است:  1400ين دستاوردهای کالن بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ترمهم

درصد بوده    3.4نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با    1400  ماههنهدر بخش صنعت، در    ی رشد اقتصاد •

نسبت مدت مشابه    1400ماهه    9در نه    یزدرصد(. بخش خدمات ن  3.6  یبانک مرکز  )بر اساس گزارش  است

 درصد برخوردار بوده است.  5.7سال قبل از متوسط رشد 

رشد نسبت به دوره    13.6، با  1400ماهه سال    11هزار در    146ی صنعتی با  برداربهره ی  هاپروانه اشتغال   •

ی مختلف بخش صنعت بر اساس گزارش مرکز آمار ايران  هاگروه قبل همراه بوده است. سرجمع اشتغال در  

 ای داشته است.مالحظهقابل نیز رشد 

  یب؛ ش1400داشته است اما از تابستان    يشیروند افزا  1400بهار    ی تا انتها  1399از بهار    یدکننده تولتورم   •

  یتندتر  یبشبا  ر بخش صنعت نسبت به متوسط کل اقتصاد  د  یدکننده تولتورم  شده است.    ی روند منف   ين ا

در پايیز  و  داشته    ی روند کاهش  1400بعد از بهار    یدکننده تولروند تورم    یزدر بخش معدن ن.  است  يافتهکاهش 

 بیشتری داشته است. کاهش 
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 افزايش يافت.   1400میلیارد دالر در سال    48به    1399میلیارد دالر در سال    35از    یرنفتی غ صادرات کاالهای   •

  1400بازآفرينی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم سال  ،  راهبردها و سازکارهای نوينبرای اجرايی شدن  

ختارها تلفیق نشدند، بلکه  فرايندها و ساکه وزارت بازرگانی و وزارت صنايع و معادن ادغام شدند،    1390از سال    آغاز شد.

وزارت صنعت،    ی و استقرار ساختار سازمان  ی بازطراح »مانند    يی هاپروژهاجرای  با  ه و تجمیع شدند.  کنار هم قرار گرفتدر  

يی«  و استقرار سامانه پاسخگو  یطراح و »  «يشسامانه پا  یاندازراه، » « و استقرار درگاه خدمات  یطراح »،  «معدن و تجارت

 . شودی م روزبه ای خارج شده و جزيره  از وضعیتوزارت صنعت، معدن و تجارت ، اندآغازشده  1400که در نیمه دوم سال 

و بهبود    وکارهاکسبهای مناسب برای  ها و زيرساخت ايجاد فرصت،  اندآغازشده   1400ی که در سال  تحوالتپیامد  

 .شاءاهللان معیشت مردم خواهد بود؛ 

بخش بر اساس    ی دستاوردها در فصل اول،    بخش صنعت، معدن و تجارت است. تحوالت  اين گزارش دربردارنده چکیده  

سازکارهايی که    ين تر مهم ،  سوم فصل  ؛  اند شده فصل دوم، راهبردها بیان  شده است. در    ارائه   ها ی مش خط اهداف و برخی از  

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای    ی ده سازمان اصالح    در فصل چهارم   . اند شده آغاز شده معرفی    ها آن طراحی و استقرا  

با راهبردها و سازکارهای نوين تشريح شده است. در فصل پنجم، توالی اقدامات در قالب نقشه راه بیان شده    يی راستا هم 

شعار  اقدامات طراحی شده در راستای    و   1400ال  در راستای شعار س  شدهانجاماين گزارش، اقدامات    های یوست پدر    ت. اس 

 شده است.  ارائه 1401سال 

تغییر بینش )پارادايم( و روند تحول بخش صنعت، معدن و تجارت بوده و شامل همه    بیانگرمحتوای اين گزارش،  

)مانند    تخصصیهای  اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعاالن اين بخش نیست؛ گزارش اين اقدامات در گزارش

کاالهای  ،  المللیین بمبادالت  گزارش   تجارت،منبع  بازار  جامع  سامانه  و  صنعت  ،  یدکنندهولتقیمت  اعالم    پايه،  خودرو 

    شده است. ارائه( بازآفرينی وزارت صنعت، معدن و تجارت
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                                             اول  فصل
 دستیابی به اهداف
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در طراحی و  .  « استالمللیبین مبادالت    و   ها اشتغال، سطح قیمت»تولید،  مقاصد بخش صنعت، معدن و تجارت  

هايی مانند توزيع عادالنه درآمد، بهبود  مشی و محصوالت اين بخش بايد خط   هایت فعالتحقق مقاصد، راهبردها، سازکارها،  

 و کاهش فساد مورد توجه باشند.  وکارکسب محیط 

 

 

 

 

 
 و مقدار تولید کاالهای مهم قابل بیان است.  افزودهارزش میزان تولید بر اساس 

 

 رشد اقتصادی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر    1400  ماههنهبر اساس گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی در بخش صنعت، طی  

خدمات  آن به    توجهقابل درصد(. بخش خدمات که سهم    3.6بر اساس گزارش بانک مرکزی  است )درصد بوده    3.4با  

 درصد برخوردار بوده است.   5.7نسبت مدت مشابه سال قبل از متوسط رشد  1400ماهه  9در نه صنفی هستند 

 
 1390سال پایه:  -ی اقتصادهای مختلف رشد اقتصادی در بخش : 1جدول 

 فصل سال
گروه 

 کشاورزی
 ماهیگیری  کشاورزی

گروه 

 صنعت 
 معدن 

استخراج  
نفت و گاز  

 طبیعی

ساير 
 معادن 

 صنعت 

، تأمین آب

برق و گاز 

 طبیعی 

 ساختمان
گروه 

 خدمات

1399 

 1.5- 6.3 5.1 1.8 1.0 5.6 5.2 4.2 13.5 3.1 3.5 کل 

 4.0- 2.1- 2.1 1.2- 0.5 14.5- 13.1- 5.3- 10.4 0.1- 0.1 فصل اول 

 3.5- 5.4 13.3 0.5 2.2 3.4 3.3 4.5 11.2 2.6 2.7 فصل دوم

 1.5- 8.5 1.7 3.7 1.6 4.9 4.6 4.0 17.5 5.0 5.5 فصل سوم 

 3.1 13.2 4.2 4.3 0.5- 32.8 29.2 13.6 12.3 4.7 5.4 فصل چهارم

1400 

 5.1 6.3 5.1 3.4 2.5- 13.4 11.8 7.1 11.0 4.3- 3.9- ماهه نه

 4.6 12.9 9.2 5.5 0.1- 27.5 24.6 13.9 10.2 4.9- 4.5- فصل اول 

 5.2 2.2 3.5 2.1 3.7- 10.0 8.7 4.8 11.0 4.3- 4.1- فصل دوم

 5.7 4.7 3.0 2.6 3.5- 4.3 3.5 3.2 11.3 3.9- 3.3- فصل سوم 

 : مرکز آمار ايران مآخذ 

 

سه فصل    رازیغبه  1397بخش معدن از نیمه سال  رشد  بر اساس اطالعات مرکز آمار ايران روند فصلی و ساالنه  

دن، نوع  مع  محدوده بخشمعدن، تعريف    افزودهارزش نحوه محاسبه  تغییر  ،  هاتیفعالز کاهش  ناشی اهمواره منفی بوده که  

  ی سازفعال رای  بخش معدن ب. توجه ويژه به  استمواد معدنی و نرخ تورم کاالهای معدنی طی اين مدت    ی گذارمتیق

و فرآوری مواد امری    دستن يیپا  ی هارهی زنجدر    ژهيوبهجديد    یهای گذار ه يسرما، احیا معادن تعطیل و توسعه  هاتیظرف

 .شده و نقش معدن در اقتصاد ملی ارتقا يابد چند دوره اخیر جبران یهای کاستاست تا   ر يناپذاجتناب ضروری و 

 

 تولید -1-1
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 ید تولمقدار 
  1400  سال و کاتد مس در    ی خانگ لوازم ها از جمله گروه کاالهای پتروشیمی،  رشد تولید کاالهای مهم در اکثر گروه 

 شده است.  ارائه تولید برخی از کاالها در جدول زير  مقدار  دارد.    حکايت از بهبود وضعیت کلی تولیدات صنعتی   1399نسبت به  

 
 کاالهای منتخب  -مقدماتی-تولید  : 2جدول 

 

های کاهش تولید خودرو،  ترين علت است؛ مهم  افتهيکاهش   1399سال  نسبت    1400سال  سواری در    خودروهایتولید  

است در    ذکران يشابوده است.  های الکترونیکی  تراشه  تأمینهای جهانی در  محدوديتزياندهی، ضعف جريان نقدينگی و  

 است. افتهيکاهش میلیون دستگاه  20ی اخیر تولید خودرو در دنیا هاسال

  افته يکاهش خودروهای ناقص کف  اما تعداد  روند کاهشی داشته،    1400پايانی سال  ماههسه تولید خودرو در    هرچند 

% کل سال و در  13معادل    خودروران ياماه آخر سال در شرکت    2عرضه خودرو در  و عرضه خودرو افزايش يافته است.  

 شده است.  ارائه  روبرو در جدول    1400وضعیت عرضه خودرو در پايان سال  % کل سال بوده است.  20شرکت سايپا معادل  

 

 درصد تغییر 1400سال  1399سال  واحد سنجش نام محصول ردیف

 4.4- 864.4 903.9 هزار دستگاه  سواری  خودروهای 1

 1.5- 79382.0 80598.0 دستگاه  وانت 2

 44.2 2761.0 1915.0 دستگاه  و ون بوسینیماتوبوس،  3

 101.2 13213.0 6568.0 دستگاه  كامیون، كامیونت و كشنده  4

 3.1 669.0 649.0 دستگاه  كمباین 5

 2.8 22352.0 21735.0 دستگاه  تراكتور  6

 25.3 2028.3 1618.6 هزارتن  روغن ساخته شده نباتی  7

 5.6- 259.8 275.3 هزارتن  الستیك خودرو  8

 5.1 1084.3 1031.8 هزارتن  انواع كاغذ  9

 3.36 691.3 668.9 هزارتن  روغن صنعتی و موتور تصفیه اول  10

 2.1 62.1 60.8 میلیون تن  پتروشیمی 11

 32.1 57.7 43.7 مربعفوتنمیلیو  چرم  12

 8.3 2265.3 2091.0 هزاردستگاه یخچال و فریزر 13

 20.0 1456.0 1213.6 هزاردستگاه ماشین لباسشویی 14

 2.1- 28040.1 28644.7 هزارتن  فوالد خام  15

 5.0- 25205.1 26524.2 هزارتن  محصوالت فوالدی 16

 2.8 299.0 290.8 هزارتن  كاتد مس  17

 25.1 571.1 456.4 هزارتن  شمش آلومینیوم  18

 12.8- 1474.4 1691.8 هزارتن  كنسانتره زغالسنگ 19

 9.1- 63076.9 69408.8 هزارتن  سیمان  20

 17.3 1359.4 1158.8 هزارتن  شیشه جام  21
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 1400خودرو در سال  عرضه: 3جدول 

 شاخص ردیف 
چهارم سال   ماههسه

1400 

سوم سال  ماههسه

1400 

چهارم   ماههسه

 1399سال 

تغییر نسبت  

به دوره  

 قبل ماههسه

تغییر نسبت  

به دوره  

مشابه در  

 سال قبل

 %8- %39- 114,791 174,342 105,800 خودروهای ناقص  1

 %29 %71 183,916 138,360 237,048 مجموع فروش  2

 %38 %70 86,290 70,193 119,240 العاده فوقفروش  3

 %21 %73 97,626 68,267 117,808 فروشش یپانواع  4

 %3- %30 264,143 196,899 255,198 تحويل )فاکتور شده(  5

 

طبق روند متعارف، اصالح شده که عالوه    خودروساز  ی هاشرکتقیمت عرضه خودرو توسط    1400سال    آذرماهدر  

و    خودرو ران ي ا  هایدو شرکتعرضه  مجموع  منابع مالی برای تولید و افزايش عرضه خودرو بود.    ن یتأميکی از نتايج آن  

  در صورتبوده که    سواری و وانت  هزار دستگاه  860  حدوددر آذرماه  پس از تعديل قیمت خودرو    1400تا پايان سال  سايپا  

هزار دستگاه   860  اين دو شرکت  . کل میزان عرضهافتيی مکاهش  هزار دستگاه   722قبلی، عرضه به    یهامتیقتداوم  

هزار دستگاه به بازار عرضه شود. وضعیت تولید و عرضه   732  شدی م  ینیبش یپبوده است که در صورت ادامه روند قبلی 

 شده است.  ارائهخودرو به لحاظ اصالح قیمت در جدول زير 

 
 به لحاظ اصالح قیمت 1400: وضعیت تولید و عرضه خودرو در سال 4جدول 

 واحد شاخص  شاخص  ردیف
عملکرد تا پايان اسفند   بینییشپ

 قیمت اصالحبدون   1400

عملکرد تا پايان اسفند  

 قیمت  اصالحپس از  1400

 858 790 هزار دستگاه تولید 1

 860 722 هزار دستگاه عرضه 2

 

  44.2نسبت به دوره مشابه سال قبل    1400و ون در    بوسی نیمتولید خودروهای تجاری مسافربری شامل اتوبوس،  

 درصد بوده است.  101.2درصد رشد داشته و اين رشد برای تولید کامیون، کامیونت و کشنده نیز برابر  

ر  طوربه   1400ی در سال  خانگلوازم   تولید  يخچال و فريز و ماشین  نمونه    عنوان به داشته است؛  شد مثبت  متوسط 

 درصد رشد داشته است.   20و   8.3د لباسشويی به ترتیب رش

 باعث کاهش تولید شد. ر محصوالت فوالدی و سیمان، قطعی برق و گاز در تابستان و زمستان د
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در سه    از جمله مسکن، صنعت، معدن، ارتباطات(  ها گروه )کلیه    صنعت  اشتغالبر اساس اطالعات مرکز آمار، رشد  

های  ، از رشد مثبت برخوردار بوده است؛ اين رشد از متوسط کل بخش1399نسبت به فصول مشابه در سال  1400فصل 

هزار نفر جديد    350)زمستان(، حدود   1399نسبت به انتهای سال  1400ماهه سال  9اقتصادی بیشتر است. در کل، طی 

 و معدن است. ساخت کاال درصد مربوط به حوزه   60اند. از اين رقم حدود بخش صنعت شاغل شده در کل 

 
 فصل-نفرواحد:                                              های اقتصادیآمار اشتغال در بخش: 5جدول 

 1400 1399 سال 

 پاییز تابستان  بهار  زمستان پاییز تابستان  بهار  فصل 

 23,535,175 23,404,980 23,675,894 23,134,913 23,413,064 23,541,564 22,962,647 کل 

 3,629,807 4,063,966 4,249,754 3,653,827 3,904,547 4,348,327 4,264,627 کشاورزی

 8,163,113 7,907,400 7,872,023 7,813,239 8,022,726 7,867,118 7,290,976 صنعت 

 11,737,979 11,429,376 11,552,397 11,666,562 11,481,590 11,325,462 11,404,942 خدمات

 : مرکز آمار ايران مأخذ

 

 

 1400زایی در سال تغییرات اشتغال و اشتغال: 6جدول 

 نسبت به فصل مشابه سال قبل  1400اشتغال تغییرات  نسبت فصل مشابه سال قبل 1400درصد تغییرات اشتغال سال  شاخص 

 پاییز تابستان  بهار  پاییز تابستان  بهار  فصل

 122,111 136,584- 713,247 %0.5 %0.6- %3.1 کل 

 274,740- 284,361- 14,873- %7.0- %6.5- %0.3- کشاورزی

 140,387 40,282 581,047 %1.7 %0.5 %8.0 صنعت 

 256,389 103,914 147,455 %2.2 %0.9 %1.3 خدمات

 : مرکز آمار ايران مآخذ
 

هزار نفر    165  بر بالغ ،  1400برداری صنعتی و معدنی در سال  های بهره ناشی از صدور پروانه   شده های شغلی ايجاد  فرصت 

 است. کاهش داشته    14.6درصد رشد و معدنی    10.8داری صنعت  بر های بهره های شغلی پروانه شود. فرصت می   برآورد 

شده است؛ البته بر    برآورد نفر    960457،  1400ال  س طی    صادرشده   س ی تأس اشتغال برآورد شده ناشی از صدور جوازهای  

 . شود ی م ها  درصد منجر به ايجاد و يا توسعه بنگاه   40سهمی حدود    صادرشده   س ی تأس گذشته از مجوزهای    ی ها سال اساس روند  
 

 

 

 

 

    اشتغال -2-1



 

 

 صنعت، معدن و تجارت   تحول در  بخشگزارش  14

 

 اشتغال مجوزهای صادره : 7جدول 

 درصد تغییر 1400سال  1399سال  اشتغال مجوزهای صادره 

 صنعت
 3.6 960457 927464 س ی تأسجواز 

 10.8 161483 145686 برداری پروانه بهره

 0.9- 4571 4614 برداری پروانه بهره معدن

 واحد: فقره 
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در تنظیم بازار، افزايش تولید، اصالح ساختار بازارهای مهم و تقويت نظارت  و تجارت    معدن وزارت صنعت،  رويکرد  

بااليی دارد که کنترل آن خارج از محدوده    ر ی تأثو رسیدگی به تخلفات بوده است. البته حجم و رشد نقدينگی بر تورم  

 وزارت صنعت، معدن و تجارت است.  ت يمأمور

 از:  اندعبارت  1400ل اقدامات برای تنظیم بازار در سا نيترمهم

در راسالتای کاهش و ثبات قیمت  های بورس کاالبازار کاالهای پايه با اسالتفاده از ظرفیت  سالاختار  اصالالح -1

 مواد اولیه

 دکنندهیتول اعالم قیمت و کاالجريان شفافیت و نهايی با تمرکز بر  یاواسطهاصالح ساختار بازار کاالهای   -2

 افزايش صادرات در راستای توازن ارزی کشور -3

و تعیین سالالقف قیمت گاز طبیعی برای حمايتی  -های سالالیاسالالتیهای تولید با تدوين بسالالتههزينهتعديل   -4

 مصارف صنعتی

 وارداتی  یهامتیقکنترل نسبی  -5

 پايش بازارسامانه  یاندازراه -6

 اينترنتی( یهافروشگاه)در مرحله اول برای  شکاياتسامانه نظارت و رسیدگی به  یاندازراه -7

بورس کاال، حذف  تمرکز عرضه و تقاضای کاالهای پايه در  و    جديد در بورس کاال  هایابزار و اجرايی شدن    با تعريف

 قیمت در کاالهای مشمول انجام شد.و ثبات  مواد اولیه    تأمین تسهیل  ،  شفافیتافزايش    کاال،  30برای حدود    بندی سهمیه

از طرح    4 قیمت  مرحله  سال  که    دکنندهیتولاعالم  حلقهو    اجرا شد  1400در  و حذف  توزيع  نظام  بهبود  های  با 

نامطلوب،  واسطه قیمت گری  از  در    کنندهمصرف   باعث کاهش  قلم کاال    8بیش  پرمصرف و  عمده  شد.  هزار  کاالهای 

 خواهند شد.  دکنندهیتولمشمول اعالم قیمت  ( 1401در سال در مرحله پنجم )ضروری  

های  کاال در زنجیرهتولید و فروش محصوالت در سامانه جامع تجارت، شفافیت جريان    حسابصورت با گسترش ثبت  

برای تنظیم بازار، باعث گسترش خودکنترلی در    ازیموردن  یهاداده يافته و عالوه بر دسترسی به    ش يافزاو توزيع  تولید  

 عوامل تولید و توزيع شده است. 

 

 یدکنندهتول تورم

؛ شیب اين روند  1400روند افزايشی داشته است اما از تابستان    1400تا انتهای بهار    1399از بهار    دکننده ی تولتورم  

تورم  تندتری داشته است.  شیب کاهشی  بخش صنعت نسبت به متوسط کل اقتصاد    دکنندهیتولتورم  منفی شده است.  

 اين کاهش در پايیز تشديد شده است.  گرفته و به خود روند کاهشی  1400معدن نیز بعد از بهار در بخش   دکنندهیتول

 

 

 قیمت -3-1
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 : مرکز آمار ايران مأخذ

 یدکننده تول: روند تورم 1نمودار 

 

 

 
 : مرکز آمار ايران مأخذ

  صنعت ساخت بخش تولیدکننده در   : روند تورم2نمودار 
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 : مرکز آمار ايران مأخذ

 در بخش معدن  یدکنندهتول: روند تورم 3نمودار 

 

 شده است.  ارائهها به تفکیک رشته فعالیت  دکنندهی تولو تورم سالیانه  دکننده ی تول نقطهبهنقطه ول زير، تورم ادر جد

 
 های صنعتی در رشته فعالیت یدکنندهتول نقطهبهنقطهورم ت: 8جدول 

 بخش 
1399 1400 

 پاییز تابستان  بهار زمستان پاییز تابستان  بهار

 %46 %62 %95 %94 %77 %46 %10 کل بخش صنعت 

 %54 %56 %62 %62 %54 %36 %16 ساخت محصوالت غذایي 

 %54 %71 %89 %82 %62 %40 %21 ها ساخت انواع آشامیدني

 %20 %25 %20 %23 %23 %15 %15 های توتون و تنباکوساخت فراورده 

 %52 %77 %94 %91 %74 %36 %17 ساخت منسوجات

 %50 %60 %84 %59 %55 %47 %28 ساخت پوشاك  

 %44 %50 %71 %67 %56 %38 %17 ساخت چرم و محصوالت وابسته  

 %54 %99 %97 %92 %86 %35 %16 ي رباف یو حصمبلمان؛ ساخت از ني  جزبهپنبه،  هاو چوبساخت چوب و فراورده 

 %38 %59 %77 %80 %74 %31 %11 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی  

 %67 %67 %63 %40 %27 %21 %12 شدهضبط  یهارسانهچاپ و تکثیر 

 %43 %61 %103 %87 %46  %24- های حاصل از پاالیش نفتساخت کُک و فراورده  

 %63 %89 %136 %129 %109 %44 %2- های شیمیایيساخت مواد شیمیایي و فراورده  

 %30 %40 %43 %42 %38 %24 %14 گیاهي  هایساخت محصوالت دارویي، مواد شیمیایي داروسازی و دارو 

 %38 %62 %95 %103 %91 %53 %24 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 

 %66 %78 %71 %65 %54 %35 %25 ساخت سایر محصوالت کاني غیرفلزی  

 %39 %58 %112 %118 %139 %123 %41 ساخت فلزات پایه  

 %46 %56 %77 %78 %81 %62 %28 آالت و تجهیزات ماشین جزبهساخت محصوالت فلزی ساخته شده، 

 %25 %45 %62 %56 %52 %28 %13 ای، الکترونیکي و نوری ساخت محصوالت رایانه 
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 بخش 
1399 1400 

 پاییز تابستان  بهار زمستان پاییز تابستان  بهار

 %32 %51 %89 %98 %94 %65 %25 ساخت تجهیزات برقي  

 %38 %53 %76 %82 %70 %55 %29 بندی نشده درجای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین 

 %36 %39 %60 %72 %51 %46 %39 تریلری موتوری، تریلرو نیم  ساخت وسایل نقلیه

 %38 %57 %96 %155 %176 %133 %82 ونقل حملساخت سایر تجهیزات  

 %42 %53 %85 %92 %84 %67 %28 ساخت مبلمان  

 %42 %52 %50 %37 %37 %18 %16 ساخت سایر مصنوعات 

 : مرکز آمار ايرانمآخذ
 

 
 های صنعتی رشته فعالیت یدکنندهتولمتوسط تورم ساالنه  : 9جدول 

 صنعتی یهاتیفعالرشته  
1399 1400 

 پاییز تابستان  بهار زمستان پاییز تابستان  بهار

 69.7 80.4 78.5 56.8 37.4 23.9 22 کل بخش صنعت 

 58.1 58.4 53.6 42.1 32 25 24.7 ساخت محصوالت غذایي 

 72.2 76.4 69.3 51.3 34.9 23.2 20.3 ها آشامیدنيساخت انواع 

 21.8 22.7 20.2 19 13.2 12.4 13.7 های توتون و تنباکوساخت فراورده 

 75 83.6 74.4 54.7 37.8 25.6 27.8 ساخت منسوجات

 61.9 64.3 61.9 47.9 43.4 39.6 38.5 ساخت پوشاك  

 56.1 60.2 58.3 44.7 36.6 32.7 38.4 ساخت چرم و محصوالت وابسته  

 81.8 94 78.1 57.8 41.1 24.9 27.5 پنبه، به جز مبلمان؛ ساخت از ني وحصیربافي هاو چوبساخت چوب و فراورده  

 60 71.5 65.7 48.6 32.1 17.1 17.7 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی  

 60.1 50.3 38.3 25 20.4 23.1 35.6 شدهچاپ و تکثیر رسانه های ضبط 

 68.8 72.4 58.6 26.9 4.6 4.5- 3.5 های حاصل از پاالیش نفتساخت کُک و فراورده  

 95.7 113.2 104.8 69.1 39.6 16.6 16.2 های شیمیایيساخت مواد شیمیایي و فراورده  

 38.3 40.6 36.7 29.7 22.8 18 18.8 گیاهي  هایساخت محصوالت دارویي، مواد شیمیایي داروسازی و دارو 

 68.3 85.1 85.9 68.3 48.7 31.7 26.6 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 

 70.1 68 57 45.4 35.2 28 28.6 ساخت سایر محصوالت کاني غیرفلزی  

 72.3 98.2 121.8 105.6 83.9 58.8 30.3 ساخت فلزات پایه  

 61.9 71.5 74.8 62.9 51.4 39.6 34.8 آالت و تجهیزات ساخت محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین

 45 53.3 49.8 37.3 28 22 25.5 ای، الکترونیکي و نوری ساخت محصوالت رایانه 

 60.9 79.3 86.7 71 53.8 36.8 29.7 ساخت تجهیزات برقي  

 59.3 68.9 71.3 60 52.9 49.6 54.9 بندی نشده درجای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین 

 49.5 54.4 57.8 53.1 46.1 49.3 54.7 ی موتوری، تریلرو نیم تریلرساخت وسایل نقلیه

 73.2 106.2 134.7 138.6 108.8 71.4 46.9 ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل  

 63.6 76 82.4 68.4 54.4 40.4 29.9 ساخت مبلمان  

 45.6 44.8 36.1 27.4 24.6 23.1 31.6 ساخت سایر مصنوعات 

 ماخذ: مرکز آمار ايران
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 قیمت سیمان

ابزارهای بازار بورس کاال بود.   همديريت بحران افزايش قیمت سیمان با اتکاء ب 1400در پايیز  مؤثريکی از کارهای 

شده و نظام توزيع پس از  در بورس کاال متمرکز واحدهای تولیدی  سیمان فروش معامالت  تمام  1400 ر در شهريور و مه

از بین    یفروشگران و  بندی  سهمیهرصد شد؛ بدين ترتیب    دقتبه کاال    يانجر در قالب پروژه شفافیت  خريد از بورس نیز  

 .رفت

برای اولین بار طی سالیان اخیر در فصل پايیز    قیمت گروه سیمان   روند مورد سیمان،  های جديد در  اجرای سازکاربا  

 . داشت ی روند کاهش 

 

 
 : مرکز آمار ايرانمآخذ

 روند شاخص قیمت گروه سیمان  : 4نمودار 

 

 

 محصوالت زنجیره فوالد قیمت 

محصوالت  قیمت    (بازار کاالهای پايه استقرار برخی از ابزارهای جديد در بورس کاال )در چارچوب اصالح ساختار   با

  ارز )در چند مقطع( و نرخ  افزايش  رغم  علی ی داشته است.  با ثباتروند    انواع ورق، شمش، میلگرد و تیرآهن   شامل   فوالدی

 ، قیمت محصوالت فوالد کاهش يافت. سومکيکاهش تحويل گاز به واحدهای فوالدی تا  

 در بورس کاال نشان داده شده است. زير، روند قیمت برخی از محصوالت فوالدی  های در نمودار
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 واحد: ريال 

 : روند قیمت محصوالت فوالدی در بورس کاال 5نمودار 

 

 

 
 

 : روند تغییر قیمت شمش فوالد در بورس کاالی ایران با سایر نقاط دنیا 6 نمودار
 

درصد از ترکیه    52امارات  درصد از    42،  درصد از بازارهای شرق آسیا  34قیمت شمس فوالد در بورس کاالهای ايران  

 کمتر است. 

در ايران نسبت به ساير    هایمت قدر نمودار زير قیمت میلگرد بورس کاالی ايران و چند کشور نمايش داده شده است،  

 است.  تريین پا مراتببه کشورها 
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 های سایر کشورها ایران با قیمت های میلگرد در بورس کاالیاختالف قیمت: 7نمودار 

 

 

 
 

 کاال در مقایسه با سایر کشورها قیمت ورق گرم بورس روند : 8نمودار 
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 های جهانی : روند تغیر قیمت آهن اسفنجی ایران در بورس کاال در مقایسه با قیمت9 مودارن

 

در بازارهای خارجی به    ، جهش شديد قیمت محصوالت زنجیره فوالدشودی مال ديده  که در نمودارهای با  طورهمان 

های جهانی در پايان سال، قیمت فوالد اندکی افزايش يافت که البته  قیمت  با افزايش شديد بازار ايران منتقل نشده است،  

 خارجی.«   هاییمت قاين يعنی »حذف پیروی از ؛ «خارجی هاییمت ق یر تأثکاهش »عوارض اين افزايش نیز با اعمال 

 

 کننده مصرف  تورم

  نقطه بهنقطهمتوسط نرخ تورم ساالنه و تورم    ، 1400دوم سال    یمه ن  يران، اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ابر  

که    ی خانگلوازم مبلمان و  ،  هایدنی آشام  ، های خوراکنرخ تورم  ،  1400دوم سال    یمه است. در نداشته    ی روند کاهش ساالنه  

ظیر  ن  -خانوارها    ی مصرف  قالما  ير است؛ البته سا  کاهش بیشتری داشته  شود،ی بخش عمده مصرف خانوارها را شامل م 

 . اندتجربه کرده  تريم کاهش تورم را با آهنگ مالنیز  - مسکن و بهداشت و درمان

 

 
 : مرکز آمار ايران مأخذ

 خانوارهای کشور   - کنندهمصرفساالنه تورم  درصد : روند10نمودار 
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 : مرکز آمار ايران مأخذ

 خانوارهای کشور   -کنندهمصرف نقطهبهنقطه: روند تورم 11نمودار 

 

 
 : مرکز آمار ايران مأخذ

 هاآشامیدنیها و یخوراک  کنندهمصرف: روند تورم 12نمودار 
 

 
 : مرکز آمار ايران مأخذ

 پوشاک و کفش  کنندهمصرف: روند تورم 13نمودار 
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 : مرکز آمار ايران مأخذ

 مسکن  کنندهمصرف: روند تورم 14نمودار 

 

 
 

 : مرکز آمار ايران مأخذ
 ی خانگلوازممبلمان و  کنندهمصرف: روند تورم 15نمودار 

 

 

 
 : مرکز آمار ايران مأخذ

 بهداشت و درمان کنندهمصرف: روند تورم 16نمودار 
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 : مرکز آمار ايران مأخذ
 خدمات کنندهمصرف: روند تورم 17نمودار 

 

 قیمت خودرو 

 شدهتمام یدکننده، قیمت تول رويکرد قابل بررسی است: قیمت بازار آزاد، قیمت  3قیمت خودرو با 

اما در    دارد قرار  خودروساز    ی هاشرکتمیزان عرضه    یر تأثخودرو در دوران ثبات اقتصادی، تحت    در بازار   ها یمتق

 . شود ی مبازار  گذارییمت قتبديل به چراغ   ینوعبهو  شدهعرضه نرخ ارز جايگزين   ، دوران نوسانات شديد اقتصادی

از متغیرهای اقتصاد کالن بوده است. شکاف بسیار زياد بین تولید )حدود    متأثر در چند سال اخیر قیمت بازار آزاد خودرو  

يک  هزار دستگاه( و همچنین انتظارات تورمی، باعث شده که خودرو    1500  ( و تقاضا )بیش از 1400هزار دستگاه در سال    900

گذاری و حفظ ارزش پول از طريق بازار بورس، ارز،  يه سرما ای شده و نقش حفظ ارزش پول ايفا کند. محدوديت  يه سرما کاالی  

 طال، زمین و ساختمان باعث شده است که نقش حفظ ارزش پول از طريق خريد خودرو تقويت شود. 

ذکر  يان شاخودرو ارائه شده است.  شرکت ايران در نمودارهای زير روند قیمت ارز و میانگین قیمت بازار محصوالت  

ی تولید خودرو نیست، اثر مستقیم قیمت  ارزبر است که همبستگی باال بین قیمت ارز و قیمت خودرو در بازار آزاد، به علت  

 تر از قیمت بازار آزاد است. يین پاشود که بسیار  ی م خودرو منعکس  شدهتمام ارز در قیمت 

 
 خودرو یراناروند میانگین قیمت ارز و میانگین قیمت بازار محصوالت : 18نمودار 
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( در بسیاری از  خودروسازی  هاشرکت یدکننده )قیمت عرضه خودرو توسط  تولشود قیمت  همچنان که مشاهده می 

خودرو باال    شده تمام است. البته قیمت    شده تمامتر قیمت  يین پاتر قیمت بازار آزاد و همچنین  يین پا  مراتببهمحصوالت  

 بوده و بايد کاهش يابد. 

افزايش يافت که با توجه    % 18خودرو و سايپا با اخذ مصوبات قانونی،  يران اهای  قیمت فروش توسط شرکت  آذرماهدر  

 دهد. های تولید را پوشش می درصد کمی از افزايش نهاده تولیدکننده )بخش صنعت(  %64به تورم  

 

 ی خانگلوازم قیمت 

روند باثباتی را داشته و رشد قیمت اين محصوالت در مقايسه با رشد شاخص    1400قیمت محصوالت خانگی در سال  

  خانگی لوازمت ماهانه  که متوسط رشد قیمطوری بسیار کمتر است، به  1400ماهه    9های تولید در  و هزينه   تولیدکنندهقیمت  

 درصد در ماه بوده است.  3.3 بربالغ  ساير کاالها برای  هاقیمت اما رشد بودهدرصد   1.5حدود 

 کاال نشان داده شده است. 3در نمودار زير، روند قیمت بازار برای 

 
 : روند قیمت لباسشویی 19 نمودار
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 : روند قیمت تلویزیون20نمودار 

 

 

 
 : روند قیمت یخچال 21نمودار 

 

 های خود را به قیمت مهرماه برگردانند. یمت قیدکنندگان اصلی، تول، ماهبهمن ذکر است که در يان شا
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  رشد داشته   درصد   40حدود    ارزشی از نظر    و   درصد  8.6  مقايسه با سال قبل در    صادرات از نظر وزنی  1400  در سال 

 رشد داشته است.  ی درصد ارزش  36.3درصد وزنی و   22.2است. واردات نیز بیش از 

صالادرات به بیشالتر   1400به ده کشالور نخسالت انجام شالده اسالت. در سالال    کشالوردرصالد سالهم ارزشالی از کل صالادرات    86
 درصد رشد داشته است. 50بیش از کشورهای هدف 

 
 آمار مقدماتی واردات و صادرات کاالهای غیرنفتی با میعانات گازی: 10جدول 

 میلیون دالر  -هزار تنواحد:                                                                                             

 عنوان 
 درصد تغییر 1400سال  1399سال 

 دالر  وزن  ارزش   وزن   ارزش  وزن   

 36.3 22.2 53013 41199 38885 33726 واردات

 39.6 8.6 48619 122775 34820 113056 صادرات

 -   -   101632 163974 73705 146782 حجم تجاری 

 : گمرک جمهوری اسالمی ایران مأخذ          

 

 گذشته و مقایسه با مدت مشابه سال  1400 ماههیازدهکاال طی   بازارهای هدف  ینترمهم: 11جدول 

 کشور 

 درصد تغییر  1399   1400

 وزن 

 )هزار تن( 

 ارزش 

 )میلیون ریال(  

سهم ارزشی  

1400 

 وزن 

 )هزار تن( 

 ارزش  

)میلیون  

 ریال(

 ارزش  وزن 

 0.1- 15.4- 304.5 1245.9 0.6 304.1 1054.1 ارمنستان 

 145.7 115.0 163.6 332.2 0.8 401.9 714.5 ازبکستان

 569.5 335.0 38.0 127.2 0.5 254.3 553.2 آفريقای جنوبی

 19.9- 40.2- 2295.9 6997.4 3.8 1838.6 4185.8 افغانستان 

 14.2 44.5 232.5 38.8 0.5 265.5 56.1 آلمان

 7.9 28.6- 4566.7 15083.0 10.1 4928.5 10762.7 امارات متحده عربی

 63.4 7.4 673.7 1618.4 2.3 1100.6 1738.8 اندونزی

 24.1 13.0 1015.9 2571.4 2.6 1260.6 2906.1 پاکستان 

 59.1 1.1 493.1 1227.6 1.6 784.3 1241.4 تايلند

 144.0 85.9 137.4 733.0 0.7 335.1 1362.8 ترکمنستان

 139.9 146.5 2534.4 6383.2 12.5 6080.6 15737.6 ترکیه 

 22.9- 18.5- 510.8 1002.6 0.8 393.8 817.1 جمهوری آذربايجان 

 57.9 7.6 9071.3 26931.6 29.5 14323.3 28985.1 چین 

    یالمللنیبمبادالت  -4-1
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 کشور 

 درصد تغییر  1399   1400

 وزن 

 )هزار تن( 

 ارزش 

 )میلیون ریال(  

سهم ارزشی  

1400 

 وزن 

 )هزار تن( 

 ارزش  

)میلیون  

 ریال(

 ارزش  وزن 

 79.2 5.6 121.9 125.8 0.4 218.5 132.9 سوريه 

 20.0 16.6 7430.6 25615.0 18.3 8914.6 29879.2 عراق

 63.4 13.7 438.1 2008.5 1.5 716.0 2283.2 عمان

 97.8 28.8 178.2 455.2 0.7 352.6 586.4 غنا 

 14.9 8.5 503.5 1050.4 1.2 578.5 1140.0 فدراسیون روسیه 

 11.5 51.5 167.9 337.8 0.4 187.2 511.7 قزاقستان

 41.9 11.5- 1280.6 7598.5 3.7 1817.1 6721.7 هند

 40.1 9.7 32158.6 101483.5 92.7 45055.8 111370.4 جمع  

 مأخذ: گمرک ج.ا.ایران 
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(  قبل از وقوع فساد  یشگیری پ( و نرم ) پس از رخداد فساد  یه بر کشف و تنب  یمبتنرويکرد سخت )مقابله با فساد از  

  ی هاحوزه در    ی بهبود نهادشامل    یشگیری به پ  یهمبارزه با فساد از تنب روش    ییر تغو  نرم  قابل انجام است. تمرکز بر رويکرد  

و   ی شرکت يريتو مد یدر خدمات بخش عموم  شدهيت تقو ی پاسخگو و شفاف، اصول اخالق  يیاجرا يريت فساد، مد عدمست

نافی برخورد با مصاديق فساد    عنوان یچ هبهتمرکز بر رويکرد نرم    البته ؛  و حفاظت از افشاگران است  يت حما  يکپارچهنظام  

 و جنبه پیشگیری دارد.  یستن

 با اولويت رويکرد نرم انجام شده است.  برای مقابله با فساد اقدامات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت

 از:  نداعبارت فساد برخی اقدامات انجام شده برای پیشگیری از 

 بازرگانی  صدور کارت صدور مجوزها، مانند  ی هوشمندساز •

 مواد اولیه و کاالهای پايه از طريق بورس تأمیناصالح سازکارهای  •

 ماده اولیه  30بیش از  برای  بندییه سهمحذف  •

 قلم کاال  8000در بیش از  یدکننده تولنظام توزيع از طريق اعالم قیمت  یسازشفاف  •

 

 ند از: اعبارت اقدامات در حال اجرا برای پیشگیری از فساد 

 سامانه جامع تجارت با زيرساخت  دريافت حقوق دولتی معادن •

 معادن  یبرداربهره اکتشاف و تنقیح و تکمیل مقررات  •

 دولتی تحت پوشش   یهاشرکتسامانه شفافیت  یاندازراه •

 و شفافیت جريان کاال   یدکنندهتولنظام توزيع از طريق اعالم قیمت  یسازشفاف تداوم  •

 و نواحی صنعتی  هاشهرک اصالح سازکار و فرايند واگذاری اراضی  •

 مقابله با کاالهای قاچاق و يا تقلبی  •

 

 . شوندی م های فساد و امضاهای طاليی حذف ینه زمبا اصالح سازکارهای حکمرانی و فرآيندهای کاری، 

 

  

    مقابله با فساد -5-1
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                                                                                    دوم فصل

 راهبردها
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راهبردها   دهد.( را نشان می اندشدهن یی تعراهبردها، مسیر رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب )که در مقاصد  

 کنند. محقق شود، بیان می  اندازچشم ترين تغییراتی را که بايد رخ دهند تا مقاصد و بیانگر رويکردها بوده و مهم 

 از:  اندعبارت راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت 

های اخیر، تغییرات شگرفی در اقتصاد  ها در دهه ها و فناوری رشد فزاينده نوآوری  :انیبندانش اقتصاد  گسترش   .1

ها و  ش در اقتصاد، فراتر از تولید محصوالت فناورانه بوده و تغییر اولويت است. افزايش سهم دان  ايجاد کرده 

های تولید و تجارت را نیز در پی دارد. از طرف ديگر برای نگهداشت و ارتقای سرمايه انسانی کشور و  روش

ايش  افز  افزوده ارزش ی تحقیق و توسعه در  هات یفعال  مؤثر بهبود تولید، کیفیت، قیمت محصوالت بايد سهم  

 يابد. 

تخصیص منابع مالی )هدايت نقدينگی(، منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع طبیعی تحت   ها: سودآوری فعالیت  تنظیم  . 2

اولويت   ر ی تأث  راستای  در  اقتصادی  عوامل  حرکت  و  منابع  درست  تخصیص  برای  هستند.  تولید،  سودآوری  های 

های غیر مولد کاهش يابد؛ همچنین بايد توزيع  های اقتصادی مولد افزايش و سودآوری فعالیت سودآوری فعالیت  بايد 

 قتصادی اصالح شوند. ی ا ها ت ی فعال ی بین  سودآور در طول يک زنجیره و نسبت    افزوده ارزش سود و  

آالت، سرمايه  ین ماشهای کشور )مانند منابع طبیعی،  کارها: منابع و سرمايه وافزايی کسبارتقای توانمندی و هم  .3

وکارها دستیابی به اهداف )مانند  وکارها، بالفعل شده و با فعالیت کسبی در درون کسبدهسازمان انسانی( با 

 شود. ی م ( محقق تولید، اشتغال، تورم و تجارت خارجی

های  المللی، ايران بايد در حلقه المللی: برای کسب جايگاه مناسب ايران در سطح بین گسترش تعامالت بین  .4

با کشورهای همسايه و همسو    ژهيوبهو روابط تجاری    قرارگرفتهالمللی  بین   تأمینهای  زنجیره  رگذار یتأثمهم و  

باشد. تقويت روابط اقتصادی، تقويت روابط فرهنگی،    تر از مرزهايشبزرگ ايران بايد    اقتصادگسترش يابد.  

  ی خواهد داشت.در پ علمی و سیاسی را نیز  

گذاری،  حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد متمرکز بر اولويت  اصالح .5

را در راستای    هاآن های ، فعالیت وکارهاکسبو نظارت بوده و با برجسته کردن نقش  یلگری تسهگری، یمتنظ

 نمايد.  افزاهم اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت همگرا و 
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                                                                                    وم س فصل

 هاسازکار
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های  های فیزيکی )مانند واحدهای صنعتی، زيرساخت با وجود برخورداری از نعمت منابع طبیعی سرشار و زيرساخت 

 . مناسب، اقتصاد ايران مسائل عمیقی و متعددی دارد باً يتقر ونقل( حمل 

ريختگی بیشتر خواهند  همهای جزئی و تدريجی باعث به حلشدت و پیچیدگی مسائل کشور به حدی است که راه 

 بود.  اساسیهای حل در سطحی باالتر به دنبال راه  بايد  شوند؛بینش )پارادايم( فعلی حل نمی جاری با شد. مسائل 

به تحوالت   توجه  با  و  اين بخش  در فضای  موردنبرای حل مسائل اساسی  نوينی  وکارکسبیاز  بايد سازکارهای   ،

 طراحی و استقرار يابند. 

»مسائل« حل شده و حرکت به  ، بخشی از  هاسازکارکنند. با استقرار  چگونگی تحقق راهبردها را بیان می   هاسازکار

 . شودسمت مقاصد آغاز می 

اهداف  دستیابی به  حرکت فعاالن اقتصادی در راستای    یریگجهت  هستند که  يی هارساختيز و    شامل قواعد  هاسازکار

و اهداف در  يافته    بهبودفعالین اقتصادی    يیافزاهم همگرايی و  ،  درست  ی هاازکار س  . با استقرار کنندی متسهیل  و  را اصالح  

حاکمیت  برای اعمال  ی  مؤثر همچنین ابزارهای    ؛اثربخشی باالتری محقق خواهند شد  و با کارايی و  ترکوتاه زمانی    یهادوره 

 . شودی مفراهم 

کند.  ی م را فراهم    وکارهاکسبهای نرم برای حرکت  يرساخت ز را بهبود بخشیده و    وکارکسباصالح قواعد، فضای  

است   الزم  قواعد،  اصالح  بر  پشتیبانی  یتفعالعالوه  برای  حرکت    وکارها کسبهايی  به  بخشیدن  سرعت   نیز    هاآن و 

 انجام شود. 

زير،   تصوير  است.    بندی یم تقسدر  شده  داده  نمايش  کشور  سطح  در  در  موضوعات  سازکارها    ی هامؤلفه اصالح 

  ین تأم»مانند    های تولیدی رشته فعالیت برخی  «،  (گذاری يه سرمازيکی )فی  های يرساختزو    اطالعات، بازاروکارها،  کسب»

 آغاز شده است.  1400در سال  المللی  ین بو همچنین مبادالت معادن و فراوری مواد«  و ونقل حمل تجهیزات  مالی، 
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  : موضوعات کشور 1 یرتصو 
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های سنتی و متعارف سمت عرضه و کااليی محدود نیستند بلکه با  سازکار در دنیای امروزی صرفاً به    وکارهاکسب

های نوينی بر پايه کارکردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در ارتباط  سازکارتوجه به تحوالت جهانی و اقتصاد ديجیتال، 

کنند.  می  وجوجست ها  سازکارها اين  مندی از قابلیتمسیر تعالی خود را در بهره  وکارها کسباست و    گرفتهشکل با خدمات  

های تمام شده برای  ارائه کند که هزينه هاآن هايی هستند که خدماتی را به  درصدد استفاده از سامانه  وکارهاکسبامروزه 

  ی پرداز  يده ا است از مشاوره،    يف تعرقابل های مختلف  کاهش يابد. اين خدمات در عرصه  ها آن خدمات تقاضا شده توسط  

شود. وزارت صنعت، معدن و  فروش و همچنین خدمات خرد مالی همچون بیمه و مالیات گسترده می  تا مسائل بازاريابی و 

 سازی است:زير را طراحی کرده و در حال پیاده سازکار ، دو وکارهاکسبتجارت جهت پاسخ به اين نیاز 

 وکارکسبسکوهای خدمات  -1

 حقوق  یاتو مال یاجتماع  تأمین یمهاصالح روش پرداخت حق ب -2

 
 

 
 

 معرفی 
در حوزه   یهاشرکت متوسط، عموماً  و  اولمانند    يیهاکوچک  مواد  ارتقا  يابی،بازار  یه،تأمین  و    یفناور  ی صادرات، 

 مواجه هستند.  يادی ز  یهابا چالش  ی،منابع انسان یدر محصول، توانمندساز  ی نوآور

تقاضاخدمات کسب  سکوهای  بازار عرضه و  داده و تجمخدمات کسب  یوکار،  ارتقا  را  و    ینخدمات، تضم  یع وکار 

 . کنندی م یل وکارها را تسهکسب یبه خدمات برا  یابی مشاوره، دست 

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 وکارها کسب یبه خدمات برا  یدسترس   یلتسه .1
 مناسب  یمتکوچک و متوسط با ق یهاارائه خدمات به شرکت  ی برا یاس اقتصاد مق ايجاد  .2
 وکارها کسب ی خدمات برا ينههز   کاهش .3
 کوچک و متوسط  ی وکارهاکسب ی نو برا هایی به فناور  یامکان دسترس  ايجاد  .4

 

 و دستاوردها  اقدامات 

 وکار( در سطح کشور دهندگان خدمات کسب پروژه )ارائه ينفعان ذ  يی شناسا .1
 خدمات  یمتقاض ی هابه بنگاه  ی وکار جهت معرفکننده خدمات کسبارائه یها شرکت يابی ارز  یبندچارچوب  .2
 سکو ساختار  یه اول طراحی .3

 

 

 وکار کسب  سکوهای خدمات -1-1-3
 

 

 وکارهاکسب سازکارهای فعالیت  -1-3
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 معرفی 
کاالها و خدمات بوده است. حجم    یدبخش تول  ينفعانذ  ینهمواره محل چالش ب  یمه و ب  یات مرتبط با مال  مسائل 

  ی شدن فعاالن اقتصاد  یر ادعا است. درگ  ين گواه بر ا   یو داور   يی در محاکم قضا   اییمهو ب   یاتی مال  ی هااز پرونده   ی انبوه

  ين . وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادهد ی کاهش م   یددر امر تول راها  آن   یل موضوعات تمرکز و پتانس  يندر ارتباط با ا

در اين   برآمده است. حقوق   یات و مال ی اجتماع تأمین  یمهاصالح روش پرداخت حق ب  یشنهادو پ شناسییب آس ی پراستا در  

کند، نظام بانکی در زمان پرداخت حقوق بر اساس لیست  ی م بنیادی نسب به شرايط فعلی تغییر پیدا    صورت به فرآيند که  

با استعالم از سامانه بیمه کسر کرده و حساب ذينفعان واريز    از سوی کارفرما، حق بیمه کارگر و کارفرما را  شدهاعالم

های مستمر از سوی سازمان  ی بازرس برخط صادر شده و نیاز به  صورتبه کند. با اين اقدام مفاصا حساب برای کارفرما یم

ی زمانی مستمر، وضعیت پرداخت مالیات حقوق را بررسی کرده  هادوره . سازمان امور مالیاتی نیز در  یستنتأمین اجتماعی  

 يی در اين حوزه رخ نداده باشد. خطاتا 

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 مراحل اداری برای پرداخت حق بیمه کارفرما و صدور مفاصا حساب تأمین اجتماعی کاهش  .1

 مان تأمین اجتماعی ها و محاسبات حق بیمه کارفرما از سوی سازی بازرس کاهش  .2
 حذف اختالفات بین کارفرمايان و سازمان تأمین اجتماعی  .3

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 از:  نداعبارت اهم اقدامات و دستاوردهای پروژه 

  ی بررس  ینو کارگران و همچن  يانجلسات مختلف با کارفرما  یبرگزار  یموجود با بر مبنا  یتوضع   شناسییبآس .1
 . ی در حال داور  یهاپرونده 

 )اسفندماه(  دولت  یتوسط ستاد اقتصاد  مصوبه و ابالغ تصويب  .2

 
 
 

 
  

 حقوق  یاتو مال ی اجتماع   ینتأم یمه روش پرداخت حق ب -2-1-3
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  تقارن اصل    که  یزماندسترسی و آگاهی از اطالعات صحیح است. تا    گیریتصمیمبرای    مهم  یهامؤلفه يکی از  

 خواهد بود.  دارانهجانب تصمیمات  ،تعارض منافع  یل به دلاطالعات بین ذينفعان و عامالن اقتصادی برقرار نباشد، 

  یاندازراه جريان اطالعات و مديريت فرايندها در وزارت صنعت، معدن و تجارت    يجاد امتعددی برای    ی هاسامانه

 سامانه جامع تجارت است.  ، اقتصاد کشورترين سامانه اطالعاتی يکی از مهمشده است،  

 

 
 
 

 معرفی 
اطالعات ورود، توزيع و عرضه کاال در زنجیره تجاری کشور،    و تکمیل   ی ساز کپارچه ي سامانه جامع تجارت با هدف  

امکان   نمودن  کاال   رصد فراهم  موجودی  کنترل  جهت  ها و  سیستمی  نظارت  کشور،  سطح  در  اساسی  از  ی  جلوگیری 

اعتبارسنجی    و   سازی فعالیت سیستمی عاملین تجاری فروشی، احتکار و قاچاق کاال و همچنین بهبود، تسهیل و شفاف گران 

، اخذ  نام ثبت . فعاالن تجاری نسبت به  است   شده داده توسعه    ربط ی ذ های  ی عادالنه فعالین تجاری توسط دستگاه بند رتبه و  

اسناد خود را در سامانه جامع    ، و سپس با توجه به نوع فعالیت   کرده   اقدام   در سامانه   تعريف انبار و کاالهای خود   ، نقش تجاری 

 . نمايند می   تجارت ثبت 

مرتبط   ی هابخش زير نمايش داده شده است، ابعاد کارکردی سامانه جامع تجارت، عالوه بر  تصويرطور که در همان 

، مباحث و خدمات تجارت خارجی کشور نظیر کارت  دهدی مو انبارش را پوشش  ونقلحمل وش، با تجارت داخلی نظیر فر

 دهد. را نیز پوشش می  المللی ین ب ونقلحمل ورود کاال و  هایارز، مجوز ینتأمبازرگانی، تشريفات گمرکی، 

 

 : ابعاد کالن کارکردی سامانه جامع تجارت2 یرتصو 

 

 سامانه جامع تجارت-1-2-3
 

 سازکارهای جریان اطالعات -2-3
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 : کارکردهای سامانه جامع تجارت3 یرتصو 

صورت تفصیلی عالوه بر نمايش ابعاد کالن کارکردی سامانه جامع تجارت، کارکردها و خدمات جزئی  فوق به  تصوير 

نمايش گذاشته است. موارد    ی هابخش اين سامانه در   به  را  استثنائات تجاری،    سبزرنگ مختلف  بازرگانی/  نظیر کارت 

تکمیل سامانه و   در حال درخواست صادرات، کارکردهای    نظیر  رنگی نارنج نمايانگر کارکردهای بالفعل اين سامانه، موارد 

 دهند. نظیر مجوز ترخیص، کارکردهای در دستور کار برای سال جاری را نمايش می  رنگی خاکسترموارد 

 

 
 های سامانه جامع تجارتیهال: 4 یرتصو 

سامانه که شامل مباحث    افزارنرم و    افزارسخت ، اليه  استبه لحاظ طراحی سامانه جامع تجارت شامل سه اليه اصلی  

ورودی سامانه در مواجهه با ذينفعان    ی هامؤلفه شود، اليه داده و اطالعات که  سامانه می   سازییاده پزيرساختی سخت و نرم  

که کارکردهای خدماتی، مديريتی و نظارتی سامانه را با توجه به    ی برداربهره شود و در نهايت اليه  مختلف را شامل می 

 دهد. سطوح دسترسی به ذينفعان ارائه می 

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 یه در گردش کاال و مواد اول یتشفاف يجاد ا .1
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 و قاچاق  تقلب   ،احتکارمقابله با  .2
 بازار يريتو مد يزی ربرنامه  تسهیل .3

 

 و دستاوردها  اقدامات 

 از:  نداعبارت دستاوردهای سامانه جامع تجارت 

 افزارنرم و  افزارسخت اليه  .1

 یتجار  یت شامل ثبت نقش و استعالم صالح ی سامانه تجارت داخل  يهپا یات عمل يرساخت توسعه ز  •
 . .  . و مکان و   یت اظهار واردات، انتقال مالک ید، شامل اظهار تول  ی اسناد تجار يافتدر  يرساخت ز  توسعه •

 مجوز دهنده دستگاه   24ی  همکارمجوز ورود و ثبت سفارش با   3500صدور بیش از  •

 ها دستگاه الکترونیکی کردن کلیه اسناد تجاری در فرايند تجارت خارجی با همکاری   •
با  تعامل  یبسترها  ايجاد  • نرم کسبی  جمله  از  دستوروکارها  کد  همراه،  تلفن  و    يلفا  ی،افزار  اکسل 

 ی اطالعات  هایيس سرو
 رها شامل اتصال به بارنامه و سامانه جامع انبا یداخل  یکلجست یات عمل يرساخت ز  توسعه •
 ی مقاطع فلز یهابه بورس کاال جهت ارسال شاخص  يس سرو ارائه •
 یالت ها جهت ارائه تسهبه بانک  یاستعالم اسناد تجار يس سرو ارائه •
 در سامانه جامع تجارت  یاتی مال يان سامانه مؤد های يس سرو سازیپیاده  •

بانک • به  تجارت  بهاتصال سامانه جامع  عامل  الکتهای  استعالم صورتحساب  اعطای  منظور  در  رونیکی 
 تسهیالت مربوط به معامله کاال 

مديريت خريد از بورس بر اساس شفافیت    منظوراتصال سامانه جامع تجارت به سامانه بورس کاال به  •
 عملکرد در حلقه بعد از بورس 

اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه پیمايش سازمان راهداری برای تخصیص الستیک سنگین بر اساس   •
 پیمايش 

  ی، پوشک خردسال، مقاطع فلز  یمان موتور، سمختلف از جمله روغن   یگروه کاالها  یازمندی ن  سازی پیاده  •
 ..  .  و   یمیمحصوالت پتروش

 های دامی تبادل اطالعات برخط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد در رهگیری نهاده  •

بازرگانان به بانک  • از طريق  فافیت در عملکرد فعاالن اقتصادی  های عامل و ش حذف مراجعه حضوری 
 ها استقرار کامل درخواست سیستمی ارز در سامانه جامع تجارت با همکاری بانک مرکزی برای همه بانک

 صدور کارت بازرگانی در فرآيند   دستگاه 20از  سیستمی  استعالم  25ايجاد زيرساخت اخذ   •

 اليه داده  .2

 1400میلیون سند پیش از سال   31 مجموعاًدر مقايسه با  1400میلیون سند در سال  50ثبت بیش از   •

 میلیون تراکنش توسط فعالین اقتصادی  5ثبت روزانه بیش از  •

سرفصل    800  مجموعاًدر مقايسه با    1400سرفصل کااليی منتشر شده در شناسه کاال در سال    1780ثبت   •
 1400سند پیش از سال 
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ا • بارنامه  105روزانه  لکترونیکی  ثبت  جاده ،  هزار  بارنامه  فیزيکی  برگه  الکترونیکی  و    ایحذف  پرداخت 
کاهش هزينه    ی در زمینهمیلیارد تومان   100  يیجوصرفه که طبق برآوردها منجر به  )  مالیات حق تمبر

 شده است.( چاپ و توزيع کاغذ خام

 صادی در سطح کشور هزار کاربر و فعال اقت 600و فعالیت بیش از   نامثبت •

 1400ماهه اول سال  دوم سال نسبت به شش  یمه در ن  ینفعال ی درصد  30  رشد •

 1400دوم سال   ماههشش در  سامانه جامع تجارت فروش درثبت   یبرابر 3500از  یشب افزايش •

 ی برداربهره اليه  .3

 24*7توسعه زمان ارائه خدمات از ساعات کاری و روزهای اداری به  •

 هزار تماس تلفنی ماهانه جهانی پشتیبانی از کاربران سامانه 200پاسخ به بیش از   •

 سابق سومک صدور کارت بازرگانی به کمتر از ي زمان مدت کاهش  •

 ها دستگاهگزارش مديريتی برخط از اطالعات تجاری و اعطای دسترسی به مديران   100تهیه بیش از   •

 ساخت داخل میلیارد يورو کاالی دارای مشابه  1.6جلوگیری از واردات  •

 رصد کاال  یانبه متول از یموردن یو ارائه گزارش و داشبوردها  تهیه •

 ی موارد مشکوک بازرس یهاگزارش   سازیپیاده  •
 در هر استان  ی و تعداد فعاالن تجار یدو تول یاز ثبت برنامه بازار شامل برآورد ن  سازیپیاده  •
 و ماهانه یصورت هفتگ کاالها به  یمت ق يسهو امکان مقا   یمت ق يشگزارش پا  سازیپیاده  •
 در پرتال سامانه تجارت   یتجار  یره داشبورد رصد زنج   سازیپیاده  •
 ت اضافه شدن رهگیری کاالهای متعدد در کمتر از شش ماه به سامانه جامع تجار •

  و تعیین تکلیف حدود   ثبت سفارشان در زمان  بازرگان  به هنگام  کنترل سابقه کااليی و سقف اعتباری •
 کارشناس کارپوشهبدون ارجاع به  سط سامانهتوها از پرونده 40%

  های خانهوزارتبین  ساله در زمینه امضای الکترونیکی نظام بانکی کشور با هماهنگی    10حل اختالف   •
 اقتصاد و بانک مرکزی ، صمت
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مديريت    یهامؤلفه و سازکارهای و رفتارهای عوامل در بازار است.    نیتأممحوری مديريت بازار، شامل    یهامؤلفه 

 بازار در تصوير زير نشان داده شده است. 

 

 
 بازار  یریتمد یهامؤلفه: 5 یرتصو 

 

  ی هامت یق. رشد  گذاردی مدر سطح کالن، رشد نقدينگی، باعث عدم توازن عرضه و تقاضا شده و اثر منفی بر تورم  

  ن ی تأم. در سطح خرد، اصالح سازکار بازارها و  شود یمخارجی نیز تورم را افزايش داده و رشد تولید باعث کاهش تورم  

 . دهندی م کاهش  شدتبه محصول، ارتقای حمايت از خانوارها و اصالح الگوی مصرف، مسائل مرتبط با تورم را 

بازار«،   توزيع«، »  نی تأمهماهنگی  » »پايش  به  و  بازار«    « تخلفاتنظارت و رسیدگی  و »ارزيابی عملکرد مديريت 

 های عملیاتی مديريت بازار هستند. سامانه

ی  اواسطه. اصالح سازکار »بازار کاالهای منبع پايه«، »بازار کاالهای  اندشدهداده وير زير نشان  بازارها در تص   ن يترمهم

وزارت صنعت، معدن و تجارت    تيمأمورو تجهیزات« و »بازار خدمات عمومی« در حوزه    آالت ن یماش  و نهايی«، »بازار

و    آالت ن یماشو نهايی آغاز شده و اصالح بازار    یاواسطهاصالح بازارهای کاالهای پايه و کاالهای   1400است. در سال 

 انجام خواهد شد.  1401تجهیزات و بازار خدمات عمومی نیز در سال  

 

 سازکارهای مدیریت بازار  -3-3
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 مهم در اقتصاد کشور  یبازارها:  6 یرتصو 

 

 
 
 

 معرفی 
سازترين مسائل برای  فوالد همواره يکی از حاشیه  مخصوصاً   کاالهای پايه   موضوع تنظیم بازار   گذشته  ی هاسال در  

  کاال وجود داشت. کاال و وزارت صمت چالشی مبنی بر عرضه يا عدم عرضه در بورسوزارت صمت بود و همواره بین بورس

مواد   ین تأمسازی و ران با هدف شفافکاالی ايدر دولت جديد با همکاری و هماهنگی بین وزارت صمت و شرکت بورس

و تشکیل    «کاال در بورس  مبادله قابل نظام بخشی بازار کاالهای پايه  »دستی اقدام به تهیه الگوی  صنايع پائین   یاز موردناولیه  

 کارگروه مديريت بازار کاالهای پايه کردند. 

ای، متعدد و متناقض  های لحظهدستوری و بخشنامههای  دخالتبدون  عرضه و تقاضا و  بر اساس سازکار  الگوی جديد  

مالیاتی و...( و استفاده از تجارب کشورهايی همچون    یهاپله  ییر تغ  عوارض صادراتی،)  یاقتصاد و بر پايه ابزارهای    صرفاً و  

ثبات   از  با هدف اطمینان  و...  مالزی، چین  اول  ینتأمروسیه،  در راستای جه   یازموردن  یهمواد  تولید  واحدهای داخلی  ش 

 است.  شدهين تدو

، عرضه و  ابزار  24با    زمانهم شده و    یم عرضه تقس  کسری   – مازاد عرضه    دسته   دوبازارها به  وضعیت  الگو،    يندر ا

 . شوندی م تقاضا متعادل 

 

 

 

 یهپا یبازار کاالها -1-3-3
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 یه پامنبع  یکاالها  بازار یریتمد یابزارها: 7 یرتصو 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 کاهش نوسانات قیمت مواد اولیه در کشور  .1

 گذاری در مورد صادرات و واردات مواد اولیه تقويت توان سیاست  .2

 دست صنعتی و معدنی و تورم تولید محصوالت پايین  شدهتمام کاهش هزينه  .3

 کنندهکاهش قیمت نهايی تولید و تورم مصرف  .4

 های تولید یتظرفنايع و استفاده حداکثری از کامل نیاز مواد اولیه ص تأمین .5

 بودن(  یمتی )رانت، چند ق بندییه سهم حذف  .6

 يران اقتصاد ا هاییت واقع بر اساس یمت ق تعیین .7

 و ارز  ی جهان یمت از نوسانات ق یرپذيری تأثحداکثری  حذف  .8

 کاهش صادرات مواد خام  .9

 ینتأم یره عادالنه سود در زنج توزيع  .10

 ید تول ی مال ینتأم .11

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 از:  نداعبارت اهم اقدامات و دستاوردها 

با کسر هم   ی ارز  نوسانات اول  یزمان  پا  یه عرضه مواد    ين تراز عمده   یراخ  یان سال  یحوزه صنعت و خدمات ط   يه و 

از ظرف  يعخوراک صنا   بندییه آن منتج به سهم  ی بوده که خروج  ید مشکالت حوزه تول کامل    یت و عدم امکان استفاده 

(  اندشده که سازکارها اجرايی    يیهابخش با اصالح سازکار بازار کاالهای پايه، اين مسائل )در  شده بود.    یصنعت   ی واحدها

 رفع شده است. 

 از:  نداعبارت ح بازار کاالهای پايه اقدامات و دستاوردها برای اصال ينترمهم
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 مختلف  یو خدمات در کشورها ید حوزه تول یهمواد اول تأمین یاتتجرببررسی  .1
 مربوطه یتخصص  هایيش و ارائه الگو در هما ی تخصص  یهامشترک با انجمن  نشست .2

بورس کاال و انبارها و اتصال    ی هاالگو شامل سامانه جامع تجارت، سامانه  سازی یادهمرتبط با پ  یهاسامانه   توسعه .3
  ينده صورت محدود برقرارشده که در آها )بهو بانک  یاتصال به سامانه مالگمرک، ات  یهاو سامانه   يکديگرآن به  

 کامل خواهد شد.(  يکنزد

  یدکنندگانتول  یانبارها   يرش عرضه در بورس کاال، شامل پذقابل   يهپا   ی کاالها  ی الگو برو  يجیتدر   سازی پیاده  .4
 يمیوم معامالت بلندمدت کشف پر یاندازتوسط بورس کاال، راه 

 مازاد عرضه و ...  یدارا ی کاالها بندییه لغو سهم  یقی،امالت عرضه تلفمع اندازیراه .5

 در بورس کاال   يهپا ی تومان معامله کاالها یلیاردهزار م 40از   یش ب ثبت .6

 1400  سال   در   کاالبار در بورس   ین اول  ی برا  ی تن آهن اسفنج  یلیون م  3/1و    یمان تن س  یلیون م  34از    یش معامله ب .7

( و...  %937آهن )سنگ (  %10)  یمریپل( محصوالت  %15)   ینیوم( آلوم%17فوالد )درصد حجم معامالت   افزايش .8
 99نسبت به سال   1400در بورس کاال در سال 

- بلند   معامالت   صورتبه  کاالدر بورس   ... و  ینیومفوالد، آلوم  ی،هزار تن محصوالت معدن  700از    یشب  عرضه .9
 پريمیوم   کشف و  دتم

عرضه به    يشو افزا  یناول  ی در بورس کاال برا  یقی اصفهان و عرضه تلف  ورق توسط شرکت فوالد مبارکه  واردات .10
 کاال در بورس   یمت کاهش ق  همچنین  و  کاالورق در بورس  هاییه سهمهزار تن در ماه، برداشته شدن    400حدود  

 یادی عوامل بن يش افزا  علیرغم

  يد جد   ی و ثبت رکوردها  يشافزا  یرغمعل   دستیینپائ  يعصنا  یهمواد اول  ین تأماز    ینانثبات و آرامش در بازار و اطم .11
  یهجنگ روس  ینمقابله با کرونا و همچن   ی برا  یبانک مرکز  ی پول  ی انبساط   هاییاستبه علت س  ی جهان  هاییمتق

 يع برق و گاز صنا  هایيت محدودا ز آن  ترمهم و  ينو اوکرا

 کاالبورس  ی داخل های یمت بر ق ی جهان هاییمتدالر و ق یمتق يش افزا يکبهيکو   ی خط یرپذيری تأث عدم .12

 شده است. از دالر حذف ی محصوالت فوالد یمت ق یرویدالر، بازار فوالد با ثبات بوده پ  یمتق يش افزا رغمبه .13

و    ی که عامل رشد انرژ  یهبر روس  یاعمال   هایيتاز جمله محدود   یا حال حاضر دن  یهابحران   يريتمد  منظوربه .14
  يب بازار دولت به تصو   یمصادرات در ستاد تنظ یشده است، استفاده از ابزار عوارض پلکان  یا دن  یه مواد اول  یمتق

  یه در حوزه مواد اول  یرقابت   يتاز مز   انکشور همچن  يعاجرا خواهد شد تا صنا   1401سال    یو از ابتدا  یدهرس
 برخوردار باشند.  ی مصرف

 ، فعالیت بورس کاال به شدت افزايش يافت. 1400نشان داده شده است، در نیمه دوم سال  روبرودول  که در ج  طورهمان 
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 1400و  1399 یهاسالمقایسه حجم و ارزش کاالهای پایه عرضه شده در بورس کاال در : 12جدول 

 گروه کاالیی ردیف 
 درصد تغییرات 1400سال  99سال 

 ارزش  حجم  ارزش)میلیون ریال(  حجم )تن(  ارزش)میلیون ریال(  تن( حجم )

 %123 %326 3,698,334,888 57,173,658 1,660,652,746 13,424,456 گروه کاالی صنعتی  3

 %64 %15- 2,529,432,854 18,277,026 1,537,923,352 21,558,921 نفتی  یهافرآوردهگروه کاالی پتروشیمی و  4

 %355 %78 38,945,762 558,500 8,558,305 313,750 کاالی معدنی گروه  2

 %674 %203 71,670,207 374,343 9,262,091 123,363 بازار فرعی  1

 %88- %99- 758,053 6 6,494,228 684 گروه کاالی کشاورزی  5

 %100- * 0 0 326,459 0 بازار امالک و مستغالت  6

 * * 6,339,141,764 76,383,533 3,223,217,181 35,421,174 مجموع 

 

 
 

 معرفی 
تلف از    تريین پا  يا باالتر    یز ن  یخارج   یهامت یقنبوده و    ی محصول کاف  يک  یداخل   ید که تول  یدر موارد   یقیعرضه 

داخل شکل    ید تول  یو کاال  ی واردات  یکاال  متشکل از   یسبد  یقی،باشند قابل انجام است. در عرضه تلف  یداخل  یهامتیق

  ی )کاالها  یانگین م  یمتبازار با ق  یازتا همه ن شودی و تالش م  گیردی تر است.( م ارزان   یجهان  یمت نسبت به ق  معموالً)که  

 داخل( برآورده شود.   ید و تول ی واردات

تواند نسبت به واردات کاالی تولیدی خود اقدام  کند، می   نیتأمتواند نیاز بازار را  نده داخلی نمی در شرايطی که تولیدکن

ترين تعريف از عرضه  رضه کند. اين امر سادهدر بورس کاال ع کرده و کاالی وارداتی را با کاالی داخلی تلفیق و با هم  

آن هم در شرايطی که وقتی کاالی داخلی و وارداتی   باالتر کاالی وارداتی    توأمانتلفیقی است؛  عرضه شوند، قیمت 

تری خريداری کند. اين  تواند ماده اولیه موردنیاز خود را با حجم کافی و قیمت عادالنهکننده می شود و مصرف سرشکن می 

 .کاال تجربه شده و نتايج مثبتی به همراه داشته استکرد مدتی است که در بورس روي

 

 کارکردها 
 از:  اندعبارت  کارکردها اهم 

 کاهش رقابت قیمتی در بورس کاال و کاهش التهاب بدون مداخله دستوری  .1

 کاهش قیمت پايه و در نتیجه کاهش قیمت معامالتی در بورس کاال .2

 از طريق بورس کاال  دستیین ي پاکامل نیاز صنايع   ینتأم .3

 موردنظر و حذف بازار آزاد کاالی  یبازسفته کاهش  .4

 بندییه سهمحذف رانت و  .5

 مداخله در قیمت  یجابهمداخله در عرضه  .6

 

 عرضه تلفیقی کاال  -1-1-3-3
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 و دستاوردها  اقدامات 

 : از  اندعبارت صورت گرفته  اقدامات اهم 

بود که با    یدست نيی پافوالدی يک چالش و ريسک برای صنايع    یهاورق نیاز    نی تأمگذشته همواره    ی هاسال در  

عرضه    ( باعث افزايش حجم1400  آذرماهاز  )  ی داخلتوسط فوالد مبارکه اصفهان و تلفیق با تولید    یفوالد  یهاورق واردات  

صنايع    از ی ردنموکاالی    ني ترمهمدر يکی از    ی بندهیسهمهزار تن رسید و    350هزار تن به باالی    250ماهانه از حدود  

 و...( حذف گرديد.  یخانگلوازم )خودروسازی،  ی دستن یپائ

انجمن صنفی کارفرمائی   از شرکت ملی صنايع پتروشیمی و  با پیگیری  همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت 

  توسط  کاالهاصنعت پتروشیمی و همچنین احصاء کاالهای داری کسری عرضه موافقت الزم برای واردات کاالهای اين 

 الزم است.  ی های زيربرنامه کسب کرده که در حال پیگیری و  دکنندهی تولعمده  ی هاشرکتخود 

 

 
 

 حجم عرضه و قیمت میانگین موزون ورق گرم در بورس کاال :  22 نمودار

 
 

 

 معرفی 
  ی، جهان  یمتق  يش افزا  یزانهر م  ی به ازا  وجود دارد،   ی در سطح بازار جهان  يادیز   یمتیق  یهاکه جهش   ی در مواقع

  یمت ق  ییراتکاالها در داخل کشور متناسب با تغ  یمتق  یناگهان   يشتا از افزا  يابدی م  يشافزا  یعوارض صادرات   يبضر

  يش الگو شتاب افزا  ينبا ا  يگردعبارت خ دهد بهکشور ر  اخلدر د  تريین پا  یبا نرخ   يشافزا  ينا  ياکند    یریجلوگ  یجهان

 بود.  یم کاهنده شاهد اثرات آن در داخل خواه يبضر  يک و با  شودی به داخل منتقل نم  ی جهان یمتق

 دارد: چهار علت اصلی  در مقطع کنونی  بر روی مواد اولیه،   اعمال عوارض صادراتی توسط دولت

 و اوکراين از جنگ روسیهناشی  مديريت آثار تورمی قیمت مواد اولیه .1

 ی خارجی  هامت یق ریتأثعوارض کاهش  -2-1-3-3
 



 

 

 صنعت، معدن و تجارت   تحول در  بخشگزارش  48

 روبرق پیش  احتمالی  های مواد اولیه کشالالور در آسالالتانه فصالالل گرما و مديريت کسالالری  موجودی انبار  تقويت .2
 دولت در محدوديت برق صنايع بزرگ(احتمالی )کمبود برق از ارديبهشت تا شهريورماه و برنامه 

ثبیت قیمت گاز طبیعی و انرژی در کشالور و های جهانی به خزانه با توجه تلزوم بازگشالت بخشالی از رشالد قیمت .3
 های جهانیاختالف فاحش آن با قیمت

 دست نسبت به خريداران خارجیکننده داخلی و صنايع پايیناطمینان از اولويت داشتن مصرف .4

 

 کارکردها 
 از:  اندعبارت  کارکردها اهم 

 مانند جنگ روسیه و اوکراين( ) یجهان های کاهش تمايل و انگیزه صادرات در زمان بحران و شوک قیمت .1

 تمايل به صادرات  یجابه نیاز بازار داخلی  ینتأماولويت  .2

 داخلی  های یمتقبیرونی بر  یهاشوک  يکبهيک  یر تأثداخلی و عدم اصابت و  هاییمت قکنترل  .3

 داخلی   هاییمتقعدم انتقال تورم بیرونی به  .4

 یدکننده تولص تورم فشار هزينه( و کنترل بهای شاخ)مديريت تورم داخلی  .5

 افزايش و تقويت موجودی انبار و افزايش عرضه در بورس کاال  .6

دستوری مانند کاهش فوب و يا کاهش قیمت    ی هادخالت   یجابه با قوانین باالدستی    و منطبق ابزار اقتصادی   .7
 پايه 

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفته و دستاوردهای اقدامات اهم 

علیرغم افزايش    1401قیمت شمش در بازار داخلی در سال  )بیرونی    ی هاشوکداخلی علیرغم  هاییمت قثبات   .1
 هزار تومان بود.(   15ثابت و حدود   يباًتقردالر نیمايی و افزايش فاصله بین دالر نیمايی و دالر در بازار آزاد 

  19جهانی، قیمت میلگرد به باالی    ایهیمتقدر صورت اعمال  )  یداخل عدم انتقال قیمت جهانی میلگرد به بازار   .2
 هزار تومان بود.(   16حدود که در اين مدت قیمت میلگرد در بورس کاال  رسیدی م هزار تومان 

 افزايش موجودی انبار در شمش و میلگرد  .3

  



 

 

 

  صنعت، معدن و تجارت تحول  در  بخشگزارش  49

 
 

 معرفی 
رويکرد  است. با اجرای شدن کامل اين ابزارها،    شدهبینی یش پابزار    9و نهايی،    ایکاالهای واسطهبازار  برای مديريت  

، توزيع و رصد و پايش هوشمند  تأمینبازار( از شیوه سنتی به شیوه جديد بر مبنای آمار و اطالعات    تنظیم مديريت بازار )

 .کندی م تغییر  بازار

 
 نهایی ای و واسطه  یکاالها  یریتمد یابزارها: 8 یرتصو 

 کارکردها 
 از:  اندعبارت اهم کارکردها 

 نظارت بر بازار  یلو تسه یسازشفاف  .1
 و به هنگام کاال در بازار  یمکف  يعتوز ضمانت .2
 يین پا  یمترقابت در عرضه کاال با ق ايجاد  .3
 مصرفی و  یاکنندگان محصوالت واسطهمصرف   ی محصوالت برا یمتق کاهش .4

 

 

 

 معرفی 
کننده  مصرف   یمتدرج ق است.    یدکننده تول، اعالم قیمت  ای و نهايیمديريت بازار کاالهای واسطهيکی از ابزارهای  

ممکن از مسائلی    کنندهمصرف شفاف نباشد، درج قیمت    یدکنندهتولمزايای زيادی برای مديريت بازار دارد، اما اگر قیمت  

 در پی داشته باشد، از جمله: 

  یمتبود. نه ق  يافتهیصتخصسود    یهاز حاش  يعشبکه توز  یمندبهره   یزانسهم فروش، م  کنندهیین رقابت و تع  یمبنا •
 باالتر  یفیت ک ياکمتر 

 

 تولیدکننده  یمتقاعالم  -1-2-3-3
 

 نهایی و   یاواسطه  کاالهایبازار  -2-3-3 % 40
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  ينبودند و ا  يعی ها و عوامل توزمدنظر واسطه   یرقانونیو غ  یرواقعی غ  های یمت مجبور به درج ق  یدکنندهتول  ی واحدها •
 . گرديدی م  یدکنندگانتول  ین کنندگان و همچنحقوق مصرف   ییعامر موجب تض

 بود.  يعو توز  یدتول یواقع  هایينه باالتر از هز  یارکاالها بس یکنندگان برامصرف  یپرداخت  یبها •

و    یدکنندگانتول  ینگردد تا محرک رقابت ب  يف بازتعر  یاگونه به  بايستی م  یمتق  یرسان، نظام اطالع اساس  ينا  بر

به دنبال    يعو توز   تأمین   ی هاحلقه   یمتق  یت شفاف  يجاد از ابزار ا   یری گپروژه با بهره   ين باشد. ا  يع مختلف توز   ی هاشبکه

  ی کاال  يد خر  ی کنندگان براو مصرف   يعی توز  یهاشبکه   یدکنندگان، تول  یاهیت استفاده از ظرف  يق از طر  ی رقابت  ی فضا  يجاد ا

 شده است.  يی اجرا تريین پا یمتباالتر و ق یفیتبا ک

 

 کارکردها 
 از:  اندعبارت اهم کارکردها 

 يی نها یمتدر ق یفروشخرده و  يع توز ید،محصوالت و سهم عناصر تول یدتول یمتق یتشفاف .1
 جذب شبکه فروش   ی برا  یشترسود ب  يجاددر جهت ا  کنندهمصرف اضافه به    هایينه هز  يل تحو   يجاد از ا  جلوگیری .2
 ها یمتشدن ق یو واقع اغواکننده هاییف تخف  حذف  .3
 يی کننده نها و فروش به سود مصرف يعتوز  یهاشبکه رقابت به  یفضا  ايجاد  .4

 

 و دستاوردها  اقدامات 

 : از  اندعبارت اهم اقدامات صورت گرفته 

  یدی، تول  یهاها و تشکل انجمن   یقاتی،و تحق  ی مؤسسات مطالعات   ربط،ی ذ  یجلسات متعدد با نهادها  یبرگزار .1
 طرح.  یینو تب ی اخذ نظرات تخصص یو ... برا ی صنف  يعی، توز

  یق دق ی جهت اجرا  يع به عوامل توز   یدی تول  یواحدها  ی فروش کاالها از سو  ی واقع  یمت ق  ی بانک اطالعات   تهیه .2
  یدکننده تول  یواقع  یمتنظارت بر درج ق  یکاالها برا   یدکننده تول  یمت دامنه ق  یینو تع  یدکنندهتول  یمتطرح درج ق

 کاالها.  یبندبسته  یبر رو
 پروژه یجهت اجرا ربط ی ذ ی هادستگاه یهمنتخب و کل ی کاالها یهاها و تشکل بخشنامه به انجمن  ابالغ .3
بازنگر  یمحاسبات کارشناس   انجام .4 به   یو  و    یفروشپخش، خرده   ی هاشرکت  گذارییمتضوابط ق  یروزرسانو 

دستورالعمل   اییره زنج  یهافروشگاه ارسال  ضرا  ینظارت   یهاو  جداول  همراه  سازمان    يببه  به  مصوب  سود 
  يت رعا  یکاال برا  کنندهاصناف و ... در جهت نظارت بر عوامل عرضه   یجها، بسصنعت، معدن و تجارت استان 

 سود مصوب.  يبضرا
  ی از ابتدا  5شروع مرحله    یو انجام اقدامات الزم برا  9/1400/ 27از    یدکنندهتول  یمت مرحله از درج ق  4  اجرای .5

 1401 ماهيبهشت ارد
 پروژه   يیو ابعاد اجرا ياها با مزاآشنا نمودن آن  ی نظر برامرجع و صاحب یهاجلسات مداوم با گروه  برگزاری  .6

 
 از:  اندعبارت   دستاوردها اهم

 يع و توز تأمین رقابت سالم عوامل  ینو همچن یوربهره  يجاد ا .1
 یرماه اخ 3مرتبط در  ی کاالها هاییمت کاهش نوسانات نامتناسب ق .2
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 یرواقعی بدون مبنا و غ  هاییف حذف تخف  .3
 هزار قلم کاال  14از  یشب یطرح برا یاجرا .4
 يی قلم کاال 8000از  یشب یکنندگان براتوسط مصرف  ی پرداخت  یکاهش بها .5
 کنندگان به مصرف  رسانیی و آگاه  یمتیارائه اطالعات ق .6
 ضرور  یر غ ی هاحذف واسطه .7
 يعدر شبکه توز  ایيه سرما یاز انباشت و احتکار کاالها یریجلوگ .8

 

 
 
 

 معرفی 
از    یکاال در کشور بوده که بخش مهم   تأمین  یرهدر زنج  یتشفاف  يجادا،  سامانه جامع تجارت   يجادا  اهدافاز    يکی 

بازرگان   ينا حوزه  در  م  یداخل   یموضوع  طراح   روين ازا  ؛گیردی قرار  از  اجرا  یپس  فرامرز  یو  تجارت  به    یسامانه  که 

کشور    ی جار  ی هاو بخشنامه  ین واردات و صادرات منطبق بر قوان  یاز موردن  ی و ثبت اطالعات و اخذ مجوزها  ی مستندساز

در دستور کار قرار    یز ن  ی داخل   ی کاال در بخش بازرگان  تأمین  یره زنج  یسازموضوع شفاف   پردازد ی اشکال آن م   ی در تمام 

آن بتوان    يق د که از طره بو یرزنج  ی از اعضا   يه پاو ثبت اطالعات   يافت و در  ها يرساخت ز  يجاد مهم مستلزم ا  ين . اگرفت

 . کاال را رصد نمود  يعو توز  يل، تبد  تأمین  يان نموده و جر  ی سازرا مستند  یو بازرگان  ی مهم تجار ی هاتراکنش  ی تمام

 

 کارکردها 

 در سطح کشور   یاساس  یکاال ی فراهم نمودن امکان رصد و کنترل موجود .1
 احتکار و قاچاق کاال  ی،فروشاز گران  یریجهت جلوگ یستمی س نظارت .2
 ی تجار ینعامل یتفعال یسازو شفاف  یل تسه بهبود،  .3
 ی تجار ین عادالنه فعال یبندو رتبه  ینمودن امکان اعتبارسنج  فراهم .4
 ی دستگاه  ینب یتجار  های یت اسناد و اطالعات حاصل از فعال سازی، يکپارچه  .5

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 مشمول ثبت اطالعات  یبه کاالها يی گروه کاال   12اضافه شدن  .1
  ی محصوالت معدن  ير سا   یمیايی، مواد ش  يی،پودر لباسشو  ازجمله   1400ماهه دوم سال  کاال در شش   يانجر   شفافیت .2

پوشاک، پارچه،    ی،و بهداشت  يشی حصوالت آرام  ی،عالوه بر فوالد، قطعات خودرو، منسوجات، محصوالت سلولز
 آالت ین و ماش ی ، مصالح ساختمانفشرده چوبی  اوراق

مشمول ثبت اطالعات در سامانه از    یقبل   یگروه کاالها  25(  یبه ورود  ی)نسبت خروج  یتشفاف  يبضر   افزايش .3
درصد به حدود    45حدود  از    کنندگان يع درصد؛ در حلقه توز  80از    یش به ب  یدکنندگان درصد در حلقه تول   55حدود  

 درصد.   70  یانگیندرصد به م  45از حدود  یفروشدرصد؛ در حلقه خرده   70

 کاال یانجر یتشفاف- 2-2-3-3
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 یدکنندگان در حلقه تول يد جد  يیگروه کاال 12کد نقش در   يافتنام و در ثبت   یدرصد  90حدود  رشد .4
واحد و    یکبه تفک  یاز ن  ير و مقاد  ید برنامه تول  ید،تول  یت مهم جهت ثبت اطالعات ظرف  ی اطالعات   های يتم آ  طراحی .5

  1400در سال    یاسامانه صورت  عرضه به   يربا مقاد   یازن  يرهوشمند بازار و کنترل مقاد  يريتاستان جهت امکان مد 
 است.  يده گرد   ی الزام 1401سال   ی که از ابتدا

  ارزش به ثبت اطالعات   یرهمختلف زنج  یهاحلقه  ی، اقتصاد  ین جهت ملزم نمودن فعال  یاسامانه قواعد    طراحی .6
-درصد   70از    یش ( بی به ورود  ی )نسبت خروج   یت از جمله محدود شدن ثبت سفارش واردات به داشتن شفاف

بردن و حداکثر    باالو ... با هدف    یت مجوز فعال  يدصدور و تمد  حسابصورت منوط به اطالعات    یالت رداخت تسهپ
 شده است.   سازییاده انه پمرکز توسعه در سام ی که از اسفندماه از سو 1401نمودن ثبت اطالعات در سال 

گیری از ظرفیت شفافیت ايجاد شده در راستای کشف سفارش و حمل بیش از نیاز بازار اقالم راهبردی نظیر  بهره .7
 برای کشف احتکار، قاچاق و تخلفات مشابه سازیینه زممختلف و  یهااستان روغن خوراکی به 

 

 
 

 

 معرفی 
تع  ينترمهم   یمتق  در  محسوب   یینعامل  بازار  در  محصوالت  عرضه  و  مبناشود ی م  تقاضا  بر  رفتار    یمت ق  ی. 

 .گیرد ی م کننده در بازار شکل و مصرف کنندهيعتوز  یدکننده،تول

از   ی ساسو ا يهپا  یکاالها  يژهواز کاالها به  یآن همواره در برخ  ی ناگهان یهاها و رشد جهش  يژهوبه یمتنوسانات ق 

همواره به سامان    ی متول  ی حوزه بازارها بوده است و دستگاه و نهادها  يريت و مد   گذار یاستس  ی نهادها  ی اصل   هایی نگران

  یهادر بازار  هایمت رفتار و روند ق یل ؛ اما تحلاندو شفاف اهتمام داشته  انه منصف یمتق یریگشکل  يقبازارها از طر یبخش

  یت تحقق اهداف حاکم  تواندی م  که  يی از بسترها   يکی.  مدنظر حاصل نشده است  یتکه موفق  دارد  ينمختلف داللت بر ا

تسه  یمتق  یری گدر شکل  را  منصفانه  و  پ  يع تسر  یل شفاف  سامانه   سازییاده کند؛  پ  یل تحل  یهاو گسترش    بینی یش و 

 .وزارت قرار گرفته است  يتمهم در اولو ين . ااست  هایمتق

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 ها یمتاتکا ققابل  بینییش بر پ ی بازار مبتن يريتو مد گیری یم تصم یفیتارتقا ک .1
 توسط دولت هابینییش بازار بر اساس پ یازموردن یتأمین کاالها ی برا يزیربرنامه بهبود .2
 یمتی ق یهااز شوک  جلوگیری .3

 

 اقدامات و دستاوردها 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

  استفاده   جهت  در   تالش   و   هادستگاه  يرموجود در سطح وزارتخانه و سا  يیکاال  یهاو مطالعه سامانه   يی شناسا .1
 سامانه  يناز اطالعات موجود در ا بهینه

 اییره زنج يگاهبودن، ضرورت و جا يه پا  یبر مبنا یمهم و محور  یکاالها شناسايی  .2

 
 سامانه پایش بازار -3-3-3
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 مرجع یالگو ين و استخراج و تدو یمتق بینییش و پ  یلی تحل  یهاو روش  یقیتطب بررسی .3
 عوامل شوک  یبندمنتخب و گروه  ی کاالها یمتق آنالیز  .4

 

 
 

 معرفی 
از جمله    ها نسبت به فروش کاال و خدمت وکارها و ايفای تعهدات آن فعالیت کسب  ، شیوه نظارت بر کاروسازدر اين  

 . کندی مماهوی تغییر  صورت به برای رضايت مشتری  وکارهاکسبخدمات پس از فروش و نحوه اقدامات 

اختالف  شکايت معامله  مشتری  و  بر  ابتدا  مبتنی  خدمات  و  سامانه  کاالها  نماينده    در  از  )اعم    وکارکسببرای 

، آن نماينده موظف به پاسخگويی  گرددی می که تدوين و ابالغ  تولیدی يا توزيعی( ارجاع شده و با قواعد   یوکارهاکسب

تعیین شده    خريداربه   زمانی  با قواعدی که تنظیم شده )نظیر  ی م در اين حالت برآورد    و  استدر مقطع  ی،  بند رتبه شود 

وفصل بوده و نیاز به ورود شخص  ...( بسیاری از اعتراضات و شکايات قابل حل   به مردم و   وکارها کسب ی از کیفیت  رسان اطالع 

، هرچند بر روند کارها نظارت مستمر خواهد  یست ن   وکار کسب ثالث اعم از حاکمیت و ... برای رسیدگی و قضاوت بین شاکی و  

فرايند رسیدگی    شده اقدامی انجام نداد،   در دوره زمانی تعیین   وکار کسب داشت. چنانچه اعتراضی در اين حوزه باقی ماند و يا  

که فرايند داوری هم منجر به حل اختالف و ی درصورت شود.  و شاکی آغاز می   وکار کسب مراجع اداری، بازرسی يا داوری بین  

برای تعیین تکلیف    يی شبه قضا رفع شکايت مطرح شده نباشد، شکايات وارد مرحله قضايی شده و مراجع ذيصالح قضايی و  

 ورود خواهد کرد.   موضوع 

فروشی و ... است که با توجه  ی، کمفروشگران يکی از موضوعات مهم در اين سامانه، رسیدگی به شکايات در زمینه 

توان  ها، گزارش تخلفات و ...، می رسانی قیمت به عنوان بستر ثبت و اطالع  124به يکپارچگی درگاه اين سامانه با سامانه  

 ها در بازار داشته باشد. استفاده از ظرفیت نظارت مردمی برای کنترل قیمت  ی برای امالحظهقابل تأثیر 

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 وفصل سريع و کارآمد به شکايات مبتنی بر معامله بدون نیاز به رسیدگی توسط شخص ثالث حل  .1

 ی و نظارت مردمی برای نظارت بر بازارجمع سپار استفاده از شیوه  .2

 تر مهمهای رسیدگی به شکايات و تمرکز منابع بر تخلفات کاهش هزينه  .3

 کنندگان و عرضه  یدکنندگان تول  ی هاو پاسخ  ياتارزشمند از شکا  یهاداده  ید و تول یسازشفاف  .4
 ی بستر رقابت فعاالن اقتصاد افزايش .5
 شده کننده بابت کاال و خدمت ارائهدر برابر مصرف  کارها وکسب ی پاسخگوساز .6

 

 ت و دستاوردها اقداما
 : از اندعبارت و دستاوردها اهم اقدامات 

 و نظارت هوشمندانه بر اين فرآيند  وکارهاکسبمرتبط با ارجاع شکايات به  هایيرساخت زطراحی فرآيندها و   .1

  اينترنتی  ی وکارهاکسبعملیاتی سازی نظام ارجاع و داوری برای  .2

 

 تخلفات به  یدگی نظارت و رس  سامانه -4-3-3
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  1399دهد. در سال  های استهالک را نمی ، کفاف پوشش هزينه1398گذاری در اقتصاد ايران از سال  سرمايه  متأسفانه

هزار میلیارد تومان بوده    100گذاری صورت گرفته در اقتصاد  هزار میلیارد تومان و سرمايه  104میزان استهالک حدود  

ها است در حال کاهش است که اين  آالت و تجهیزات و ساختمان است. لذا موجودی سرمايه در اقتصاد که شامل ماشین

 موضوع به مفهوم کاهش ظرفیت اقتصادی است. 

  27به حدود    1383درصد در سال  42از    آالتین ماشگذاری نیاز حکايت از اين دارد که سهم  بررسی ترکیب سرمايه

های آتی رشد در اقتصاد ايران  گذاری حکايت از اين دارد ظرفیترسیده است که اين وضعیت سرمايه  1399درصد در سال  

 رو به تنزل است. 

باعث توزيع نامتناسب استقرار صنعت در پهنه کشور شده است؛ در  ، سازکارها  گذاریيه سرماعالوه بر سطح پايین  

  گذاری يه سرمابرخی مناطق با تراکم بیش از واحدهای تولیدی مواجه بوده و در بسیاری مناطق شاهد سطح بسیار پايین  

 هستیم. 

 از:  اندعبارت  گذاریيه سرماسازکارهای  حبرای اصال  1400نیمه دوم سال اقدامات  ينترمهم

  هامشالوق و آمايش سالرزمین و تنظیم   ینتأم  هاییرهزنجدر راسالتای توازن    گذاریيهسالرما  هایيتاولوشالناسالايی   •
 هايتاولوبرای تحقق اين 

 استقرار یهايرساختز یبرداراحداث و بهرهاصالح قواعد  •

 یصنعت و نواحی هاشهرک یلو تکم يجادا •

 صنعت و معدن یاختصاص یروگاههزار مگاوات ن 14احداث مهم از جمله  هایگذاریيهسرماپشتیبانی از  •

 ی تولیدهاتیظرفی سازفعال •
 

 
 
 

 معرفی 
مالحظات  و    ینتأم  هاییره زنجتوازن  بر    ی )مبتن  ی و تجار  یمعدن   ی، صنعت   گذاری يه سرما  های يت اولو  يی شناساطرح  در  

اشتغال    یها. در مرحله اول فرصت شود ی م  و پیشنهاد   ی طراح  ی کشورهاشهرستان   یکها به تفک، برنامه (ین سرزم  يش آما

 است.  شدهين تدودر هر شهرستان  گذاری يه اول نقشه راه سرما  يرايشو و

تدو سرما   يندر  راه  تجار  یمعدن  ی،صنعت   هاییت ظرف  ايیشناس  گذاری،يه نقشه  استان   یو  طرح بالقوه  و    ی هاها 

  یای ارزش، اح  یرهتوسعه زنج  یتقابل  ی فعال دارا  يجادی، ا  تمام،یمهن  یهاطرح )مشتمل بر    يشمنطبق بر نقشه آما  داريت اولو

  یت جمع  ینیبیش بر اساس پ  ین . همچن شود ی ( انجام میصنعت   ی هاو شهرک   هايرساخت توسعه ز  ، افزايش ظرفیت،معادن 

  مناطق   متوازن   توسعههدف  به    یلها جهت نشهرستان   یک هر استان به تفک  یاز اشتغال موردن  یزان ، م1404کشور تا افق  

 استخراج خواهد شد. 

 

   گذارییهسرماهای یت اولو -1-4-3

 

 ی گذارهیسرما سازکارهای  -4-3
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  جدول زير دسته به شرح    4صنعتی و معدنی در    پیشرفتمیزان    برحسب ی کشور  هاشهرستان در اجرای اين طرح،  

 . اندشدهی بندطبقه
 هاصنعتی، معدنی و تجاری شهرستان  یافتگیتوسعهبندی طبقه: 13جدول 

 یگذارهيسرماتمرکز  وضعیت منطقه

 ضعیف  یوکارها کسبو  هارساختيز 1
، تماممهین یهاطرح تکمیل جديد،  یهایگذاره يسرماطراحی و اجرای  

 راکد واحدهای  یسازفعال

 صنعتی اشتغال حداقل 2
 واحدهای راکد، یساز فعال، تماممهین یهاطرح تکمیل 

 واحدهای موجود توسعه 

 تماممه ینافزايش ظرفیت، راکد و  مناسب به لحاظ اشتغال صنعتی  3

  حفظ و بهبود وضعیت موجود اشتغال صنعتی بیش از ظرفیت منطقه  4

 

 از:  اندعبارتی حمايتی هابستهمجموعه 

 تخصیص زمین با قیمت ترجیحی •

 ثابت و در گردشاولويت تخصیص تسهیالت سرمايه  •

 آب، برق، جاده و ...() یدتولهای يرساختزین تأم •

 )از محل صندوق توسعه ملی يا صندوق نوآوری و شکوفايی(اعطای تسهیالت ارزان  •

 گذاریيهسرمااعتبارات مالیاتی  •

 های مالیاتی آموزش نیروی کاریفتخفيارانه و يا  •

 های صادراتیيتحماها، اعتبارات و اعطای يارانه •

 و آب انرژی هایينههز یسازناسبمت •

 خواهند بود.  ارائهقابل مختلفی  صورت به های مناطق گوناگون يژگی وهای حمايتی بر اساس یاست ساين بسته از 

های حمايتی در راستای توسعه مناطق در کنار تسهیالت متعارف تولید و سازوکارهای  یاستسسازی اين  یاده پاعتبارات  

منابع  تأم نوين،  مالی  همچنین  يه سرما ین  و  همکاری  طرف  خارجی  کشورهای  ی  هاسازمان های  گذاری يهسرماگذاری 

 ی خواهد بود. اتوسعه 

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 ها. شهرستان  عتی، معدنی و تجاری های صنیت ظرف شناسايی  .1

 متوازن(.  اشتغال به هدف  یل ن ی)در راستا ی سال آت 4  یها ط شهرستان  یازاشتغال موردن یگذارهدف  .2
تجاری يه سرما های  يت اولو   شناسايی  .3 و  معدنی  صنعتی،  تفک  گذاری  )  یک به  طرح شهرستان  بر    ی هامشتمل 

  ها يرساخت توسعه ز   ، افزايش ظرفیت،معادن  یایارزش، اح  یره توسعه زنج  یتقابل  ی فعال دارا  يجادی، ا  تمام، یمهن
 ( یصنعت یهاو شهرک 

  یل ن  ی در راستاهای متناسب  یاست سيافتگی صنعتی و معدنی و اتخاذ  توسعه بر اساس    هاشهرستان ی  بنددسته .4
 متوازن.  اشتغالبه هدف 

 



 

 

 صنعت، معدن و تجارت   تحول در  بخشگزارش  56

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت اهم اقدامات صورت گرفته 

های استانی با حضور کلیه ذينفعان حاکمیتی و بخش خصوصی از جمله نمايندگان محترم مجلس،  یته کمتشکیل   .1
تدقیق و اجماع سازی    منظوربهی دانشگاهی و پژوهشی و ...  هابخش ها، نمايندگان  ها و تشکل نمايندگان انجمن 

 گذاری شهرستانی پیشنهادی های سرمايه فرصت

 ها شهرستان های صنعتی و معدنی و تجاری يت اولوی سامانه معرفی اندازراه طراحی و  .2

 ( گذاری مصوب سفرهای استانی بخش )مبتنی بر مالحظات آمايش سرزمینيه سرما ی هاپروژه ی  گذارصحه .3

 یامنطقه نفعان ی ذی در تعامل با  اتوسعه م و تمایمه نی هاطرح بازديد میدان از  .4

 انجام مطالعات تطبیقی در حوزه آمايش صنعتی، معدنی و تجاری  .5

 به شرح جدول زير است.  ها شهرستان  گذاریيهسرما  یهابرنامه  ين تدو  پیشرفت

 
 هاشهرستان گذارییهسرما یها برنامه ینتدو پیشرفت: 14جدول 

 میزان پیشرفت )درصد(  های استانشهرستان ردیف

 85 اردبیل   1

 95 تهران   2

 85 ی خراسان رضو   3

 85 کهگیلويه و بويراحمد   4

 95 گلستان   5

 95 یالن گ  6

 85 اصفهان  7

 85 البرز  8

 85 ايالم 9

 85 آذربايجان شرقی  10

 95 آذربايجان غربی  11

 85 بوشهر  12

 85 چهارمحال و بختیاری  13

 95 ی جنوب  خراسان  14

 85 خراسان شمالی  15

 95 خوزستان  16

 95 زنجان  17

 95 سمنان  18

 95 و بلوچستان  سیستان 19

 95 فارس 20

 95 قزوين  21
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 میزان پیشرفت )درصد(  های استانشهرستان ردیف

 95 قم 22

 85 کردستان  23

 85 کرمان و جنوب کرمان  24

 95 کرمانشاه 25

 95 لرستان  26

 95 مازندران  27

 95 مرکزی 28

 85 هرمزگان  29

 95 همدان  30

 85 يزد  31

 

 
 
 

 معرفی 
  گذاری يه سرما   های يت اولو متناسب با    ها و نواحی صنعتی و فناوری شهرک   یسات برداری از زمین، اعیانی و تأس بهره قواعد احداث و  

 واگذاری آغاز شده است. فرايند  در حال بازنگری است؛ همچنین اصالح  

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 تسريع در احداث واحد صنعتی؛  .1
 مرتبط به يک صنعت در محدوده جغرافیايی؛  ی هاها و خوشه فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه شبکه  .2
 فاضالب صنعتی، مخابرات و ...؛  خانهیه دسترسی آسان و سريع به امکاناتی از قبیل راه، آب، برق، گاز، تصف .3

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

  گذاری يه سرما   یانبه متقاض  یصنعت   ی ها و نواحدر شهرک   ینزم  یبردارحق بهره   ی دستورالعمل واگذار  اصالح .1
 يی؛طال  یاصالح و حذف امضاها 

ها و نواحی صنعتی و موکول  گذاری در شهرک سرمايه   یان به متقاض  يی اعطا  ی هامشوق   یه نمودن کل  هدفمند .2
 از واحد؛  یبردارها به بعد از بهره نمودن آن 

 یکی؛ صورت الکترونبه ین زم ی بردارحق بهره ی زمینه جهت واگذار ايجاد  .3
 ارکنان؛ کو حذف نقش  یان به متقاض یکیالکترون یستم در س یننقد و اقساط زم يد ارائه امکان خر  .4

 یان؛ بنفناور و دانش  یواحدها یبرا يقی تشو-یيت بسته حما تدوين  .5

 
 های استقراریرساخت زی برداربهرهاحداث و  قواعد  -2-4-3
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  يزی رکشور است که برنامه  یتوسعه صنعت   ياتآب، برق، گاز از ضرور  ین،مناسب از جمله زم  های يرساخت ز   تأمین

 مصرف انجام شده است.  سازیینه و به تأمینشامل   يی آن در قالب پروژه اجرا  یبرا

 

 کارکردها 
 ند از: ااهم کارکردها عبارت 

 در بخش صنعت   یهو منابع اول یمصرف انرژ سازیینهبه .1
 آب، برق، گاز و ...   ین،بخش صنعت شامل زم یاتیح يرساختتأمین ز .2

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

ماهه دوم  تومان در شش  یلیاردم  4000  یزانبه م  ی صنعت   یهاشهرک   هایيرساختز   یکرد جهت اجرا  ينه هز .1
 1400سال 

 ی؛ شهرک صنعت  20و تأمین گاز   یآب و گازرسان   یهبر ثان یتر ل 450مگاوات برق، تأمین   500  تأمین .2
 هکتار؛  6000به وسعت  یاردر اخت ی صنعت یسطح اراض  افزايش .3
توسعه    ايجاد  .4 ناح  25و  و  استان   يزیربرنامه   یآن در شورا  يبو تصو  ی صنعت  یهشهرک  توسعه  ها و مجمع  و 

 ی؛ استان  یهاشرکت  ی عموم
  ی صنعت   ی ها و نواحدر شهرک   ی فاضالب صنعت  خانهیه تصف   6رساندن    ی بردارو به بهره  يی اجرا  یات عمل  تکمیل  .5

تکم  يت اولو  یدارا بهره   يی اجرا  یات عمل  یلو  تصف  یستمس  2  از   ی بردارو  پساب  از  مجدد    های خانهیه استفاده 
 ی؛ صنعت ی ها و نواحفاضالب شهرک 

  ی کمک به تأمین بخش   یبرا  ی فاضالب شهر  هایخانهیه از پساب تصف  یهبر ثان  یتر ل  900  یزان به م  یصتخص  اخذ .6
 ی؛ صنعت  ی ها و نواحشهرک  یاز موردناز آب  یاز کسر

انتقال    یلی تکم  یه تصف  يی اجرا  یات عمل  تکمیل  .7 ثان  یتر ل   60و  تصف  یهبر  شهر  های خانهیه پساب  به    ی فاضالب 
 کشور؛  یواقع در فالت مرکز  ی هااستان  ی برخ  ی صنعت  یها و نواح شهرک

ها و  در سطح شهرک   ی بخش خصوص  گذارانيه سرما  یاستان   یهاتوسط شرکت   ی واحد کارگاه  1100  احداث .8
 کشور.  ی صنعت ینواح

ی تولیدی که اين موضوع در ستاد هماهنگی  واحدهاو    ها شهرک به    ها پساب ص  دهی تخصی يت اولو پیگیری برای   .9
 اقتصادی دولت مطرح و تصويب شد. 

 

 
 
 

  ی ط  یدی، تول  یبرق در واحدها  يژهوبه   یانرژ  يدار پا   تأمین از    یبخش   ینانو اطم  یداز توقف تول  یریمنظور جلوگبه

همکار  ی هماهنگ و  گرفته  ن  یصورت  زنج  یدیتول  یواحدها  یرو،وزارت  برنامه  یرهبزرگ  به  نسبت  و    يزی رمعدن 

 

 صنعت و معدن  ی اختصاص   یروگاههزار مگاوات ن 14احداث  -4-4-3
 

 

 ی صنعت ها و نواحی شهرک   یلو تکم  یجادا -3-4-3
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  يل تحو   ی خود برق مازاد را به شبکه سراسر  یاز ن  تأمین   نهزار مگاوات برق اقدام کرده تا ضم   14  ید تول  ی برا  گذاری يه سرما

که البته    خواهد شد   ید بخش تول  هایيرساخت دالر در ز   یلیاردم  7حدود    گذاریيه نامه منجر به سرما تفاهم   ينا  یدهند. اجرا

 قرار گیرد.  مدنظريی هامشوق بايست ی مگذاری در اين حوزه يه سرمابرای 

 

 کارکردها 
 ند از: ااهم کارکردها عبارت 

 ید برق در بخش تول يژهوبه  یانرژ يدار تأمین پا .1
 در کشور  ی صنعت  ید تول  یتاز حداکثر ظرف استفاده  .2
 اشتغال  تقويت  .3
 ی به شبکه سراسر يع صنا  یدیمازاد برق تول تحويل .4

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از اندعبارت اوردها و دستاهم اقدامات 

 نامه تفاهم مذاکرات با وزارت نیرو برای انعقاد  .1

 وزير نیرو مابین وزير صمت و ی ف  دوجانبه نامهتفاهم انعقاد  .2

 محیطیيست ز پیگیری برای دريافت مجوزهای خوراک و  .3

  1401که در اين رابطه، موضوع در قالب بودجه    ها یروگاه نپیگیری برای اصالح و تعیین تکلیف نرخ سوخت   .4
 شده است. يب تصولحاظ و 

 ارائه شده است.   استقرار(   )شامل مطالعات فنی، دريافت مجوزها، تعیین محل ها  پروژه پیشبرد    یشرفت پ   یزان م   در جدول ذيل 

 
 دوران پیشبرد -در فاز اول اجرای پروژه  هاپروژه: میزان پیشرفت 15جدول 

 درصد پیشرفت اين دوره  درصد پیشرفت دوره قبل  توان  نام پروژه رديف 

 79 74 1500 فوالد مبارکه  1

 31.5 29 1500 هرمزگان، فوالد کاوه و فارسجیخلمنطقه ويژه  2

 77 69 440 آلومینیم المهدی  3

 25 25 800 صنايع مس )کرمان و آذربايجان(  4

 62 60 1000 چادرملو )اردکان و بهاباد(  5

 80 79 1300 گلگهر )سیرجان( 6

 60 56 913 المرد )سالکو( 7

 17 17 500 آلومینیم ايران )ايرالکو، عراق(  8

 46 46 160 )جاجرم( آلومینای ايران  9

 22 20 1000 فارسجیخلانتقال آب  10

 82 80 796 معادن و فلزات )سمنان( 11

 68 64 1000 فوالد خوزستان 12
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 درصد پیشرفت اين دوره  درصد پیشرفت دوره قبل  توان  نام پروژه رديف 

 44 44 500 ويژه پارسیان 13

 22 20 500 فوالد چابهار  14

 51 48 11909 جمع

 
 
 

 

های  یتظرفاز    يی ها بخش یرفعال )واحد تولیدی راکد يا با فعالیت زير ظرفیت( است؛  غکشور،    یدتول  یتاز ظرف  یبخش

و تحريک تقاضای بازار، آموزش و    يابیدر گردش، بازار  يه سرمامواد اولیه، تأمین    ینتأمیرفعال با رفع موانع حقوقی،  غ

 مشاوره و نوسازی و تکمیل تجهیزات قابل بازيابی هستند. 

 
 : از  اندعبارتهای تولید یت ظرفی سازفعالانجام شده برای اهم اقدامات 

کارگروه  .1 معاونتتشکیل  نمايندگان  حضور  با  ملی  سطح  در  تدوين  های  و  تهیه  و  وزارتخانه  مختلف  های 
 ها. ها به استان واحدها و ابالغ آن  ی سازفعال های نامهیوهشها و دستورالعمل 

 واحد راکد   12067  يی ها در داخل و خارج کشور و شناسا آن   یه اول   يابی راکد کشور و عارضه   ی کامل واحدها   بررسی  . 2
  3300برای افزايش ظرفیت    ريزیبرنامه   و  صنعتی  هایشهرک   در  ٪  50واحد فعال زير    16500مشخصات    احصاء .3

 ها های استانی و ادارات کل صمت استان ها، شرکتو ابالغ برنامه به کلیه استانداری   1401ها در سال  از آن واحد  
 درصد )جهت افزايش ظرفیت در فاز دوم اجرای پروژه(   70تا  50هزار واحد با ظرفیت بین   13بیش از  شناسايی  .4
تولید با    های یتظرف  ی سازه موضوع فعال ها و نهادها نسبت بمناسب و حساس کردن اکثر دستگاه   رسانیاطالع  .5

 به اهداف پروژه  یابی ها و ... جهت حصول دستها، مديران بانک جلسات متعدد با شورای عالی بانک
 وکار و مشاورين استانی کسب  هایینیک یت کلی ظرفسازفعال .6

 . اندشدههزار نَفَر فعال   36واحد راکد با اشتغال بیش از  2067،  1400در سال  .7
  

 ی تولید هاتی ظرفی سازفعال  -5-4-3
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علیرغم رشد    متأسفانههای اقتصادی است.  مالی مناسب فعالیت  تأمین رشد و توسعه اقتصادی نیازمند توسعه مالی و  

های اقتصادی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بخشی از  فعالیت  تأمین نقدينگی در کشور طی سالیان اخیر،    توجهقابل

اين موضوع به عدم توسعه ابزارهای مالی متناسب با نیازهای بخش واقعی اقتصادی مربوط است و بخش ديگر نیز عدم  

مالی    تأمینت. وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه  استفاده از ظرفیت موجود بازار سرمايه و بازار پول و بانک اس 

 های زير را در اولويت قرار داده است:سازکار واقعی فعالیت اقتصادی 

 ایمالی زنجیره تأمین •

 الکترونیکی  حسابصورت پرداخت تسهیالت مبتنی بر  •

 گذاری مايهو سر مالی تأمین های صندوق •

 يه ها در بازار سرماها و شرکتپروژه يرش پذ   یلتسه •

 
 

 
 

 معرفی 

است    یدر حال   ين دارند ا  يهگال   یبه منابع مال  یناکاف  یاز دسترس   يراندر ا  یاقتصاد   هایو بنگاه   وکارهاکسب  صاحبان

تا سال    1370از سال    ينگی نقد  کهی طورداشته است. به  یتوجهقابل رشد    یردهه اخ  3  ی ط  يراندر ا  ينگی که حجم نقد

  های یت شده نامولد بوده و چندان در فعال  يجادا   ينگیبرابر شده است. در واقع نقد  2.02  ی مل  ید برابر و تول  1257،  1398

 مولد جذب نشده است. 

است. نرخ بهره    یبانک  یالت تسه  شدهتمام   یمتباال بودن ق  یاقتصاد  هاییت فعال  یمال  تأمیندر ارتباط با    يگرد  مسئله

  ی منف   يرمقاد  یر اخ  هایسال  یط   اقتصادینرخ رشد    کهی درصورت درصد قرار دارد،    24تا    18  ین متوسط ب  صورتبه   ینکبا

  ی اذعان به ناکاف  یاقتصاد های به بنگاه یالت تسه یصدر تخص  نیز هااست بانک  ين تجربه کرده است. نکته جالب ا یزرا ن

 منجر است.   یبه منابع مال  یدسترس   يتو محدود   ينگیمتناقض نقد  یمسائل منجر به معما  ين. اکنندی م   یبودن منابع مال

  افزايش   ها،بنگاه   یمال   یتمولد، بهبود شمول  هاییتفعالبه    ينگینقد  يتهداابزاری جديد برای    اییرهزنجمالی    ینتأم

کاال و    یدرا متناسب با چرخه تول  ينگینقد  اییره زنج  یمال  تأمیناست.    تأمین  هایينه و کاهش هز  ی منابع مال  وریبهره

آن    ی تا انتها  یرهزنج  یکاال از ابتدا   یدتول  یمال   تأمین  يندفرا  ای،یره زنج  یمال   تأمین. در  کندی م   يعخدمات در اقتصاد توز

را کاهش    یمصارف مال  لی، از انحراف منابع ما  یریو جلوگ  یدمتناسب با تول  ينگینقد  تأمینو عالوه بر    شودی م  يکپارچه 

 است:  ير خالصه شامل موارد ز   طور به  اییره زنج  ی مال  تأمین  هاییوه . شدهدی کاهش م   یزرا ن   ی مال   تأمین   هایينه داده و هز 

 يافتنی اسناد در يل تنز •

 ين د  يد خر •

 مطالبات فروشنده( ی مال تأمین) یتعامل •

 اییرهزنج ی تأمین مال -1-5-3
 

 مالی  نی تأمسازکارهای  -5-3
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 ( يدارخر ی پرداختن  یهاحساب  یمال  تأمین معکوس ) یتعامل •

 يافتنی اسناد در  یاوراق بهادار ساز •

 یالت پرداخت تسه •

 هستند:  يربه شرح ز اییره زنج  یمال  تأمین مورد استفاده در  ی ابزارها همچنین

 یکی برات الکترون •

 یکی سفته الکترون •

 ی کارت اعتبار •

 دارمدت  ی داخل ی اعتبارات اسناد •

 گام(مولد )اعتبار  ی اوراق گواه •

 مجاز  یو تجار ی مال  ی ابزارها يرسا •

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 اقتصاد و معامالت  یمال  يان جر يری پذنظارت و  یتشفاف يشافزا .1
 ی منابع مال  یصتخص يی کارا  يشانحراف منابع و افزا کاهش .2
 یدی تول هایبنگاه  ی مال تأمین يند در گردش و بهبود فرا   يهبه سرما ی دسترس  تسريع .3
 در گردش   يهسرما  یمال  تأمین یبرا يد جد یالت تسه يافتبه در  یازن کاهش .4
 ها بانک ی جار یرغمطالبات  کاهش .5
 ی و کمک به اصالح نظام بانک سازیینهزم .6
 محصول  شدهتمام  ينههز   کاهش .7
 ها بنگاه  ی مال تأمین ی هاروش  ير از سا ی ناش ی آثار تورم کنترل .8

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 و تصويب آن در ستاد اقتصادی دولت اییرهزنجمالی  تأمینتهیه پیشنهادات مورد نیاز برای توسعه  .1

نمودن    یاتیاطالعات و عمل  ی فناور  های يرساختها و ز سامانه   يجاد در خصوص ا  ی با بانک مرکز  ی انجام هماهنگ  .2
 ی کشور در شبکه بانک   يشهمرکز ر  ییک الکترون یامضا

و دستورالعمل    اییره زنج  ی مال  تأمیندستورالعمل    يبدر خصوص تصو  یالزم با بانک مرکز  هایی هماهنگ   انجام .3
 ی عامل بانک مرکز یئتدر ه ی یکبرات الکترون

ابزار    ينبا هدف توسعه استفاده از ا  یانتجارت، ملت، صادرات و پارس  ی،بانک مل  5با    یهاول  یجلسات فن  برگزاری .4
 نامهو عقد تفاهم

  تأمین و خدمات    یالتدر ارائه تسه  یکی و استعالم صورتحساب الکترون  اییرهزنج   ی مال   تأمیننامه  تفاهم   انعقاد  .5
 تجارت و ملت  یان،پارس ی، مسکن، صنعت و معدن، صادرات، مل یهابا بانک  اییره زنج ی مال

پ  تشکیل .6 معاونت    اییره زنج  یمال   تأمیننظام    زیسایاده کارگروه  محیط  در  و  با حضور    وکارکسب هماهنگی 
 اییره زنج یمال  تأمین   یهاو پلتفرم  تأمین  یرهزنج يريت مد  ی هاشرکت ی، شبکه بانک ی، بانک مرکز يندگاننما
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 ... ها و نامهاعتبار مولد، ضمانت  یگواه   ی، داخل  یبرات، اعتبارات اسناد   یرنظ  اییرهزنج  ی مال   تأمین  ی ابزارها  تبیین .7
 ابزار  ينبا هدف توسعه استفاده از ا  یمال  ی ها و نهادهاها، شرکتگسترده با انجمن   تعامل .8
 مختلف  ی هاجلب مشارکت بنگاه ی مرتبط برا یها ها و انجمن و تشکل  هایره زنج ينبزرگ ا ی هابا بنگاه  تعامل .9
 يی غذا يع صنا یرهدر زنج يت دار و تقومدت یاسناد اعتبار قبول  ی برا يرانا ی دولت ی با بازرگان هماهنگی  .10
 یهدر معامالت نس  ياپایدر اتاق پا   يهبازار تسو عنوان به قبول برات  یبرا يرانا ی بورس کاال هماهنگی  .11
 ی متقاض  ی هاهدف و شرکت های یره و اعالم زنج احصاء  .12
 کشور  ی هابانک یهبه کل  ی توسط بانک مرکز یمال  جديد  ابزار  و هادستورالعمل   ابالغ .13
  ی، خانگلوازم   ی،سلولز  يی، مختلف از جمله: خودرو، مواد غذا  يع صنا  های حوزه  در   ها حلقه   یل و تشک  يشی آزما   اجرای .14

 و... فوالد، مسکن 

زنجیره آن    39مالی در    ین تأمزنجیره استاندارد که    227واحد تولیدی در سراسر کشور در قالب    1022توجیه   .15
شده   تومان  هزار   4.7حدود  )اجرايی  در    هزار   12.5  یزودبه و  (  میلیارد  تومان  اجرايی  زنجیره   ساير میلیارد   ها 

 خواهد شد. 
 

 
 
 

 معرفی 

  2970در مجموع    1400ماهه سال    12های مختلف اقتصادی طی  با توجه به گزارش اعطای تسهیالت بانکی به بخش 

همت( سهم    900آن )معادل    % 30های مختلف اقتصادی پرداخت شده که در حدود  تسهیالت به بخش زار میلیارد تومان  ه 

شود  برآورد می   همت   3300بخش صنعت و معدن بوده است، از طرفی نیاز ساالنه بخش به تسهیالت بانکی رقمی در حدود  

همت در کنار اينکه رشد    4500د. رسیدن سطح نقدينگی به  در مقايسه منابع و مصارف دار   توجه قابل که نشان از کسری  

 ای جدی در نظام توزيع منابع بانکی است. در حدود صفر درصد بوده است نشان از عارضه   90اقتصادی میانگین طی دهه  

فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون  عامل )  یهابانکهای  عدم تخصیص بهینه منابع در بازار پول، ضعف نظارت 

های سه دهه اخیر  در کنار منفی بودن نرخ بهره حقیقی در عمده سال  د اعتبار سنجی جامع و استاندار   سازوکار ربا(، نبود  

 واقعی اقتصاد بوده است.  هاییت فعالباعث از بین رفتن کارکرد مطلوب اکوسیستم بانکی کشور در تحرک بخشی به 

ات غیر جاری شبکه بانکی در کنار ادعای فعاالن بخش صنعت و معدن مبنی بر عدم دسترسی  حجم باالی مطالب

 اين اختالل در تخصیص منابع است. يد مؤ مناسب به منابع بانکی 

  هابانکاز انحراف منابع است.    یری جلوگ  ی هاحلراهی، يکی از حساب الکترونیکتسهیالت مبتنی بر صورت   پرداخت

اصال خصوص  در  واقعی    حسابصورت ت  همواره  هويت  و  نبودن(  )   حساب صورت   صادرکننده فیزيکی  صوری  و  جعلی 

حساب  فیزيکی، فروشنده نسبت به صدور صورت   حساب صورت ارائه    ی جابهدر اين روش  که    اندداشته   های جدی نگرانی 

وسسه اعتباری مربوط  سامانه جامع تجارت اقدام و اين صورتحساب از طريق سرويس برای بانک و يا مدر    ی الکترونیک

با دريافت اطالعات صورتحساب    هابانک.  شودی ممستقیم به حساب فروشنده واريز    طوربهشود و مبالغ تسهیالت  ارسال می 

 یکی الکترون  حسابصورت بر  یمبتن تسهیالتپرداخت  -2-5-3
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در   ی الکترونیک بودن    نگرانی  جعلی  يا  و  بودن  صوری  هويت    حساب صورت خصوص  و  داشت    صادرکننده نخواهند 

 و شفاف خواهد بود.  ( مشخصفروشنده) حساب صورت 

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 جريان مالی اقتصاد و معامالت  يری پذنظارت افزايش شفافیت و  .1

 کاهش انحراف منابع و افزايش کارايی تخصیص منابع مالی  .2

 تولیدی  یهابنگاه تسريع دسترسی به سرمايه در گردش و بهبود فرايند تأمین مالی  .3

 ه اصالح نظام بانکی و کمک ب سازیینهزم .4

 تأمین مالی در شبکه بانکی  یرواقعی غهای حرکت به سمت حذف درخواست .5

 بیشتر منابع محدود بانکی  ی اثربخش .6

 ایکمک به تقويت جريان تأمین مالی زنجیره  .7

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 حساب الکترونیک عملیاتی شدن رويه استعالم صورت   منظوربه بانک عامل    12انعقاد تفاهم همکاری مشترک با   .1

 بانک عامل  27ارائه سرويس استعالم به  .2

 ها بانک آموزش و راهنمايی عوامل اجرايی  .3

 عملیاتی شدن سرويس استعالم منظوربههای مختلف جلسه آموزشی با بانک 5برگزاری  .4

فروشنده    حساببه فروشنده در صورتحساب الکترونیک و واريز مستقیم    حسابشمارهاتی شدن درج  پیگیری عملی .5
 بانک مرکزی(  09/12/1400ابالغیه مورخ )

 مطالبه اجرای ضوابط ابالغی بانک مرکزی از شعب، سرپرستی و مديريت امور در هر استان  .6

 رفع موانع تولید در هر استان  وه تسهیل و رو کارگ  هابانک استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی  .7

 ها شهرستان برگزاری جلسه شورای اداری با ادارات و نمايندگی صمت  .8

 تولیدی  ی بنگاهاجرايی و  یهادستگاه و  هابانک به  هاابالغ و  هادستورالعمل ابالغ تمام  .9

 گران و ذينفعان پروژهها، صنعتآموزش تشکل  .10

 
 
 
 

 معرفی 
است   یدر حال   يناست، ا  یو حقوق  یقیاشخاص حق  یار در اخت  یرمولدغ  صورتبه   یاز منابع ارز  یبخش   يران،در اقتصاد ا

مهم   يکردهای از رو  يکی و مولد شوند.    شدهگرفته صادرات بکار    يژهوبه در توسعه تجارت    توانند ی م  ی منابع ارز  ين که ا

  ير موارد ز به    توانی ها م صندوق  یل قب  ين ا  يای است. از مزا  ی ارز  ی مال  ینتأم  های صندوق   يجاد ا  ی،منابع ارز   ين ا   یمولدساز

 گذاری یهسرماین مالی و  تأمهای صندوق  -3-5-3
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  ینچن( جذب  2  کند،یم  یداکاهش پ  یبازبا هدف حفظ ارزش و سفته   یزيکیارز ف  يدمردم به خر  يل( تما1اشاره کرد:  

خروج    ی برا  یزه( انگ3ندارد،    ی را در پ  ی خارج  هایی و بده   هايم از تحر   یناش   المللیینب  هایيسک دولت ر  ی برا  یمنابع

  یرمولد غ( منابع  5 کنند،ی خود کسب سود م  ی ارز گذاری يه( اشخاص از محل سرما4  کند،ی م یدا از کشور کاهش پ يه سرما

  ی هاگردش پروژهدر    يهسرما  یمال   ین تأم  ی راب  گذاریيهسرما  یها. صندوق شودی بکار گرفته م   ی اقتصاد مل  یدر راستا  یارز

 بکار گرفته شوند.  ی بزرگ با درامد ارز

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 کاهش خروج سرمايه از کشور  .1

 ارزی راکد هایيه سرمامولد کردن  .2

 افزايش صادرات  .3

 صادراتی  های یت فعالمالی  تأمین .4

 مردم هایيی داراحفظ ارزش   .5

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 يران بازار متشکل ارز ا يريتمذاکره و تعامل با شرکت مد .1
 ارکان صندوق  ی و طراح تعیین .2
 صندوق   نامه یداماساسنامه و  نويسیش پ تنظیم .3
 ی ارز گذاریيه سرما ی هاصندوق   یلدستورالعمل تشک  نويسیش پ تدوين  .4

 
 
 
 

 معرفی 
  تأمین .  است های تولیدی و خدماتی  مالی بلندمدت بنگاه   تأمین بازار سرمايه يکی از بازارهای مهم مالی کشور جهت    

بازار سرمايه در اشکال مختلف آن شامل پذيرش شرکت  از طريق  بهادار  مالی  اوراق  انتشار  انتشار سهام،  و  در بورس  ها 

گیرد. در راستای  صورت می   ... های سهامی عام پروژه و  ها، شرکت مالی و صندوق پروژه   تأمین های  یس صندوق تأس اسالمی،  

 است.   شده يف تعر ازار سرمايه و تسهیل در اين امر پروژه حاضر  استفاده بخش صنعت، معدن و تجارت از ظرفیت ب 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 )صکوک(  یاسالم  یانتشار انواع اوراق مال  يقاز طر  یو معدن  یبزرگ صنعت  ی هابنگاه  ی مال تأمینتوسعه  .1
 سرمايه  بازار در هاشرکت  يرش پذ   تسهیل .2
 يه معادن در بازار سرما عرضه .3

 
 یهها در بازار سرماها و شرکت پروژه  یرش پذ -4-5-3
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 ها مگا پروژه ی مال تأمین  ی عام پروژه برا ی سهام هایها و شرکتصندوق پروژه  تأسیس .4
 در بورس کاال   يیکاال  های ی ها و گواهصندوق  توسعه .5

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 ی اسالم  یتومان انواع اوراق مال  یلیاردهزار م 13انتشار  .1
 يهشرکت در بازار سرما  40  پذيرش .2
 شرکت 10سهام   یه اول عرضه .3
 هدف )شرکت پروژه(   ی ها پروژه   ی مال   تأمین   ی تومان برا   یلیارد م   933  یزان معادن و فلزات به م   ی تجل   يه سرما   افزايش  . 4
 رس بو  یعال  یدر شورا  1400قانون بودجه سال  18بند و تبصره   نامهيین آ  تصويب  .5
 مالی جمعی  ین تأم يقاز ده پروژه از طر یش ب ی مال تأمین .6

  



 

 

 

  صنعت، معدن و تجارت تحول  در  بخشگزارش  67

 

 
  یزانم ازلحاظ  بالقوه  ير ذخا تن یلیون ب 57 و شده کشف ير ذخا تن یلیون ب 37 ی، معدن ماده نوع  68 حدود  با ايران  

 در  ين ا .دارد  قرار ی جهان دهم  رتبه  در  ی معدن منابع تنوع  لحاظ  از و   جهان  ی معدن قدرت  چهاردهم  رتبه  در  ی معدن منابع

، ضمن آنکه حقوق دولتی  دهد یم یل تشک را ی داخل ناخالص  ید تول از درصد  1 از کمتر ی معدن ی هافرآورده که است ی حال

 حجم فعالیت معادن نیست.  بااخذ شده از معادن فعال نیز چندان متناسب 

از ذخا  های-با توجه به برداشت  یاز مواد معدن   یدر برخ  انتظار    ی،معدن   يعصنا  یموجود و تقاضا  يرصورت گرفته 

  یبه واردات مواد معدن   یاز ن  یآت   های در سال  ، معادن کشور   وری و بهبود بهره  يد جد  ير در صورت عدم کشف ذخا    رود یم

 است.   یمعدن  يد جد های عرصه يی و ضرور در بخش معدن، شناسا  همم ی از کارها يکی   ،لذاباشد. داشته    وجود

  های فرصت  ير، ذخا  ين ا   ی بخش معدن و در گام دوم مولدساز  یمدر گام اول به توسعه مستق   يد جد   ی معدن   ير کشف ذخا

های مهم و  حوزه از  يکیضرورت،   ين . با توجه به اکندیو کل اقتصاد کشور خلق م  یمعدن يعرشد صنا  ی را برا نظیرییب

  ی معدن  يرذخا   جويیی و پ   يیشناسا ید بر  تأکيژه با  وبههای اکتشافی  یت فعالتوسعه    وزارت صنعت، معدن و تجارت    داريت اولو

 است. شده  يف تعر دست معادن يین پاهای  یت فعالو توسعه 

 از:   اندعبارت برای اصالح سازکارهای معادن و فراوری مواد  1400اقدامات نیمه دوم سال  ينترمهم

 اصالح سازکار دريافت حقوق دولتی معادن  •

 معدنی  يرذخا جويی پیتوسعه شناسايی و   •

 ه عموم مردم، از جمله واگذاری معدن جانجاواگذاری معادن بزرگ ب •

 از معادن و فراوری مواد  یبرداربهره  گذاری يه سرما •

 اصالح ساختار بازار مواد معدنی )در قالب اصالح ساختار بازار کاالهای منبع پايه(  •
 از:  اندبارتعدر بخش معادن و فراوری مواد،  1401سال  هایيت اولو

 از معادن  ی برداربهرهبازنگری و تنقیح قواعد اکتشاف و  •

 شناسی ین زمپايگاه داده   سازیيکپارچه  •

 ترازنامه منابع معدنی کشور تدوين  •

 و تجهیزات معدنی  آالت ینماش ین تأمتقويت تولید، نوسازی و  •

 یان بندانش   هاییت فعالگسترش  •
 

  

 سازکارهای معادن و فراوری مواد   -6-3
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 معرفی 
در    . است  يرناپذاجتناب   یمعادن ضرورت   یافت حقوق دولت ي در  هاییوه شبهبود    بوده و  یمل   يهسرما   یذخالايالر معالدنال 

. در سازکار جديد، دريافت حقوق دولتی در هنگام  شود ی م زياد دريافت    یر تأخ و با    الحساب ی عل   صورت به   معمواًل روش فعلی، حقوق دولتی  

 در سامانه جامع تجارت دريافت خواهد شد.   حساب صورت فروش ماده معدنی و بر اساس ثبت  

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 محاسبه دقیق حقوق دولتی  .1

 دريافت به هنگام حقوق دولتی  .2
 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 معادن  یروند محاسبه، ابالغ و اخذ حقوق دولت  يابی نظارت و ارز .1
 1400تا  1397  یهاسال ین معدن بزرگ کشور ب 150حدود  یپرونده حقوق دولت   پايش .2
 ی مواد معدن یمتکشف ق ی صورت گرفته در بورس کاال برا ی هامعامالت و عرضه یل و تحل  بررسی .3
 ی آهن، مس، طال و سرب و رو سنگ   ی فروش معادن در چهار ماده معدن   یمت ق   یری گ فرمول اندازه   تعیین بازنگری و   . 4

 در سامانه جامع تجارت   حساب صورت الزام صدور   . 5

 
 
 

یلومترمربع( آغاز شده  ک   625پهنه )هر پهنه    450يک پنجاه هزارم برای    مقیاسدر اين پروژه مطالعات اکتشافی دقیق در  

 انتخاب شد.   ی پروژه، استان خراسان جنوب   شروع انجام شده منطقه اول جهت    های يزی ر و برنامه   ها ی مطابق با طراح است.  

 

 کارکردها 
 : از اندعبارت کارکردها اهم 

 بخش معدن   رونق ی توسعه مناطق کم برخوردار و در راستا .1
 ی بوم ی انسان یروی بر ن يژه اشتغال مولد با نگرش و تولید  .2
 ی معدن يدجد يردر قالب کشف ذخا  ینسرزم آمايش .3
 کانسار به معدن  يل تبد  ینو کاهش مؤثر زم ی بازده  افزايش .4
 مناطق هدف پروژه تحولو اکتشاف( در  شناسی ین متخصص بخش معدن )زم یانسان  یروین تربیت .5
علوم    های يشگاهاکتشاف و آزما  شناسی، ین مشاور( در حوزه زم  ین )جامعه مهندس  ی تحرک در بخش خصوص   ايجاد  .6

 ها یتفعال یسپاربرون  يقاز طر ینزم
 

 

 در بستر سامانه جامه تجارت   معادن یحقوق دولت  یافتدر -1-6-3

 

 جویی ذخایر معدنی ی پ شناسایی و  -2-6-3
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 اقدامات و دستاوردها 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 در خراسان جنوبی به اين شرح آغاز شده است:  پروژه

 شناسی ین زم  یهانقشه  یهجهت ته يتبه مأمور  یکارشناس/روز اعزام  6000 تعداد  .1
 یمی ژئوش یهانقشه  یهجهت ته يتبه مأمور  یکارشناس/روز اعزام  3700 تعداد  .2
 ی اقتصاد  شناسیین زم  یهانقشه  یهجهت ته يتبه مأمور  یکارشناس/روز اعزام  3500 تعداد  .3
در پهنه خراسان    يیفاز شناسا   یدبخشام  ینواح  یو معرف  یاطالعات   هایيهال  ی سازو مدل   یقگزارش تلف  تهیه .4

 برنامه(  5بند شاهرخت( )موضوع  -یرجند )ب یجنوب
 ی و اکتشاف شناسی یننمونه زم 16000تعداد   برداشت .5
 . بوده است سابقهی سازمان ب  ينا يخکه در تار يتبه مأمور  اعزامی روز–کارشناس 13200 .6

 
 

 
کیلومتری جنوب شرق نهبندان و در شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان    50محدوده اکتشافی جانجا واقع در  

واقع شده است و عملیات اکتشافی آن در قالب پهنه اکتشافی در دستور کار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ايران قرار  

  بربالغهای انجام شده، ذخیره قابل معدنکاری  ی حفار متر از    50000ت  و بر اساس اطالعا  1400گرفت که تا پايان آبان ماه  

 است.  آمدهدستبه گرم در تن طال   0.22درصد مس و   0.22میلیون تن با عیار   579

 

 کارکردها 
 : از اندعبارت کارکردها اهم 

 گذار بخش خصوصی و توسعه پايدار استان يه سرماجذب  .1

 هزار تنی کنسانتره مس  130احداث کارخانه ی معادن کوچک منطقه پس از سازفعال .2

 افزايش ظرفیت تولید کشور در کنسانتره مس  .3

 ی معدن در راستای تشکیل شرکت عام پروژهسازفعال مشارکت مردمی جهت  .4

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 متر حفاری مغزه گیری.  78000جانجا با انجام انجام عملیات اکتشافی در محدوده مس طال  .1

مستند    صرفاً )  10/6/1400میلیون تن در تاريخ    101تهیه گزارش فاز اول و اخذ گواهی کشف با ذخیره قطعی   .2
 متر حفاری(  36000بر 

 ی ذخیره سازمدل ی روزرسانبه برداشت نمونه معرف و اجرای آزمايشی فرآوری و  .3

  35گذار بخش خصوصی و توسعه پايدار استان منطبق بر بند ت ماده  يه رماسانجام فراخوان در راستای جذب   .4
 ير پذرقابت قانون رفع موانع تولید 

  1401گذار و شروع فعالیت اجرايی از فروردين يه سرماعقد و ابالغ قرارداد با  .5

 واگذاری معدن جانجا  -3-6-3
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  83.3و از   مواجه شده بود   يدی با افت شد  1398نسبت به سال    1399سال  ( در  يیکشور )کاال  ی حجم تجارت خارج 

دالر آن مربوط    یلیاردم  34.8دالر آن مربوط به واردات و    یلیارد م  38.3دالر کاهش داشته که    یلیاردم  73.1دالر به    یلیارد م

قابل  بود. بخش  در سال    ی درصد  11کاهش  از    یتوجهبه صادرات  اولمربو   1399واردات کشور  مواد  به  اقالم    یه ط  و 

محصوالت را در    شدهتمام  ينههز   يشو افزا  يدرا تهد  یدتول موضوع    ينداشت. ا  یدرصد  25بوده که کاهش    ایيه سرما

از کاهش فروش و    یز ن  1399کشور در سال  صادرات   یدرصد   13را رقم زد. کاهش   1400اول    یمهو ن  1399اواخر سال 

 داشت.   يتحکا یدیتول یهارکود بنگاه  يدتشد

المللی حاصل شده است؛ مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال  توجهی در تجارت بین نتايج قابل   1400در سال  

میلیارد دالر رسیده است و در مجموع حجم تجارت    52میلیارد دالر و مجموع واردات نیز به فراتر از    48به بیش از    1400

 رسیده است.  1400میلیارد دالر در پايان سال   100به بیش از غیرنفتی کشور 

 از:  اندعبارت  المللی ین ببرای اصالح سازکارهای مبادالت  1400اقدامات نیمه دوم سال  ينترمهم

 ی و بانک  ی مال یهاکانال گسترش  •

 ی تجار یها نامهموافقت  یای و اح گسترش  •

 ی قواعد مبادالت خارج یل و تکم بازنگری •

 صادرکنندگان  ی نمندتوا ارتقای  •

 يران ا ی مراکز تجار يجاد ا •

 المللی ین آماد ب یتگسترش ظرف •

 ی و مهندس  یگسترش صادرات خدمات فن  •

 کشورها با  یگسترش مبادالت اقتصاد  •
 

 
 
 

 معرفی 
با نگاه    المللیین رفع مشکالت در حوزه پرداخت ب  یشدن راهکارها   یاتی عمل  يران،ا  يمی تحر   يژه و  يط به شرا   توجه با  

دو عنصر    ی طورکل که به  دهد ی نشان م   ها يم اعمال تحر  یوهبه ساختار و ش  یق . نگاه دقرسد ی به نظر م  ی بر رفع موانع ضرور

دو عنصر    ين . اشده است   ید بر آن دو تأک  یز ن  يدجد  هایيم بوده و در تحر  يرانا  د فشارها بر اقتصا  ی عامل اصل  یدی، کل

 . یفت سوئ يق از طر  ی مال رسانییام معامالت با استفاده از دالر و پ يهاند از: تسوعبارت 

ا تداب  يط، شرا  يندر  است  راستا   يژهو  یرالزم  در  تحر  اثری ب   یو خالقانه  که   ایگونه به شود؛    يشیدهاند  هايم کردن 

.  یرد صورت بگ  ير پذ   يمپرداخت تحر  ی هامستقل از نظام   یدر بسترها   ی، طرف تجار  یبا کشورها   يرانا  ی بانک   یهمکار

 ی و بانک   یمال یهاکانال -1-7-3

 یالمللن یبسازکارهای مبادالت  -7-3

 

 



 

 

 

  صنعت، معدن و تجارت تحول  در  بخشگزارش  71

از جمله    .شود   ين و تدو  یطراح   يمتحر  يطدر شرا  المللی ینب  یهاپرداخت   ینهضرورت دارد نقشه راه کشور در زم  یجهدرنت

شبه    های ردات در برابر صادرات، سامانه به رمزارزها، انواع تهاترها، وا  توانی م   يه پرداخت و تسو  يد جد  یو ابزارها   ها ینهزم

 قابل استفاده هستند.  ی و بانک یمال  يد جد هایکانال  عنوانبه  یو ... اشاره کرد که همگ  یفتسوئ

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 از نظام دالر  ی و مشکالت ناش  يدات در کشور بدون تهد  گذاری يه و سرما  تجاری  مبادالت انجام .1

 کشور  یتجار يانات شده بر جر يجادو حذف موانع ا  یفتسوئ يم از تحر ی ناش يدات رفع تهد .2

 متخاصم  یکشور توسط کشورها  المللیین ب یهاتراکنش   یراز رصد مس یریجلوگ .3

 ی و مطابق با عرف تجارت جهان  يسکبدون ر  ی؛ بانک  یانجام مبادالت کشور از کانال رسم .4

 جهان روا(  ی ارزها ی)کاهش تقاضا  یپرداخت   یبه ارزها یبخشز با تنوع کاهش نوسانات بازار ار .5

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 کشور  المللی ین ب یهاپرداخت  ی کنون یت وضع یو بررس  پايش .1

 .( .  .  ها و  )شامل تجار، بانک يگران ابعاد شبکه باز يی و شناسا  نفعانی اقناع ذ  .2

  يند و فرا  يدابالغ گرد  يف وظا  یماستفاده از رمز ارز در واردات و صادرات: مصوبه و ساختار شکست کار و تقس .3
 .است یگیریدر حال پ  یدر جلسات مشترک با سامانه جمع تجارت و بانک مرکز سازییاده جهت پ

اقالم    ی تمام  یصادرات خود برا   یواردات در ازا  ی، و تجار  ی ارز  هاییاست س  ی هماهنگ  یته مطابق مصوبه کم .4
کننده عمده در سامانه  شرکت عرضه   250الزم به ذکر است که    يد آزاد گرد   یگزار  یمتمشمول ق  یکاالها   جزبه
 .يند توانند وارد نمای خود را م ید قانون نبوده و صرفاً اقالم مربوط به تول ينمشمول ا یمان

  ينبار او تره   يانو آبز   يیدارو یاهانپنج گروه خشکبار، زعفران، گ یبرا  یر صادرات غ  یدر موضوع واردات در ازا .5
  يل جهت واردات موبا  يل ا واردکنندگان موب  یار در اخت  ی شد تا ارز خود را مطابق سازکار بانک مرکز  يجاد امکان ا

 .قرار دهند  يورو   300 یباال

  یدگی پرونده رس  900به سازمان توسعه تجارت تا کنون حدود    يمیدرواز ا   یتدر موضوع تهاتر ضمن انتقال مسئول .6
وزارت    ی تهاتر در جلسات مجزا و در سطوح مختلف برا  يند ساختار فرا  ین قرارگرفته است؛ همچن  ید و مورد تائ

 ارائه شده است.  ی و اتاق بازرگان امور خارجه

 
 

 
 

 معرفی 
نامه  هدف، عقد موافقت ی صادرات کشورمان به بازارها  یلو تسه یامنطقه  یصادرات   ی به تمرکز بر بازارها يتبا عنا 

بازارها با کاهش و    ين صادرات به ا  ينه منظور کاهش هزکشورمان به   یعمده صادرات   یآزاد با بازارها  يا   یحی تجارت ترج

 

 یتجار یهانامهموافقت  -2-7-3
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  ی تجار   ی هاتوافق   یازدرصد از کل صادرات جهان از امت  50از    یش . در حال حاضر باستمدنظر   ی گمرک  ی هاحذف تعرفه

نامه جهت انجام مذاکره و عقد موافقت   ین. به هماست درصد    5  يراناست که رقم مشابه در ا  ی در حال  ين ا  کنندی استفاده م 

هدف    یصادرات کشورمان به بازارها  یراست تا مس  تهدر دستور کار قرار گرف  يرانا  یتجار  یآزاد با شرکا  /یحیتجارت ترج

 . هموارتر شود 

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 تجارت  های ينه هزو کاهش   تسهیل .1

 ی گمرک   یهاتعرفه کاهش   .2

 کشورها  ير تجار سا  ی برا يرانا یتجار های یتجذاب يشافزا .3

 کشور  یتجارت اقالم راهبرد یبرا يژه و ی هاسازکار و  یرهامس يجاد ا .4

 

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 یا اوراس هایکشور با نامه تجارت آزاد موافقت .1

با سازمان استاندارد، سازمان    یدر اتخاذ مواضع مذاکرات  ی انجام هماهنگ  یبرا  ی تعامالت گسترده داخل •
 يران ا  یسازمان غذا و دارو، گمرک، اتاق بازرگان  ی، سازمان دامپزشک زيست،یط حفاظت مح

  های یمسرت  ین نامه بدر مورد فصول اول تا نهم موافقت   ی کنفرانس  يدئوهفت نوبت مذاکره و  ی برگزار •
 يد ل جد و مسائ ینطرف یمذاکرات

 يروان در ا  یصورت حضوردو طرف به ی مذاکرات هاییم مذاکره نوبت چهاردهم با سرت ی برگزار •

  1400آبان ماه سال    11و    10که در    یا و اوراس   يران ا   ی کامل مذاکرات   های یم ت   ین دور مذاکرات ب   ین دوم   ی برگزار  •
کنندگان کشورمان برگزار  نفر از مذاکره   5و    یا اوراس   يه کنندگان اتحاد نفر از مذاکره   50ارمنستان با حضور    يروان در ا 
کردن موارد   يی نها  ی مربوطه برا  یمات مرور و تصم  نامه وافقت مذاکرات مواضع دو طرف در کل م  ين ا   ی . ط شد 

 . مورد بحث اتخاذ شد 

کنفرانس و مرور موارد    يديو صورت و دو طرف به   ی مذاکرات  های یم مذاکره نوبت شانزدهم مذاکره سر ت •
حضورمر دوم  مذاکرات  زمان  جمله  از  مذاکرات  با  آخر  ی تبط  تهران،  دور   یمتنظ  یتوضع  يندر 

حضور  ینسوم  یشنهاد پ  يی،کاال   یهافهرست مذاکرات  و   یدور  اسفندماه  سه.  .  .  در  روز  در  شنبه . 
21/10/1400 

امضا  یئتاخذ مصوبه ه • اجازه مذاکره و  ارائه  تمدپروت   ی دولت در خصوص  فعلموافقت   يدکل    ی نامه 
 یااوراس

  مابین ی ف  یحی نامه تجارت ترجموافقت  يدنمودن متن پروتکل تمد  يیو نها  یا اوراس  يه مذاکره با اتحاد •
 1400جهت امضا در اسفندماه  یا اوراس یاقتصاد يه و اتحاد يران ا
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از    ی دور مذاکرات حضور  ینسوم  ی برگزار   ی برا  ی هماهنگ • با حضور    25  ی ال  23در تهران  اسفندماه 
 یااوراس  يه کشور اتحاد 5  يندگاننما

  يران ا  ی بر آمادگ  یدو تأک  1400زبان    15در    يرانپاکستان در ا  يروزمشاور نخست   يدار پاکستان: طرح موضوع در د  .2
 عقد توافق تجارت آزاد  یبرا ی مذاکرات تجار یری گ  یپ  یبرا

  یشبرد پ  ی موردتوافق برا  ی فهرست کاالها  سازیيی نها   ی و انجام مکاتبات برا  ی جلسات داخل  ی : برگزار یمالز .3
 ی و مالز يرانا  یحینامه تجارت ترجموافقت

منظور  موردتوافق به  یفهرست کاالها   سازیيی نها   یبرا  ی از وزارت امور خارجه و از طرف هند  یریگ  یهند: پ  .4
 و هند  يران ا  یحینامه تجارت ترجموافقت  یشبرد پ

  یسیون طرح در کم ینامه براموافقت ينا یهامتن و فهرست یسازآماده   ی: تالش الزم برايجانآذربا  ی جمهور .5
آن )در صورت توافق دو طرف(    یامضا  یاناًو اح  شودی برگزار م   1400که در اسفند    يجانو آذربا  يرانمشترک ا

 . است يان در جر

شده و مذاکره در    يی نها  يادی نامه تا حد ز رفته که متن موافقت  یش پ  ی به نحو   ی : مذاکرات با اندونزیاندونز .6
  یاز امت  ی با اعطا  يران ا  یقلم تعرفه درخواست   1084از    ی . اندونزشده است متوقف  يلی به دال  يی کاال   یهافهرست

  ی با اعطا   يران، ا  از   یاندونز   یتعرفه درخواست   ديف ر  1183تعرفه موافقت نموده و در مقابل از    يف رد   458در  
مورد سؤال طرف   ،ی جهاد کشاورزوزارت  یهامخالفت از  ی. بخش تعرفه موافقت شده است يفرد 227در  یازامت

در اسفند    سمتو وزارت    یوزارت جهاد کشاورز  ربطی با حضور معاونان ذ  یاکه مقررشده جلسه  است  يايیاندونز
 .خصوص برگزار شود  ين در ا   گیرییمو تصم یبررس  ی سازمان برا يندر ا 1400

 
 
 

 
 

 معرفی 
المللی  تجاری و گمرکی و همچنین ساير قوانین و مقررات حاکم بر نظام مبادالت کااليی و مالی بین  های سیاست

در مورد جمهوری اسالمی ايران    يژهوبه الملل هستند. اين موضوع  اساسی تعیین و توسعه تجارت بین  ی هامؤلفه همواره از  

المللی شده است، اهمیت  المللی در ارتباط با تجارت و مسائل بانکی و مالی بینهای ظالمانه بینکه تحت شديدترين تحريم

 بسزايی دارد. 

کند. ضمن  المللی اهمیت پیدا میادراتی و ابزارهای تسويه تجارت بین، مسائل مرتبط با بازگشت ارز صمثالعنوان به

های  تشکیل پیمان  های ترجیحی، آنکه در گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و هدف قواعد مرتبط با تعیین تعرفه

. بسیار اهمیت دارد که  ارز واردات و ..  تأمینها و مجوزات گمرکی،  های مرتبط با ثبت سفارشای، تهاترها، سیاستمنطقه

قالب   در  بینسازکار همگی  مبادالت  قواعد  تکمیل  و  بازنگری  پیگیری  های  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  در  المللی 

 شود. می

 

 

 المللی ینقواعد مبادالت ب -3-7-3
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 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 ی اقتصاد   ین فعال   ی صادرات برا   یل و تسه   يت در جهت تقو   ی صادرات   ين سازکارها و قواعد نو   يزی ر و طرح   ی گر   تنظیم  . 1

 در امر صادرات  ی گر  یلتسه شناسی، یبآس .2

 صادرکنندگان  معوق  مشکالت  رفع .3

 بازگشت ارز به کشور  يند فرا ی ارتقا کارآمد .4

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

ارز اشخاص، توسعه کاالهای مشمول    تأمینهای تجاری ثبت سفارش، واردات در برابر صادرات،  يه رواصالح   .1
با    هاآن استفاده از ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص و حذف برخی موانع برای واردات کاالها و جايگزينی  

 ی و اعتبارسنجی بندرتبه ی هاروش

  یته ها به کمالزم جهت ارائه درخواست  ی توسعه تجارت و کارشناسدر سازمان    یاقدام ارز   یتهکم  یرخانه دب  تشکیل .2
 ی اقدام ارز

 1400تا    1397  ی ها سال   ی تعهدات ارز   يفای در خصوص مشکالت مربوط به ا   ی متقاض   2000از    یش پرونده ب   ی بررس  . 3

  یته ابالغ آن توسط کم  یگیریو پ  1397-1400  ی هابرگشت ارز حاصل از صادرات سال   یاستی بسته س  ين تدو .4
)ما چهاردهم2ده  شورا  ین (  ابه  ی اقتصاد  ی هماهنگ   ی عال   ی جلسه  راه  نقشه  ارز  يفای عنوان    ی تعهدات 

 صادرکنندگان 

  يب دولت و تصو   ی اقتصاد   ی هماهنگ   ی عال   ی جلسه شورا   ین ( مصوبات چهاردهم 2ماده )   یته به کم   یشنهادی مصوبه پ   13تعداد   . 5
 ی تعهدات ارز   يفای ا   یل و تسه   تر يع سر هر چه    یف تکل   یین تع   ی مذکور در راستا   یته کم   ی آن از سو 

و   ورانیله در مورد مسائل پ ی نشست تخصص  یورود موقت، برگزار  ی و رفع مشکالت صادرکنندگان دارا ی بررس .6
 کشورها  يربه سا يالیصادرکنندگان ر  ین و همچن یو صنعت  یمناطق آزاد تجار ینان، مرزنش

  ی، اساس   یواردات کاالها  یازتأمین ارز موردن  یان در راستا صادرکنندگ  ی تعهدات ارز  يفایدر ا   يعو تسر  یلتسه .7
 ید تول یاز موردن یزاتو تجه آالتین ماش یه،مواد اول

پ  ذکريان شا .8 با  که  ب  هاییگیری است  کنون  تا  شده  ارز   82از    یشانجام  تعهدات  شده    یدسررس  یدرصد 
 . استدر دست انجام   یماندهدرصد باق  18ها جهت بازگشت شده و تالش  يفاصادرکنندگان، ا

 

 

 

 

 معرفی 
  يگران عنوان بازبه   يشانا   یبرا  ی صادرات  ی فضا  يجادکوچک و متوسط در حوزه صادرات و ا  ی هابنگاه   یتوانمندساز

در بخش خصوص   یدی کل آ   ی حوزه صادرات  فرآ   یضرور   يک نزد  ينده موتور کشنده صادرات در  بود؛  با    يندی خواهد  که 

  ی تجار  یاستاندارها  یمعرف  ی،سازآموزش، شبکه   یر مس  ين. در اشود ی م   یلتأمین تکم  هاییره زنج  یلو تکم  یسازخوشه

 صادرکنندگان یتوانمند -4-7-3
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ا   یمهم  یار نقش بس  یو خارج   یداخل   یتجار   يدادهایرو   یمشاوره حوزه صادرات و برگزار  ی،و صادرات  ارتقا    يجاددر  و 

 .شده است یهدف طراح   ينو پروژه حاضر با ا کندی خواهد م يفا ا  یکوچک و متوسط صادرات ی هابنگاه

 

 کارکردها 
 از:  نداعبارت اهم کارکردها 

 کوچک و متوسط در امر صادرات  یها بنگاه  يژهوبه ها بنگاه  توان ارتقا  .1

 کشور  یرنفتیصادرات غ  يشافزا .2

 ید تول يتداخل و تقو   یدمحصوالت تول یرو  یشپ ی گسترش بازارها .3

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 صادرات   يريتمد یهاشرکت  نامهیوهش رسانی بروز .1

 ی هدف صادرات   ی در بازارها  یبنگاه منتخب صادرات  20  یبرا ين آنال  یغات تبل يژهودر کشورها به   يابیتوسعه بازار .2

 بنگاه منتخب  30 ی صادرات برا ی پروژه شتابده .3

 در کل کشور   ين کارآفر 500 ی جوان برا  ينانپروژه کارآفر .4

 صادرات  يريتشرکت مد یگواه   15صادرات و صدور  يريتمد یانپرونده متقاض 50  یبررس .5

 يی غذا يعدر حوزه صنا  بزرگ  یومکنسرس سیتأس .6

  يندگان توسعه صادرات با حضور نما  ی مشکالت و راهکارها  يی با هدف شناسا  يی کاال  یز م  20حدود    ی برگزار .7
 ی بخش خصوص 

 
 

 
 

 معرفی 
با  از جمله    ی مشکالت و مسائل متنوع تجار  ی، فعاالن تجارت خارج   ی ها اصلاز چالش   يکی  تهیه اسناد مذاکرات 

مشکالت،    ين. بروز ا شوند ی تعامالت و مبادالت خود با آن مواجه م   یر است که در مس  یمسائل حقوقهای خارجی و  شرکت

  يی و اجرا   یها طراح چالش   ينمقابله با ا . پروژه حاضر به هدف  کندی وارد م   يرانی به تجار ا   يادی ز   یاربس  یو ضررها  هاينه هز

 . شده است

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 ین امارات و چ يت با اولو «يران ا یدر مراکز تجار ی خدمات حقوق یزم يجاد پروژه »ا ی ساز يی و آغاز اجرا يف تعر .1
در خارج   يرانیو خدمات ا  يابی محصوالت و بازار  ی مراکز تجار  یت و فعال  یسدستورالعمل صدور مجوز تأستغییر  .2

 و اضافه نمودن ايرانیان خارج از کشور برای استفاده از ظرفیت آنان  از کشور 

 

 تجاری ایرانمراکز  -5-7-3
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 کل سازمان توسعه تجارت ايران یس رئنوبت با رياست معاون وزير و  10تشکیل کارگروه مراکز تجاری در  .3

مراکز   .4 ايجاد  اصولی  مجوز  در  صدور  و    17تجاری  )  21کشور  )عراق  کالر(،    یمانیه،سلنقطه  بغداد،  کربال، 
  يه، ارمنستان، سور  ی، ، امارات متحده عرب یکستاناوگاندا، تاج  ،مورد   2  يه سورازبکستان، قزاقستان،    یزستان، قرق

 (یهروس یا، ، تانزانیاپاکستان، افغانستان، کن ین، ، چیهترک يجان، آذربا 
 

 
 
 

 معرفی 
. است   یاو جاده   يلی ر   يايی، در  های يرساخت و توسعه ز   یاندازمسائل جهت توسعه صادرات کشور راه   ين تراز مهم   يکی 

.  . ا . اج   یرانی شده به خطوط کشتاعمال   های يم تحر  ینگذشته و همچن یانسال  یمهم ط   ينبه ا  یعدم اهتمام کاف  یلبه دل

عنوان  را به   یکمسئله سازمان توسعه تجارت مبحث لجست  ين . با توجه به اشد   یجد   تاللکشور دچار اخ  یصادرات   يندفرآ

مسئله، مشکالت موجود را احصا و در حال    ينا  یبرا  یساختار   یو ضمن طراح   يف خود تعر  یاصل   ی هااز پروژه  يکی 

جهت توسعه و اتکا    يدار پا  يرساختز  يجادموجود و ا  یهاحل گره   ی برا  ربطی ذ  ی هادستگاه  ير و تعامل با سا  يزی ربرنامه

  ی،صوصو خ   یدولت   يايیتوسعه خطوط و ناوگان در  یبرا  یگیریبه پ  توانی ها م برنامه  ينتر. از مهمصادرکنندگان به آن است 

 .اشاره کرد  یاناوگان جاده  یفی و ک ی کم يش در بنادر و افزا  يلیخطوط ر یل تکم

  یت اهم  ینو همچن  يکسو اقتصاد از    يیگراو برون   يیزادر خصوص درون   یاقتصاد مقاومت   یکل   هاییاست به س  يتعنا  با

پبه   یرنفتی صادرات غ تدوتوسعه همه  یشرانعنوان  به  نسبت  ح  ينجانبه کشور،  کشور،    یرنفتی از صادرات غ  يت مابسته 

سازما  ربطی ذ  یهادستگاه  یه کل  هایيتمتضمن حما  جمله  ا   ن از  تجارت  گرد  يران،توسعه  حما  يدهاقدام  بسته    يتی که 

  ی ساز. موضوع فعال است  يدهابالغ گرد  ی اقتصاد مقاومت   ی ستاد فرمانده   یس و رئ  جمهور یس الذکر، توسط معاون اول رئفوق

در دستور کار    ی دولت  یالت تجار از امکانات و تسه  ی بردارافزوده در جهت بهره و ارزش   يرفسادپذ   ی کاالها   يی خطوط هوا

 . قرار گرفته است

 

 کارکردها 
 ند از: ااهم کارکردها عبارت 

 جهت توسعه و اتکا صادرکنندگان به آن  يدار پا   يرساختز يجاد ا .1
 ی و خصوص  یدولت يايی وط و ناوگان درخط توسعه .2
 در بنادر   يلیخطوط ر تکمیل  .3
 یاناوگان جاده یفیو ک یکم  افزايش .4

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

. در اين  مابین سازمان توسعه تجارت ايران و کشتیرانی خزر نامه برقراری خطوط منظم دريايی فی انعقاد توافق  .1
 گردد: ، خطوط ذيل عملیاتی می  شدهبینییش سال پ يکنامه که از ابتدای آبان ماه سال جاری به مدت توافق

   بین المللی دآما هاییت ظرف -6-7-3
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 قزاقستان  -آکتائو  و  روسیه– از مبدأ بندر انزلی به مقصد بندر آستراخان و مخاچ قلعه  •

 قزاقستان  - آکتائو و روسیه–قلعه  از مبدأ بندر امیرآباد به مقصد بندر آستراخان و مخاچ  •

سازمان توسعه تجارت ايران به ازا انجام سفرهای منظم فوق از محل سود سهام دولت نزد کشتیرانی   •
 . نمايد . ايران اقدام به پرداخت يارانه می . ا ج

 رو در دريای خزر -أمین کشتی رو ت .2

 رو از مبدأ انزلی به آستراخان با مالکیت روسی - عملیاتی نمودن يک کشتی رو  •

 ير رو از طريق شرکت کشتیرانی خزر جهت حمل کانتینری کاالهای فسادپذ-تأمین کشتی رو   پیگیری  •

فسادپذ  بررسی  • پیگیری چگونگی صادرات کاالهای  به   يرو  دريايی  عنوان جايگزين حمل  از طريق حمل 
 ایجاده 

رو توسط  -های رو ( برای لیزينگ کشتی یمال   یتموافقت از صندوق توسعه ملی و بانک پاسارگاد )عامل  اخذ •
 شرکت کشتیرانی خزر 

در  • در  خود  خصوصی  کشتیرانی  تجهیز  جهت  پاسارگاد  بانک  با  ساير  توافق  به  خدمات  ارائه  و  خزر  يای 
 صادرکنندگان 

 کارگو  .3

  های نامهیوهش  ین استفاده از امکانات موجود کشور صورت گرفته و همچن  یتظرف  يشجهت افزا  یه مذاکرات اول •
  ير فسادپذ  ی کاالها  يیاز حمل هوا  يتجهت حما   یو مسافربر   ی بار  یماهای التفاوت نرخ سود هواپپرداخت مابه 

 .افزوده باال انجام شده استو ارزش 

 ی فساد شدن يی حمل مواد غذا  ی با وزارت جهاد جهت سامانده توافق •

اجرايی پرداخت يارانه سوخت هواپیماهای باری برای صادرات محصوالت کشاورزی بر    نامهیوه ش  تصويب •
 کل کشور 1400( قانون بودجه سال  1اساس مفاد بند )م( تبصره )

 یه منظم به مقصد قطر و روس یو برنامه پرواز یمتجهت اعالم ق يیهوا با خطوط  مذاکره •
 صادراتی  های يانه پا .4

 ی صادرات   يانهمجوز پا  10 يد تمد يا   صدور •

 
 

 
 

 معرفی 
.(  ... از خدمات )علم، دانش، تجربه و   یاری امروز بس   یای در دن دارد.    ی در تجارت جهان   ی ا سهم عمده   ی و مهندس   ی صادرات خدمات فن 

 . شود   يل تبادل تبد محصول ارزنده و قابل   يک به    تواند ی م   خواهند کرد و   یدا صدور پ   یت قابل   یش از ب   یش ب 

.  آيد ی م   خاص به شمار   يت مز   ی دارا   ی ها از کشور   يکی   یکی، و ژئوپولت   ی ا منطقه   يکی استراتژ   یت از موقع   ی به جهت برخوردار   يران ا   

 . است   جوار هم   ی از جمله کشورها   یا مرتبط به قاره آس   ی و مهندس   ی خدمات فن   یای در دن   ی هدف صادرات   ی بازارها   ين تر از بزرگ   يکی 

اشتغال    يش افزا  هايمتحر   سازی ی کشور، خنث  یرنفتیبا هدف توسعه صادرات غ  ی و مهندس  ی توسعه صادرات خدمات فن 

  ی صادرات خدمات فن  يشافزا  یبرا  یجد  یارسازمان برنامه بس  ينو ا  یايد حساب مپروژه به يناز اهداف ا   یصادو رشد اقت

 صادرات خدمات فنی و مهندسی  -7-7-3
 



 

 

 صنعت، معدن و تجارت   تحول در  بخشگزارش  78

تأمین  و کمک به    EPCF  ی هاضمانت صادرات، ورود به پروژه   تار ساخ  يجاد آن از جمله ا  يط با فراهم آوردن شرا  ی مهندس

 . اشاره کرد  یتجارت و دفاتر معاونت علم  یهاخانه  یا هشبکه  یتو استفاده از ظرف یصندوق توسعه مل  يق از طر ی مال

 

 کارکردها 
 ند از: ااهم کارکردها عبارت 

 کشور  یرنفتیبا هدف توسعه صادرات غ ی و مهندس ی توسعه صادرات خدمات فن .1
 ها يم تحر سازیخنثی  .2
 ی اشتغال و رشد اقتصاد افزايش .3

 

 و دستاوردها  اقدامات 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 رشد داشته است.   % 400یلیارد دالر رسید که نسبت به سال قبل،  م   2.3به    1400سال  در    ی و مهندس   ی صادرات خدمات فن  . 1
 19ماده   یته مصوبه جلسات کم 57 ابالغ .2
 نامهضمانت 7و حسن انجام تعهدات:  پرداختیش پ  یهانامهضمانت يدتمد يا صدور و  تعداد  .3
 ی گواه  17صادرات صادرشده:  یگواه  تعداد  .4
 مجوز  50مجوز خروج موقت:   يدصدور / تمد تعداد  .5
 یجهت رفع تعهد ارز  یبه بانک مرکز ی شرکت و معرف 10ها برابر با شرکت یمبلغ تعهد ارز تعیین .6
 مورد  33:  یته ها در کمبه درخواست و مشکالت شرکت  یدگیو رس بررسی .7

 
 

 

 معرفی 
صادرات  مبادالت   توسعه  راستای    يران ا   یاسالم   ی جمهور  و  همچن  یسازمتنوع   يش، افزادر    ی سازهدفمند   ین و 

 بايد انجام شود. افزوده باالتر بر صادرات محصوالت با ارزش  ید با تأک ها به اين کشور یمحصوالت صادرات 

کشورها و در  شده محصوالت در بازار  تمام   یمتکاهش ق  منظوربه   ینو همچن   های بر اين، جهت توسعه همکار  الوهع

 .پذير خواهد بود ثالث نیز امکان  ی تبع آن صادرات مجدد به بازارهارويکرد تولید مشترک مدنظر بوده که به صورت امکان  

  ی استفاده از ارزها  ها، ی صراف   یتبرداری از ظرفتهاتر، بهره  یزمهمانند مکان  یکانال بانک  يگزينجا   هایاز راه   استفاده

واردات اقالم مندرج   یتممنوع  رفع،  در تجارت متقابل  یجهت حل مشکل تبادالت ارز  یمل  یاستفاده از ارزهايجیتال و د

  یزو تجه  هاگمرکات کشور  یو همکار  یبه تجارت آزاد، هماهنگ   یحیتوسعه تجارت ترج  یحی، نامه تجارت ترجافقت در مو

تعرفه  موانع  رفع  خصوص  در  غ  یاگمرکات  متقابل  یاتعرفه   یر و  تجارت  قب  یک لجست  هایيرساختز   بهبود ،  در    یل از 

  با  یگمرک   ی، همکارکشورهای هدفبار در عمق خاک  یه به مقاصد تخل ی ونقل، دسترسسردخانه، انبار کاال، ناوگان حمل 

با وزارت    رايزنی ،  یتجار  یک در خصوص حل مشکالت لجست  یتجار  ی هااسناد و محوله   ی بررس  یلتسه  ی برا  ها کشور

در    ی بازرگان  یهامشارکت دادن اتاق   يد، رفتار متقابل در بخش صدور رواد   ی براکشورها و کشورهای هدف  امور خارجه  

 هاکشورمبادالت اقتصادی با  -8-7-3
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،  يرانی تجار ا  یبرا  يددر خصوص حل مشکالت در صدور رواد  های تجار معتبر دو کشور به کنسولگر   یو معرف  يیشناسا

مجاز  های يرساخت ز   ايجاد  ن  هاکشور  با تجار    یارتباط  اشرکت  یمعرف  یز و  طر  يرانی های  و    یبازرگان   ی هااتاق   يقاز 

های  کشور  یتجار  یهاها و تشکل رتباط شرکتا  يتجهت رفع محدود  هاکشور  با  یاسیس  های يندگی نما  یتجار   یهابخش 

 گسترش يافته است.  1400همکار در سال  

 

 ا در رابطه با روسیه و دستاورده اقدامات 
 1400ماهه سال  11 ی ط یهبه روس ی دالر یلیون م 12634از  یش صادرات ب .1
درصد رشد داشته    20  یهبه کشور روس  1399ماهه سال    10نسبت به    1400ماهه    11  ی صادرات ط  ی دالر  ارزش .2

 است.
 یا حوزه اوراس  یبه کشورها یصادرات یبانی و پشت یکیلجست  یهاجامع مشکالت و چالش   بررسی .3
چالش   یدانیم  بررسی .4 و  مشکالت  جامع  در حمل   یهاو  پشت  یکیلجست  يلی،ر  يايی، ونقل  به    یصادرات   یبانیو 

 مرز آستارا  يد و بازد  یالنمازندران و گ یهاروزه از استان  3 يددر بازد یه روس یون فدراس
  ها يه مجلس، وزارت امور خارجه، اتحاد  يندگان نما   یه، در روس  يران ا  یر متعدد با سف  های ی و هماهنگ   ريزیبرنامه  .5

 یهبه روس  یو بهداشت جهت حل مشکالت صادرات محصوالت کشاورز یو وزارت جهاد کشاورز
 روسیه   – يران ا یتجار يژهو یرپروژه مس زرسانی روبه .6
 قابل انجام   یموضوعات تجار   یینو تع  یهمتناظر در روس  یهابا استان   یهمکار  یل پتانس  ی دارا  ی هااستان   تعیین   .7
 در مسکو  يران ا  یاسالم یجمهور  یمرکز تجار  ايجاد  .8
توسعه سهم بازار کشور در منطقه    یبرا  یااوراس  يهنامه تجارت آزاد با اتحادنمودن موافقت  يی نها   یبرا  پیگیری  .9

 يادشده 

سازی مقدمات سفری با حضور تجار ايرانی در روسیه برای انجام مذاکرات تجاری با فعالین اقتصادی روسیه  آماده  .10
 اقتصادی با روسیه دو يا چندجانبه برای توسعه روابط  بلندمدتو عقد قراردادهای میان و 

 

 در رابطه با عراق  و دستاوردها اقدامات 
دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه    یلیونم   8221به ارزش    1400ماهه سال    11  ی صادرات کاال به عراق ط .1

 درصد رشد داشته است. 19سال قبل 
 تعامالت با آن  يش نقاط قوت و ضعف افزا يی کشور و شناسا  ينبا ا يران تجارت ا  یتوضع یدانی م بررسی .2
 به عراق  يران ا یاسالم  ی جمهور  ی صادرات های یل پتانس استخراج .3
 رفع موانع صادراتی مواد غذايی و محصوالت کشاورزی با استفاده از میز کشوری  .4
دام    يیغذا  يعو صنا   یاگرو پک پروژه، کشاورز  المللیین ب  هایيشگاه نما-1در    يران ا  يونپاو   يشگاه نما  مشارکت .5

عراق  -یمانیهسل  يی و مواد غذا   یکشاورز  المللیینب  يشگاهدر نما  يرانا  پاويون   -2  عراق  –  یلو جنرال ارب  یورو ط
 عراق  -  یلدر ارب  يران ا یاسالم  یجمهور  یاختصاص  یبازرگان  يشگاهنما -3

  ی هاطبقه از مرکز به شرکت  يکعراق و اختصاص    یمانیه در سل  يران ا  ی اسالم  ی جمهور  ی مرکز تجار  ايجاد  .6
 یانبندانش 

مطالبات    یزمی و همچنین  و کولرآب  یلگردم  یرمحصوالت نظ  ی رفع مشکالت استاندارد صادرات برخ  یزم  برگزاری  .7
 ی و مهندس ی خدمات فن یهاشرکت



 

 

 صنعت، معدن و تجارت   تحول در  بخشگزارش  80

 در شهر کالر  يران ا ی محصوالت ساختمان ی تخصص یمجوز مرکز تجار  صدور .8
 یمانیه در سل  يرانا ی مرکز تجار یمعرف يشهما برگزاری  .9

 نجف  - صنعت ساختمان عراق المللیین در نمايشگاه ب - يونپاو ايجاد  – مشارکت .10
در    يران ا   یو مهندس  یخدمات فن   یهابه شرکت  يورويی  یلیونم  200  یالتمهلت بازپرداخت تسه  يد تمد   پیگیری  .11

همچن و  ا   یلیونم  200  یصتخص  ینعراق  منابع  محل  از  ضمان  يران دالر  جهت صدور  عراق  براتدر    ی نامه 
 در عراق   يرانا ی و مهندس یخدمات فن  يد جد  ی هاپروژه

 یل و استان ارب يجاناستان آذربا  یان کاال م یم خط حمل مستق اندازیراه .12
 عراق   یمانیهاستان کرمانشاه و سل یان کاال م یمونقل مستقشرکت مشترک حمل  تأسیس .13

 

 در رابطه با سوریه و دستاوردها اقدامات 
دالر بوده است گه    یلیونم  205به ارزش    يهنسبت به کشور سور  1400ماهه    11  یصادرات ط   یارزش دالر .1

 درصد رشد داشته است.   97،  1399ماهه سال   11نسبت به 
 تعامالت با آن  يش نقاط قوت و ضعف افزا يی کشور و شناسا  ينبا ا يران تجارت ا  یتوضع یدانی م بررسی .2
 ی جلسات مشورت  ی و برگزار يه به سور  يران ا یاسالم  ی جمهور  یصادرات  هاییل پتانس  بررسی .3
 يرانی شرکت ا 120در دمشق با حضور  يران . ا . اج  ی اختصاص يشگاهنما برگزاری  .4
 ی اختصاص  يشگاهو افتتاح نما ی و مالقات با مقامات سور يه صمت به سور ير سفر وز  هماهنگی  .5
 ی سور  یها جلسات با طرف  یگزار بر  یو هماهنگ يهصمت به سور  ير وزبه همراه  ی تجار یئته  يک اعزام .6
افزوده به صفر % و کاهش حدنصاب )ارزش   %4نامه، کاهش تعرفه از  حذف اقالم مستثنا از موافقت  یگیریپ  .7

از  یداخل   ید تول به خدمات فنموافقت   ی و تسر  % 40به    % 50(  و درخواست مجوز مذاکره و    ی و مهندس   ینامه 
 ی جمهور   ياستر   یمعاونت حقوق   ز نامه تجارت آزاد دو کشور شامل موارد فوق ابه موافقت  ی پروتکل الحاق  ی امضا

 

 در رابطه با پاکستان  و دستاوردها اقدامات 
دالر بوده که نسبت به مدت    یلیونم  1129به ارزش    1400ماهه سال    11  یصادرات کشور به پاکستان ط  یزانم .1

 درصد رشد داشته است.   2.6مشابه سال گذشته 
  يندگان با حضور نما  یکارشناس   هاییته و طرح موضوع در کم   یمشترک تجار   یتهاجالس کم  ین نهم  برگزاری  .2

 . ينفعان ذ  ير و سا یبانک مرکز
  های ی توسعه همکار   يران، . از ای ج  ی . پال   يد آباد و الهور و مذاکرات خراز اسالم  ی پاکستان   یئتدو ه  پذيرش  .3

 .وکارکسب با  وکارکسب ی هانشست ی تهاتر با برگزار ی ساز یاتی و عمل يی خودرو 
 ی به کراچ  ی بازرگان يزنرا اعزام .4
 ی بازرگان یهااتاق  ی بازار پاکستان برا  ی معرف یکارگاه آموزش  برگزاری  .5

 پاکستان برای ابالغ قانون تجارت تهاتر پاکستان با ايران ربط ی ذی  هاوزارتخانه های متعدد از یگیری پ .6

 

 در رابطه با هند و دستاوردها اقدامات 
دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه    یلیونم  1634به کشور هند    1400ماهه    11  ی صادرات ط  یارزش دالر  .1

 درصد رشد داشته است.  3.8سال گذشته  
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 و هند  يران ا یهند توسط اتاق مشترک بازرگان  ی در شهر بمبئ  یمرکز تجار یناول يجادا يی ابتدا  اقدامات .2
 بار يک روز   10با هند حداکثر هر   یرانیدو خط کشت يا  يک  ی برقرار پیگیری  .3
تجار    يايی، حمل در  یهابا وزارت امور خارجه، شرکت  یبا هند و با هماهنگ   يايیونقل در مشکل حمل   پیگیری  .4

 وزارت راه  ی، مرتبط، وزارت جهاد کشاورز
دالر در    1900تا   یفدالر و امکان تخف  3500دار به رقم   يخچال  یفوت   40  ینرتعرفه حمل کانت   یفتخف   گیری پی .5

 ها ی تعداد کشت يشصورت افزا
  ی هااتاق   یبازار برا  ينبازار هند و نحوه حضور در ا  یمعرف   يدادهایرو   یو برگزار   یتخصص   هایيه تعامل با اتحاد  .6

 .يرانی ا ی هاو شرکت یاستان  یبازرگان 
 تجار فعال در هند  یو مشاوره برا يیحوزه پاسخگو ايجاد  .7

 

 در رابطه با چین  و دستاوردها اقدامات 
نسبت به    یزانم   يندالر است که ا  یلیون م  12634  ین به کشور چ  1400ماهه    11  یصادرات ط   یارزش دالر .1

 درصد رشد داشته است.   29 یزانبه م 1399مدت مشابه سال  
 ی دوم به شانگها يزن اعزام را  ی برا يزیر)پکن( و برنامه  ینبه چ ی بازرگان يزنرا اعزام .2
 ین گمرک چ يت در سا يی مواد و محصوالت غذا یدکنندهتول يرانیا یهاثبت شرکت  یبرا اقدام .3
گمرک    ین و مسئول  ین در چ  یمحترم بازرگان   يزنبا حضور را   يرانیا  یمتول   یهاسازمان   يدئوکنفرانسو  برگزاری  .4

 ین چ
 ینی ارائه به طرف چ ی مرتبط با بخش صمت برا یهادستگاه  یشنهادی پ گذاری يه سرما یهاطرح  تهیه .5
 ین تجار فعال در چ یو مشاوره برا يیحوزه پاسخگو ايجاد  .6
در مبادله با    LC  يگزينعنوان جاآن صندوق به  یتاز صندوق ضمانت صادرت جهت استفاده از ظرف  استفاده .7

 ین چ
 منتخب  یهااز استان  ینفعال در بازار چ يرانیا یهابانک اطالعات شرکت  تشکیل .8
 توسعه صادرات محصوالت کشور   یدر راستا   یجمهور  ياستر   یو فناور  یدفاتر معاونت علم   یتکردن ظرف  فعال .9

  ی تجار يژهو یرپروژه مس ی ها در راستاآن   يفوظا یینها و تعدستگاه  یه در جهت توج  ینچ ی کشور یز م برگزاری  .10
 ین چ

 کشور  یهااستان  ی برا ینبازار چ یمعرف یکارگاه آموزش  4 برگزاری  .11
 ی در شانگها  يرانا یمرکز تجار  یسمجوز تأس صدور .12

کسب آمادگی    منظوربه های مختلف  یت فعالهای بزرگ تولیدی و تجاری در رشته  برگزاری جلسات کاری با بنگاه  .13
ی چینی در راستای سند راهبردی همکاری ايران و  هاشرکت گذاری مشترک با يه سرماتجاری و  برای مذاکرات

 چین 

 

 در رابطه با افغانستان  و دستاوردها اقدامات 
دالر بوده است که    یلیون م  1655به مبلغ    1400ماهه سال    11  یصادرات به کشور افغانستان ط   یارزش دالر .1

 درصد رشد داشته است.   18.9نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
 و توسعه صادرات  يق تشو  یبرا يی کاال  هایيت اولو تعیین .2
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 ی و تجار یافغانستان در حوزه اقتصاد  ی به کابل جهت مشارکت در گفتگو با مقامات عال یئته اعزام .3
 مشکالت و ارائه راهکار  يیمنظور شناسابه یمرز  يدهایبازد یبرا  یئته اعزام .4
 افغانستان  ی منظور حل مشکالت در مرزهاها به استان  یاتیو عمل ی توان کارشناس کارگیری به .5
 کشور افغانستان  ی معادن غن  یتظرف ی مرتبط در خصوص توجه و بررس ی هابا دستگاه  هماهنگی  .6
با    یحی نامه تجارت ترج شروع مذاکره موافقت   یسازمان برا   ی با وزارت امور خارجه در خصوص آمادگ   هماهنگی  .7

 کشور افغانستان 
 افغانستان  ی جهت حضور در بازارها یو صادرات  یدی شرکت تول 30از   یش به ب مشاوره .8
  يجاد و ا   یس با کشور افغانستان جهت تأس  یمرز  ی هاصنعت، معدن و تجارت استان   ی هابا سازمان   هماهنگی  .9

  ی برا  ی وابسته به مؤسسات اعتبار  هایی باجه توسط صراف   یس و امکان تأس  یدر مناطق مرز   های شعب صراف 
 ارز  ینقد  يدوفروشخر یات انجام عمل

مرکز   تعامل .10 بانک  صراف  یبا  استقرار  خصوص  مرزها   یدر  برا  یدر  کشور  ارز  یلتسه  یدو  که    یمبادالت 
بر    یگذشته و امسال موافقت خود را مبن   یهاسال  یمتعدد در ط   هاییگیری و پ  یهماهنگ   یرغم خوشبختانه عل

صورت  ارز به  یروش نقديدوفخر  یاتانجام عمل   یبرا   یوابسته به مؤسسات اعتبار  هایی باجه توسط صراف   یستأس
 . موقت فراهم شد 

 افغانستان   یهاو نخبه   دارانيه جذب تجار، سرما  ی ها براو احصاء طرح   ی جهت بررس  ربطی ذ  یهابا دستگاه   تعامل .11
  ير و سا  یتآهن، بوکسدر معادن افغانستان از جمله سنگ   گذاریيه در خصوص سرما   يمیدروبا سازمان ا  لتعام .12

دالر، امکان    یلیاردم  يکشدن تهاتر حدود    یاتی)در صورت عمل  يیموضوع تهاتر کاال  یبررس   ینمعادن و همچن
 .( وجود دارد  گذاری يه سرما

صادرات افغانستان به   يشافزا ینهزم یسازفراهم يقتبادالت از طر یتتثب یو مذاکرات با طرف افغان برا تعامل .13
 یحی نامه تجارت ترجدر چهارچوب موافقت يران ا

 

 در رابطه با ارمنستان و دستاوردها اقدامات 
 در ارمنستان  ی اختصاص يشگاهنما ی برگزار .1
 ارمنستان  یزهای م یبرگزار  .2
 ؛ ارمنستان مشترک با کشور  یسیون ماجالس ک برگزاری  .3
 در کشور ارمنستان  یمرکز تجار  یسمجوز تأس صدور .4
 با بازار ارمنستان  يی آشنا  های کتاب  تدوين  .5

 

 در رابطه با عمان  و دستاوردها اقدامات 
دالر بوده است که نسبت به   یلیون م  638مبلع   1400ماهه سال    11  ی صادرات به کشور عمان ط   ی ارزش دالر  .1

 درصد رشد داشته است.   65مدت مشابه سال گذشته 
 در عمان  ی اختصاص يشگاهنما برگزاری  .2
 به عمان  ی بازرگان يزن و را یتجار یئتاعزام ه   .3

 مشترک با کشور عمان در تهران  یسیون اجالس کم برگزاری  .4
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  1400بازآفرينی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم سال  ،  راهبردها و سازکارهای نوينبرای اجرايی شدن   

فرايندها و ساختارها تلفیق نشدند، بلکه  که وزارت بازرگانی و وزارت صنايع و معادن ادغام شدند،    1390از سال    آغاز شد.

 ه و تجمیع شدند. کنار هم قرار گرفتدر 

  رود ی ممهم در اين بخش به شمار    یهاپروژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، يکی از  ستاد  ساختار سازمانی    بازطراحی

جديد وزارت    های يت مأمور  بهترچه که با طراحی دقیق و هدفمند، تالش نموده است ضمن ايجاد بستر الزم برای انجام هر  

صنعت، معدن و تجارت، ادغام واقعی بین وزارت صنايع و معادن سابق و وزارت بازرگانی سابق را محقق نموده و اهداف  

 نمايد.  تأمینار از اين ادغام را  مهم مورد انتظ

که در آن، ايجاد يک درگاه واحد    استمهم در اين بخش    ی هاپروژهو استقرار درگاه خدمات، يکی ديگر از    طراحی  

بوده است و تا کنون، اقدامات خوبی در اين    مدنظرخدمات مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت    ییه کلبرای ارائه  

زمینه انجام شده است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. در اين پروژه، اتصال به سامانه مجوزهای وزارت اقتصاد نیز  

 کامل محقق شده است.  طوربهبوده است که اين بخش،  مدنظر

ی است که در آن، موضوعات مرتبط با منابع انسانی،  انسان   يه سرما   يريت سامانه مد   ی طراح اين بخش،    ها پروژه يکی ديگر از    

  است بسیار مهم در اين بخش    ی ها پروژه . همچنین پروژه مديريت استعدادها، يکی از  گیرد ی م يکپارچه مورد توجه قرار    صورت به 

نفر کانون ارزيابی    230، برای  ها آن ز میان  قرار گرفته و ا   ی موردبررس رزومه    1000، تعداد  1401دوم سال    ماهه شش که در  

 نفر در قالب ساختار جديد وزارتخانه شده است.   78است و در نهايت منجر به انتصاب    شده   برگزار مديران  

بسیار مهم ديگری است که در آن، وقتی هر يک از ذينفعان اعم از    یپروژه ،  يیو استقرار سامانه پاسخگو  ی طراح 

  نشدهبینییش پ، برای کسب راهنمايی، اعالم شکايت، ارائه درخواستی که در فهرست درگاه خدمات  وکارهاکسبمردم يا  

ونیکی، مراجعه حضوری  است و يا ساير داليل احتمالی، از طريق هر يک از بسترهای ارتباطی تلفن، پیامک، نامه، نامه الکتر

میان    ...و در  آن  استانی  واحدهای  يا  خانه  وزارت  اين  با  را  خود  ارائه  گذاردی م موضوع  از  پس  الزم،    هایيی راهنما ، 

انجام    کهی درصورت پاسخگويی  اين کار در سامانه  بود،  ايشان  يا شکايت  ثبت درخواست  به  ازای هر    شود ی منیاز  در  و 

. سپس موضوع،  شود یم، ثبت  فردمنحصربه ص در سامانه پاسخگويی با شناسه رهگیری  ورودی، يک يا چند موضوع مشخ

مستقیم به فرد مسئول خدمت مذکور ارجاع شده و    طور بهاست،    شدهيف تعراز طريق درختواره علل که از قبل در سامانه  

ع و دقیق به مخاطب کمک  در گردش کار بین سطوح مختلف مديريتی وزارتخانه، به ارائه پاسخ سري  يی جوصرفه ضمن  

شود و ارائه پاسخ  پیگیری می   ربط ی ذارائه شده با قوت از سوی متولیان    ی هادرخواست . همچنین در اين سامانه،  کندیم

 . استمهم اين سامانه  یهادغدغه صحیح، دقیق و با کیفیت مناسب به مخاطبان، از  

فعال   1401است و در سال  شده بینی یش پ ، پروژه ديگری است که در اين بخش، کار در وزارت صمت  یط مح  ی بازطراح   

انسانی در انجام    های يه سرما   بهتر چه ، امکان اثرگذاری هر  پرور روح خواهد شد تا بتواند با طراحی شرايط کاری مناسب، با نشاط و  

 ک همکاران محترم را تسهیل نمايد. محوله سازمانی را فراهم نمايد و رشد و پیشرفت يکاي   های يت مأمور وظايف و  

استقرار سامانه    ی طراحپروژه    در سال    و امالک   یمال   يکپارچه و  مالی و    شودی م فعال    1401نیز  منابع  آن،  و در 

  هاآن از   وربهره و توزيع عادالنه منابع برای استفاده بهینه و  شود ی م يکپارچه در سامانه وارد  صورت به سازمان،  هایيی دارا

 . گیردیمهای اين وزارتخانه، مورد توجه مضاعف قرار  در راستای تحقق اهداف سازمانی هر يک از حوزه 
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بسیار مهم اين بخش است و در آن،   یهاپروژه، يکی ديگر از وکارهاداده کسب هایيگاه پا  سازیيکپارچه و  یلتکم 

و با برقرار ارتباطات الزم با ساير    شود ی مع شده آورده  ، در يک پايگاه داده تجمیوکارکسبمرتبط با هر    ی هاداده تمامی  

صحیح مورد نظر فراهم   ی هاداده اجتماعی و ...، امکان تجمیع  تأمین نظیر وزارت امور اقتصاد و دارايی، سازمان  هاسامانه

 . کندی مفراهم  به ذينفعان تريسته شا آتی و ارائه خدمات   هایيزی ربرنامه ها، مبنای خوبی برای . اين داده شود یم

تحقق اهداف    تواندی که م  است  هایمتق  بینییش و پ  یلسامانه تحل  گسترشاين بخش، پروژه    یهاپروژه يکی ديگر از   
 کند؛  يعتسر  و یل شفاف و منصفانه را تسه یمت ق یریگدر شکل  یتحاکم
و در    اند شده ی طراح ،  افزا هم منسجم و    صورت به بازآفرينی وزارت صنعت، معدن و تجارت،    ی ها پروژه الزم به ذکر است تمامی    

در ادامه،    را محقق نمايند.   شده گرفته يکديگر استفاده نموده تا بتوانند اهداف کلی در نظر    های ی خروج ، از  شده یین تع   ی بند زمان چارچوب  

 ارائه خواهد شد.   ها آن کارکردها، اقدامات و دستاوردهای کلی    مذکور و   ی ها پروژه توضیحات اجمالی در خصوص هر يک از  

 

 
 
 

 معرفی 
  ی های دولت و سازمان   ی دهندگان خدمات خصوص ارائه  ی،های دولت و سازمان   ينفعانذ  ینرابط ب  يک  خدمات   درگاه

وکار  نوع کسب  يک ( در انجام  یکیالکترون  يا   ی)اعم از کاغذ   یاست که در آن، تمام اسناد قانون   یستمی پنجره واحد س.  است

پس از    ينفعانذ يگر دعبارت . بهشود الزم در همان واحد صادر می  ی محل، ارائه شده و مجوزها يک يا واحد  يکخاص به  

مورد نظر، قادر خواهند بود بدون    يندفرآ  ی و اجرا  خود   یا حقوق ي  یقی پنجره واحد با ثبت مشخصات حق  یستم ورود به س

  یشرفت پ  يانالزم را کسب کرده و در جر   یزمان ممکن، مجوزها   ين ترهای مختلف و در کوتاه به دستگاه   ی مراجعه حضور

تماس واحد و    قطه ن  يکمربوط به هم و    ی هاارائه داده   ی نقطه واحد برا  يک کار ارائه    ين. هدف از ایرند کار قرار گ  يندفرآ

 .بدون کاغذ است يیدر پردازش اطالعات در فضا  یدنسرعت بخش

 

 کارکردها 
 : از اندعبارت کارکردها اهم 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت  ينفعان به ذ  ارائهقابل  یاخدمات سامانه  یعتجم .1
 اطالعات  یدر پردازش و فراخوان  تسريع .2
 ينفعان ذ  یخدمات برا يافتدر  تسهیل .3
 مختلف وزارت صمت  ی هادر بخش  ينفعان و ذ ین اطالعات مراجع تجمیع .4

 
 
 
 
 

 درگاه خدمات -1-4
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 اقدامات و دستاوردها 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

وزارت صمت در    ی به تمام خدمات و کاربردها  یممستق  ی دسترس  ی خدمت برا  یز پرتال م  سازییاده و پ  ی طراح .1
با هدف سهولت دسترسسه   یهاحوزه  ا  یگانه صنعت، معدن و تجارت  آگاه   ينبه  از    ينفعانذ  یسازخدمات و 
 مرتبط با هر خدمت  یو ضوابط قانون يط شرا

  ی تمام  يتنام و احراز هو ثبت  یواحد برا   يرساختز  يک  عنوان به   يکپارچه  يتو استقرار سامانه احراز هو  تهیه .2
 (ی و حقوق یقی)اعم از حق ينفعانذ

 توافق شده  ی هابر اساس استانداردها و پروتکل  يکپارچه  يتاحراز هو يرساختسامانه منتخب به ز 2  اتصال .3
 سامانه یازموردن  هایيس ارتباط سرو یجهت برقرار ESB  يرساختز ايجاد  .4
 خدمت  یزپرتال م  ينترنتیصفحات ا طراحی .5
 درگاه   ينا يقخدمات وزارت صمت از طر یه به کل ی دسترس برقراری .6
 مجوزها  یدرگاه با درگاه مل ين ارتباط ا  برقرار .7

 

 
 
 

 معرفی 
راستا راهبرد   ی ساز  يی اجرا  ی در  عظ  ين ا  ی برنامه  حجم  داده   یمی وزارتخانه  از    شدهی آورجمع   ی سازمان   ی هااز 

عملکرد و    یدیکل  یهاشاخص  يشمنظور پابه   یتیحاکم  یهابزرگ و کوچک و بنگاه   يعتابعه و وابسته، صنا   یهاسازمان 

پراکنده،    ی هاوزارتخانه با توجه به حجم داده   ين در ا   یثح  اين و از    است مرتبط با آن در حال پردازش    ی هاکنترل برنامه 

روز کاری مشاهده و تحلیل   يکای که بايد در سازمان، مقدار داده   يران . برای مدپذير نیستامکان   یآسان به  گیری یم تصم

معمول ديگر پاسخگوی    های ارش ها از طريق ارائه گز. حجم وسیع اطالعات و پردازش آن است یزبرانگسیار چالش شود، ب

ها غالباً ايستا بوده و با توجه به ايستايی و حجم بسیار باعث  ارشد و کارشناسان نخواهد بود، چراکه اين گزارش   يراننیاز مد

م و  فرصت  ينبنابرا  شوند؛ی سردرگمی  گرفتهها  ناديده  م تهديدها  دير کشف  بسیار  يا  باعث    شوندی شده  اين موضوع  و 

 .شود که سازمان نتواند به حرکت سريع و رو به رشد خود ادامه دهد می

  یازهایبر اساس ن  یسازها تا پس از پردازش و آماده داده   ين مديريت ا  ی خواهد بود برا  ی« بستريش»سامانه پا  پروژه

و بالدرنگ    يع سر  گیری یم امکان تصم  ی،و خارج  ی داخل  ينفعان ذ ير ارشد حوزه صنعت، معدن و تجارت و سا  يرانامروز مد

 .ها فراهم آورد آن   یرا برا

 

 کارکردها 
 : از اندعبارت کارکردها اهم 

 صمت وزارت یار از اطالعات در اخت  ی حجم انبوه یان مناسب از م يريتیگزارشات مد ید در تول   یلتسه .1
 وزارت صمت  یوکارکسب هوش  يش افزا  .2
 گیری یم تصمسرعت  افزايش .3

 یش سامانه پا -2-4
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 اقدامات و دستاوردها 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 ی سازمان  ی داشبوردها  یو توسعه ابزار طراح  ید تول .1
 يکاستراتژ  ريزیوزارت در سامانه برنامه ی هااطالعات برنامه ثبت .2
 ی عملکرد استان يشپا  یداشبوردها   توسعه .3
 و کنترل پروژه يريتو توسعه مد تولید  .4
 تحت وب  يک استراتژ ريزی گزارشات و داشبوردها توسعه سامانه برنامه  ید و تول طراحی .5
 وزارت هایاطالعات پروژه  انتقال .6
 ها داده   یسازهمسان  های يس و توسعه سرو تولید  .7
 یلی تحل ی گزارشات و داشبوردها ید و تول طراحی .8

 
 

 
 
 

 معرفی 
و    يی گرا   یفه وظ   يدگاه وزارت صمت، فارغ از د   يرمجموعه ز   ی است که واحدها   يندهايی فرا   ی پروژه، بازطراح   ين هدف ا   

( به  یت حاکم   يق و در ادامه )از طر   دهند ی جامعه قرار م   یار را در اخت   يی ارزش محور، خدمات نها   ی با نگرش   ی، شخص   یحات ترج 

 . است و خدمات ارائه شده در بخش صنعت، معدن و تجارت    ها یت فعال   لیه ک   يابی نظارت و ارز   يت، هدا   يند فرا   یل دنبال تسه 

 

 کارکردها 
 : از اندعبارت کارکردها اهم 

 وزارت صمت  ارائهقابل و خدمات  يندهاو بهبود مداوم فرا ی بازطراح يی،شناسا .1
 و خدمات ارائه شده  يندهانظام رصد و بهبود فرا  ايجاد  .2

 

 اقدامات و دستاوردها 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 ها و نظام فعلی بازطراحی و بهبود خدماتشناخت وضعیت موجود سامانه .1
o ی تخصص  یهامعاونت  ينده با نما  تعامل 
o یکبا مرکز توسعه تجارت الکترون تعامل 
o ی با تمام دفاتر تخصص  تعامل 
o هابا تمام استان  تعامل 
o ها/... ها/صندوق ها/شرکتبا تمام سازمان  تعامل 
o  کالس  برگزاریITIL  و کارشناسان مرتبط  يرانمد  یبرا 
o موجود  یهادر سامانه  يندها خدمات و فرا  یستل تهیه 

 خدمات یریتنظام مد -4-3
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 يندها موجود فرا یت مستندات وضع ی آورجمع .2
 ی بازطراح یازمند در خصوص خدمات ن  ینظرات کارشناس برخی  ی آورجمع .3

 خدمت يندهای و بهبود فرا  ين موجود گردش کار تدو  یتوضع شناخت .4
o حوزه صنعت 
o  حوزه معدن 

o  حوزه تجارت 

 ITILخدمات بر اساس چارچوب  يريت نظام مد  ی طراح  .5
o  راهبرد  مديريت 
o  ی طراح  مديريت 
o  ی سازپیاده  مديريت 
o  بهبود  مديريت 

 و اخذ نظرات یسازجهت فرهنگ  ينفعان، با ذ  یهیجلسات توج برگزاری  .6
o ی تخصص  دفاتر 
o ها استان  نمايندگان 

 
 
 

 
 

 معرفی 
  يه سرما  ی،همه منابع سازمان  یاندر م  یقت. در حقها استسازمان   یتعوامل موفق  ينتراز مهم   يکی  یانسان  يهسرما

 .آورد ی را به تحرک درم   یمنابع سازمان  ير است که سا ی تنها عامل یانسان

  ينتراز مهم   يکیوزارت،    یمقام عال   یاز سو   یتحول   يکردهایتوجه به شروع دوره تحول در وزارت صمت و اتخاذ رو  با

  ، یجه نت  در.  وزارت صمت است   ی انسان  يه سرما  يکردها،رو  ين نمودن ا  یاتیوزارتخانه در عمل  ين ا  یت ابعاد اثرگذار بر موفق

. برخوردار است   يیبسزا  یت مطلوب، از اهم  اییوهوزارتخانه به ش  یه انسان يسرما  يريتمد  ی نظام جامع برا  يک  يزی رطرح

متمرکز   يريتکشور( در مد  ینظام ادار گریم عامل تنظ عنوانبهکشور ) یو استخدام یارسازمان اد يکرد رو يگر،د  یاز سو

در    دهد؛ ی الشعاع قرار مرا تحت  نی انسا  يه سرما  یورامر، سطح بهره   يناز ا  ی ناش   یهاها و چالش دستگاه   ی انسان  يه سرما

  یازها و مقررات مربوطه باشد و هم ن  ین بر قوان  ی هم مبتن  کهینحووزارتخانه به   یانسان  يهسرما  يريتمد  ی سامانده  یجه،نت

 .برخوردار است  ایيژه و یتو اهم یچیدگیوزارتخانه را پوشش دهد، از پ ی و اقتضائات واقع

 

 کارکردها 
 : از اندعبارت کارکردها اهم 

 ی سازمان یوربهره  يشافزا .1
 کارکنان  یو چسبندگ  یشغل  يت سطح رضا ارتقا  .2

 دستاوردها اقدامات و 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 ی انسان یهسرما یریتسامانه مد -4-4
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 يی اجرا یاتتجرب یل و مطالعه و تحل یمالحظات قانون  یلمطالعه و تحل .1
 نظام انتصابات ی مفهوم ريزی طرح .2
 سازی سامانه مديريت استعداد )انتصابات( سازی و شخصی ريزی، متناسب طرح .3
 سامانه مديريت استعداد )انتصابات(  یهاول  استقرار .4
 ريزی و استقرار سامانه مديريت عملکرد طرح منظور بهانجام مطالعات اولیه  .5

 
 
 
 

 معرفی 
ابعاد    ين تر از مهم   يکی وزارت،    ی مقام عال   ی از سو   ی تحول   يکردهای با توجه به شروع دوره تحول در وزارت صمت و اتخاذ رو 

 . وزارت صمت است   ی انسان   يه سرما   يکردها، رو   ين نمودن ا   یاتی وزارتخانه در عمل   ين ا   یت اثرگذار بر موفق 

ای  ترين راهبردهای سازمانی در کسب مزيت رقابتی و نیل به اهداف سازمانی، از اهمیت ويژه يکی از مهم   عنوان به مديريت استعداد  
 . ها اهمیت اين موضوع را دوچندان و روزافزون نموده است چیده پیرامون سازمان . امروزه شرايط پی برخوردار است 

 . ای برخوردار است ها در بحث مديريت استعداد سازمان از اهمیت گسترده ترين حوزه يکی از مهم   عنوان به انتصابات مديريتی  

ودن فرآيند شناسايی، ارزيابی و انتخاب  ساالری و علمی نموزارت بر مفهوم شايسته   ی مقام عال  یدات اساس تأک  بر

ريزی سامانه مديريت استعداد و استفاده از پتانسیل علمی و عملیاتی يکی از  مديران وزارتخانه، اين موضوع در قالب طرح 

ی  جار رويهيک   عنوانبهو استخدامی کشور در دستور کار قرار گرفت و   ریهای ارزيابی دارای تائیديه از سازمان اداکانون 

 در دستگاه مستقر شد. 

 

 کارکردها 
 : از اندعبارت کارکردها اهم 

 وزارت صمت  يران کارکنان و مد   ينش در گز   ساالریيسته شاارتقا  .1
 هاآن  يق و عال ها يستگی وزارت صمت بر اساس شا يران کارکنان و مد   ی برا یشغل  یر مس ی طراح بهبود .2

 

 اقدامات و دستاوردها 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 ها و انتصابات مديريتی افزاری و قانونی در حوزه شناسايی استعدادها، ارزيابی آن های علمی، نرمجاری نمودن رويه  .1
از  ثبت .2 توسط بیش  رزومه  تکمیل  و  گزينه   1000نام  از  جايگاه نفر  و  های تصدی  وزارتخانه  مديريتی ستاد  ها 

 واحدهای استانی 
 ها مديريتی ستاد وزارتخانه و واحدهای استانیهای تصدی جايگاهنفر از گزينه 230ارزيابی بیش از  .3
شده  ريزی قانونی طرحافزاری و  های علمی، نرم محدود شدن انتصابات ستاد وزارتخانه و واحدهای استانی به رويه  .4

 ها()در سطوح مديرکل، معاون مديرکل و روسای ادارات و گروه 

 استعدادها  یریتسامانه مد -5-4
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های وابسته بر اساس رويه  ها و انتصابات مديريتی در سازمان شروع آزمايشی شناسايی استعدادها، ارزيابی آن  .5
عه تجارت و  ها و نواحی صنعتی ايران، سازمان توسشده )سازمان صنايع کوچک و شهرک ريزی يکپارچه طرح 

 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران( 

 
 

 
 

 معرفی 
ها و  وزارت صنعت، معدن و تجارت به درخواست  يیو پاسخگو  یارتباط  یرهایمس  ی و سامانده   يريتمد  یدر راستا 

تابعه و   ی هاحوزه سازمان  ی،حوزه ستاد یمتناسب با ساختار سازمان  یو تجار  ی معدن ی، صنعت یهابخش  ينفعان ذ  یازهای ن

و    یتوضع  يشنظارت، پا   یاتی،عمل  يزی ربرنامه   یبانی،پشت  منظوربه  یناستان کشور و همچن  31  یاستان   یهاحوزه سازمان 

در صدور    هشدیین تع  هایيت هر سه بخش صنعت، معدن و تجارت متناسب با مأمور  ينفعانبه مسائل کالن ذ  یدگی رس

  يی با هدف راهنما  124  يیپاسخگو  يکپارچهمرکز    يجاد صنعت، معدن و تجارت پروژه ا  یهاحوزه   یوکارها کسب  يیمجوزها

سازمان، صحت عملکرد خدمات    ی هانقاط ضعف بخش   يی ها، شناسارفع موانع و مشکالت آن   ينفعان، به ذ  اسخگويی و پ

 . شود ی م ی و خدمات مورد انتظار اجرا يس در ارائه سرو  ينفعان ذ  دیيتمن سطح رضا  يشتر افزاارائه شده و از همه مهم 

به وظا   توجه  در   هایيت و مأمور  يفبا  ذ   يافتوزارت صمت  از  بازخورد  و  و کنترل صحت عملکرد    ينفعان نظرات 

وزارتخانه   يرانمد  ین،معاون یار را در اخت یاو بروز شده  یقها و اطالعات دقگزارش  تواندی خدمات ارائه شده در هر حوزه م 

و    ين وزاتخانه متصور شد و هم بتوان در تدو  يندهو توان آ  یتاز وضع  یروشن   يراطالعات هم تصو   ين قرار دهد تا بتوان از ا

 . کشور استفاده نمود  یکالن اقتصاد هایگذاری یاست ها و ساصالح برنامه 

با ذ  سامانه ارتباط وزارت صمت  و    یازها ن  ی تمام  یپاسخگو  يکپارچه  یارتباط   يرساختز  يک   عنوان به   ينفعانمرکز 

 . استگروه از مخاطبان   يناز مشکالت ا  يیگشامهم در گره  ی بوده و گام ينفعان خدمات ارائه شده وزارتخانه به ذ 

 

 کارکردها 
 : از اندعبارت کارکردها اهم 

 و واسطه يتبا وزارتخانه و بدون محدود ينفعانارتباط دوطرفه ذ ی برقرار یهته .1
 به دانش و تخصص خاص  یازمرسوم در کشور بدون ن یارتباط یرهای مس ی از تمام استفاده  .2
 و خدمات ارائه شده  يس و عملکرد ارائه سرو ينفعانبازخورد از ذ دريافت .3
 ین ها و قوانها، دستورالعمل و بروز از بخشنامه  یحدسترس قرار دادن اطالع صح  در .4

 

 دامات و دستاوردها اق
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 ينفعان . جهت ارتباط با ذ.  .  و   ينترنتی آدرس ا  یامک، (، سرشماره پ124با سرشماره ) یخط ارتباط  یهته .1
 یم مختلف وزارت صمت جهت ارجاع مستق یها درختواره خدمات بخش  تهیه .2

 
 یی سامانه پاسخگو -6-4
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 ها )مرکز تماس( تماس  يريتافزار مدنرم  تهیه .3
 يان ارتباط با مشتر يريتافزار مدنرم  تهیه .4
 . .  . ها و  اقدامات، زمان  يت، فرم ثبت تماس شامل درخت درخواست/مشکل/شکا سازی یاده و پ تعريف  .5
 در سامانه مرکز تماس   ينآنال  ینظرسنج یستمس سازی یاده و پ تعريف  .6
 کارشناسان(  يیعملکرد پاسخگو يابی )ارز ی نظرسنج ی هاگزارش  سازی یاده و پ تعريف  .7
 تابعه  یها و شرکت  ی ستاد یواحدها یبرا يفکارپوشه در سطح ادارات استان تهران و در حال تعر تعريف  .8
 از ارتباطات  یری گامکان گزارش  ايجاد  .9
 ی و استان  ی ستاد یکارشناسان پاسخگو در سطح واحدها آموزش  .10
 وزارتخانه به سامانه مرکز تماس  يگرد ی هابخش  دهی يس سرو ی هامل دستورالع  تهیه .11
 در سامانه مرکز تماس  ی داخل ی هادستورالعمل  تهیه .12
ها و  منتخب وزارت صمت در سطح استان  یهادر ساختمان   یشخوانو پ يیپاسخگو  یواحدها يجاد و ا اندازیراه .13

 ها شهرستان 
 
 

 
 

 معرفی 
  شودی ها فراهم مدستگاه  ین و امکان تبادل اطالعات ب  شدهيکپارچه و    یلوکارها، تکمپروژه، اطالعات کسب   ين در ا 

بردار  مختلف متناسب با بهره   یسطوح دسترس   يفاطالعات مذکور با تعر  يشامکان مشاهده و پا  يريتی، داشبورد مد   يجادو با ا

 موردنظر، فراهم خواهد شد. 

 

 کارکردها 
 : از اندعبارت کارکردها اهم 

 در ابعاد گوناگون  وکارهاکسب  یبانک اطالعات  يجادها و ا داده   یعتجم .1
 بهنگام و  یحصح ی هابر داده ی مبتن گیری یمو تصم گذارییاستس یفیتک ارتقا  .2

 

 اقدامات و دستاوردها 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 و سامانه هماهنگ یصنعت   یهاشهرک یاطالعات واحدها یقتطب .1
 ی صنعت  یهاشهرک  ی استعالم مجوزها، تست و انجام اصالحات برا های يس سرو سازیپیاده  .2
 کوچک با سامانه هماهنگ  يعسازمان صنا  ی از سو یاعالم  یرفعالغ یاطالعات واحدها تطبیق .3
 ی صنعت یهاشهرک  يشپروژه پا   یخروج  يس سرو آزمون .4
 یرمصارف برق از شرکت توان يافتدر  يس سرو  آزمونو  سازیپیاده  .5
 یرانشعاب برق با توان یصتخص هایيس سرو  آزمونو  سازیپیاده  .6
 گاز   یمصارف گاز از شرکت مل  يافتدر  يس سرو  آزمونو  سازیپیاده  .7

 وکارهاداده کسب هاییگاهپا -7-4 
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 و وزارت کار  یاجتماع  تأمیناشتغال از سازمان  يس سرو دريافت .8
 شده یدو تائ ی درخواست  ینفت  ی هافراورده يس سرو سازییاده و پ دريافت .9

 
 

 

 
 
 

 معرفی 
در سازمان    يريتابزار مهم اعمال مد  يگر دعبارت و به  ی و هماهنگ  ی دهکه ابزار سازمان   یثح  يناز ا  ی ساختار سازمان

  ی و فناور یط مانند راهبرد، مح یکه متأثر از موارد  حال یندرع ی . ساختار سازمان برخوردار است یاگسترده  یت است، از اهم

برخوردار    ی اگر سازمان از ساختار مطلوب  ين بنابرا  کند؛ی م   يیبازنما  یزموارد را ن  ينا  يهتعامل چند سو   ی سازمان است، چگونگ

اهداف سازمان    یجه نخواهد شد و در نت  یجار  ی درستروزمره سازمان به  هاییت کالن سازمان در فعال  ی نباشد، راهبردها

 محقق نخواهد شد. 

  یتحول   يکرد وزارت )رو  ی مقام عال   ی از سو  يننو  يکردهایتوجه به شروع دوره تحول در وزارت صمت و اتخاذ رو  با

  ی برا  ی سازمان   ی ابزارها  ين تراز مهم   يکی و ارزش محور(،    يندی ساختار فرآ   یسوبه   اییفهگذار از ساختار وظ  ین و همچن

 . استتابعه  ی سازمان ی وزارتخانه و واحدها یساختار سازمان یمذکور، بازطراح  يکردهای نمودن رو یجار

صرفاً    ادغام  ينا  ی،زمان  هایيتمانند محدود   يلیدر مسئله ادغام دو وزارتخانه در قالب وزارت صمت، به دال   يگر، د   ی سو  از
  ی ساختار سازمان ی بازطراح یزمنظر ن يناز ا یجه، . در نتگرفته استشکل  يکديگر در کنار    یشینپ  ی واحدها ینش به شکل چ

 برخوردار است.  يیبسزا یت وزارت صمت از اهم
  بخش نق روانجام شده است تا بتواند به    یو فناور  یبه بخش نوآور   ایيژه وتوجه    يد،در ساختار جد الزم به ذکر است  

  ين تمرکز بر ا   ی برا  وکارکسب   یط و مح  ی در معاونت هماهنگ   ی و نوآور  ی منظور، دفتر فناور  ين . بديد کمک نما   یانبندانش 

 شده گرفته در نظر    یو فناور  یگروه نوآور  يک  یز ن  یتیرشته فعال  ی از دفاتر تخصص  يکاست و در هر    شدهبینی یش پ موضوع  

  یتدر محدوده رشته فعال  یانبندانش   یهامجموعه از    يتحما   ی، بتواند بستر الزم براالذکرفوق دفتر    یاست تا با هماهنگ 

 . يدمورد نظر را فراهم نما

 

 کارکردها 
 : از اندعبارت کارکردها اهم 

 ين نو  یوزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با سبک حکمران  یساختار ی بازطراح .1
 مجدد ساختار وزارت صمت یادغام وزارت با طراح يند فرا  یلتکم  .2
 و ارزش محور  يندی ساختار فرا ايجاد  .3

 

 اقدامات و دستاوردها 
 : از  اندعبارت  صورت گرفتهو دستاوردهای اهم اقدامات 

 وزارت صمت  های يتسند مأمور  یبررس .1

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ی ساختار سازمان -8-4
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 يی اجرا یاتتجرب یل و مطالعه و تحل یمالحظات قانون  یل مطالعه و تحل ی، تحول يکردهای رو مستندسازی  .2
 کالن  ی ساختار سازمان بازطراحی  .3
 ی سازمان ی واحدها يف شرح وظا تدوين  .4
 ها( تشکیالت تفصیلی )ادارات و گروه  بازطراحی  .5
 ی سازمان  ی هاپست  بازتعريف .6
 کشور  یو استخدام ی در سازمان ادار  یقانون  يندنمودن فرآ طی .7

 

 یدجد   یساختار سازمان  یزیرکالن و طرح  یدر معمار  یکل  هاییریگاصول و جهت 
  یواحدها  هاییت فعال  يفو تعر  يکديگر وزارتخانه بعد از ده سال قرار گرفتن دو وزارتخانه در کنار    ی ادغام واقع .1

رشته)معاونت   ی تخصص   ی سازمان دفاتر  و  مد یتیفعال-ها  اساس  بر  تول  هایيت مأمور  يکپارچه   يريت (    ید، حوزه 
 تجارت و صنف و صنعت 

موضوعات مرتبط با هر    یه کل  سازی يکپارچه ساختار وزارتخانه با    ی و چابک ساز ينفعانارائه خدمات به ذ  تسهیل  .2
 در قالب پنجره واحد ارائه خدمات  یت رشته فعال

  ی راهبرد  هایيتو گسترده شدن مأمور  يکديگرها در  با ادغام آن   یبانی و پشت  یعموم   یشدن ساختارها   کوچک .3
 ی تخصص  هاییت وزارتخانه بر رشته فعال یشتر تمرکز ب ی برا داريت و اولو

)صدور مجوزها، ارائه خدمات و امور   گری ی تصد هاییت از فعال یز و پره گذاری یاست ستاد وزارتخانه بر س تمرکز .4
 ها و...( قابل انجام در استان  يی اجرا

  ،گذاری یاستساز جمله    هایت موضوعات رشته فعال  یه کل  یارزش و واگذار   یرهدر قالب زنج  هایت فعال  سازیيکپارچه  .5
و ادغام    یتی صادرات و واردات به دفاتر رشته فعال  یمت، بازار، ق  ید، تول  ی، نوآور  ی،فناور   ،گذاری يه سرما  يزی، ربرنامه

 تادی ها با دفاتر سسازمان  ير در سا  یتی دفاتر رشته فعال
محوله    یف و تکال  ها يت مأمور  یسازو شفاف   یتی حاکم  یر غو    یتی حاکم  ی هاوابسته به سازمان   ی هاسازمان   تفکیک  .6

 يی و اجرا  گذاری یاستس يف وظا  یکها با تفکبه آن 
وکار، حذف  کسب  ی فضا  یلتسه  ی، وکارها با هدف هوشمندسازارائه خدمات به کسب  يندهای فرآ  یه کل  اصالح .7

 اییقه سل ی از رفتارها یریو جلوگ  یسازاف و شف  يیطال یو امضاها  ی گلوگاه  هاییم تصم
  –   یتمنظور استقرار نظام مسئولبه   ی استان  ی هادر ساختار ستاد وزارتخانه و سازمان   يف وظا   یم تقس  سازی شفاف  .8

- ها و دفاتر رشتهبا معاونت  یتوکارها و مردم مسئولکسب   ها،یت ها، رشته فعالدر تعامل با انجمن   پاسخگويی
 ی و شهرستان  یاستان  یسازمان  یبا واحدها  يی پاسخگو  -  یتی فعال

مواد    يعصنا  يی،هوا   يع خالق، صنا  يعصنا   یلاز قب  یر اخ  یهادهه   ی مغفول مانده ط  هاییت بر رشته فعال  تمرکز .9
 وکارو خدمات کسب  یشرفتهپ

وابسته    یهاها و سازمان استان   ی ادار  هاییتاز فعال  یسازماندرون   ی مرتبط با حوزه بازرس  های یتفعال  تفکیک .10
 وزارتخانه )متمرکز نمودن در ستاد وزارتخانه( 

  ی شناسب ی)آس  ی های کارشناسو پس از بررسی   ها و قواعد ذکر شده در باال گیری ها، اصول، جهتبر اساس ضرورت 

شنهادات خبرگان ساختار  ی دريافت نظرات و پ  ی قبلی، هادر دوره ی اصالح ساختار  هاگزارش ن،  ی شیپ  ی سازمان   ی ساختارها

ی وزارت صنعت، معدن و تجارت به  کشور(، ساختار سازمان   ی و استخدام  یسازمانی و مديران و کارشناسان سازمان ادار 
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اداری و استخدامی  س محترم سازمان  ی ب وزير محترم صنعت، معدن و تجارت و رئيی شده و به تصوده سازمان ر  يشکل ز

 رسیده است. کشور 

 

 
 

 
 : ساختار سازمانی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت 9 یرتصو 
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 نقشه راه 
  



 

 

 صنعت، معدن و تجارت   تحول در  بخشگزارش  96

 مقدمه 

»آمادگی،  شود:  مرحله می   3  نقشه راه بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق تمدن نوين اسالمی شامل 

 .المللی« بازآفرينی و گسترش بین 

يابد، مسائل روزمره رفع شده  ی مادامه    1401آغاز شده و تا پايان سال    1400آمادگی که از نیمه دوم سال  در مرحله   

که با اصالح آنان شیوه    سازکارهاستدر اين مرحله، تمرکز بر اصالح  يابند.  ی مکامل استقرار    طوربهو سازکارهای نوين  

توسعه   پیدا کرده و ضمن  تغییر  برای    های يرساختزحکمرانی بخش  نیاز  ابزارهای مورد  پیشرفت کشور،  برای  مناسب 

 شود. ی م گذاری، تنظیم گری و نظارت در بخش صنعت، معدن و تجارت فراهم یاستس

 

المللی« است. در طراحی  ها و مبادالت بین مقاصد اصلی بخش صنعت، معدن و تجارت »تولید، اشتغال، سطح قیمت 

هايی مانند توزيع عادالنه درآمد،  مشیها و محصوالت اين بخش بايد خط یت لفعا و تحقق مقاصد، راهبردها، سازکارها،  

 و کاهش فساد مورد توجه باشند.  وکارکسببهبود محیط 

، صادرات  شودی ماين مقاصد با يکديگر مرتبط هستند؛ با افزايش و اصالح ساختار تولید، اشتغال مورد انتظار حاصل  

مورد انتظار  سطح    هامتی قبا افزايش اشتغال و مديريت  ،  کندی م  ینتأمشده را    یگذارهدفبخشی از تقاضا برای تولید  

شده و پايداری تولید بايد ساختار تولید    یگذار هدف . برای رساندن تولید به سطح  شودی ممحقق  برای توزيع عادالنه درآمد  

 کی( انجام شود و ... فیزي یگذار ه يسرماو  وکارهاکسب )در مواردی مانند ترکیب و توانمندی 

 

 مقدار تولید

 مواد اولیه در اولويت هستند.  ن یتأمو بهبود ترکیب تولید، افزايش تقاضا، سرمايه در گردش و  افزايش برای 

توسعه  و    دستمزد   اصالح،  با قاچاق کاال  ، مقابله افزايش صادرات  است:   شده ی زيربرنامهمسیر به زير    4از  افزايش تقاضا  

بر رفع موانع صادراتی، تغییر ترکیب    دی تأکبا  ت )تمرکز بر گسترش صادرا   1400  ورماهي شهراز  .  اعتبار خريدار ابزارهای  

آغاز   ( صادرکنندگان ی بندرتبه لجستیکی و   ی هارساخت يزکاالهای صادراتی، توسعه تجارت با کشورهای همسايه، توسعه  

  ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسید. تصويب  به    مهرماهدر  بسته رفع موانع تجارت خارجی تهیه و  شد، در اولین مرحله  

از آبان ماه آغاز شد. با استفاده    (سامانه جامع تجارت اطالعاتی )مبتنی بر    یهارساخت يزتقويت  برای مقابله با قاچاق کاال،  

دخانیات،  ، یخانگلوازم ،  قطعات يدکیمقابله با کاالهای قاچاق به اولويت    1401فروردين سال   15، از  هارساختيزاز اين 

 آغاز خواهد شد. و منسوجات و پوشاک  ی شيآرالوازم 

مالی    نیتأمنظام    کهی درحال، ضروری است،  دستیابی به اهداف تولیدبرای    واحدهای تولیدیسرمايه در گردش    نیتأم

سرمايه    نیتأم؛ در چنین شرايطی برای  شودی نمانجام    یدرست بهلی تولید  ما  نی تأمتعددی مواجه بوده و  با مسائل م  کشور

قرار گرفت تا با کمترين تغییر در نظام بانکی، بیشترين منابع در    ت ياولودر   ن یتأمزنجیره  مالی در   ن ی تأم  در گردش تولید، 

راستا    دکنندگانی تولدسترس   اين  بر  »   یهاپروژه قرار گیرد. در  الکترونیکی« و    حساب صورتپرداخت تسهیالت مبتنی 
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اين    ماهبهمن از    مصوبات الزم از ستاد اقتصادی دولت اخذ شده و  ماهی د « طراحی و اجرا شد. در  یاره یزنج مالی    ن یتأم»

 دو پروژه در مرحله آزمايشی آغاز شد. 

 اقدام در اولويت قرار گرفت:  2دسترسی و ثبات قیمت مواد اولیه،  ضرورت بهبا توجه 

با افزايش عرضه مواد    آغاز شد.   1400اقدام از شهريور    اصالح سازکار بازار کاالهای منبع پايه   مواد اولیه داخلی:  •

و همچنین اعمال ابزارهای جديد    مانند سیمان و فوالد در بورس کاال و عرضه محصوالت جديد در بورس  اولیه

 مواد برداشته شده و دسترسی به مواد اولیه تسهیل شد.در بسیاری از   یبنده یسهمبازار،  مديريت 

ی به  دهت ياولوی و بخشتنوع مواد اولیه وارداتی: موانع ثبت سفارش و واردات )سقف و سابقه و ساير مقررات( و  •

 آغاز شد.  ماهی داز   ی بخش تولید اواسطهتخصیص ارز مواد اولیه و 

 

 ساختار تولید

سطح بلوغ    ن یچنهمزيادی شده است،    یکمبودها و    هااتالف تولید متوازن نبوده که باعث    یهاره ی زنجبسیاری از  

 ماهی دعت فوالد از بسیاری از صنايع در حد مناسب نیست. اصالح ساختار صنعت خودرو از آبان ماه و اصالح ساختار صن

 آغاز خواهد شد.   1401صنعت ديگر در سال   8آغاز شده است. اصالح ساختار 

 

 ی گذارهیسرما

 : استآغاز شده اقدامات زير  ی گذاره يسرما هتوسع منظوربه 

 توزيع متوازن استقرار صنايع مبتنی بر مالحظات آمايش سرزمین  •

 بزرگ  یهاپروژه   یسازفعال •

 ها رساخت ي زو توسعه  نیتأم •

با   آمايش سرزمین  مناطق،    هاتی فعالرشته    ی گذاره يسرماانطباق مالحظات  متوازن  توسعه  از طرفی  و    ها استان و 

، صادرات( در  افزودهارزش ساله )اشتغال،    4  ی گذارهدف تهیه اسناد آمايش بخش صنعت، معدن و تجارت و  و    ها شهرستان 

که از ابتدای استقرار تیم مديريتی جديد اين پروژه آغاز شده است. رويکردهايی که    شدهیز يربرنامه هر استان و شهرستان  

 از:  اندعبارت برای تهیه اين اسناد مدنظر قرار گرفته 

 کشور   یهااستان و    هاشهرستان برای    بخش صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی   4اولويت در  تعیین   •

 ن یتأمدر قالب زنجیره   هات یفعالتوسعه متوازن رشته  •

 تماممه ی ن یهاطرح تکمیل  •

 هابنگاه ظرفیت خالی  یسازفعال •

 راکد  یهابنگاه و  هات یظرفاحیای  •

 هابنگاه بازسازی و نوسازی  •

 جلوگیری از مهاجرت جمعیت و مهاجرت معکوس  •
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 با رويکردهای زير:  وکارهاکسبتوسط  یگذار ه يسرمابرای توسعه  یبسترسازرفع موانع و 

 همت پروژه بزرگ(  400)بیش از   دارتي اولو  ی هات یفعالدر رشته  ی گذاره يسرمابزرگ  یهاپروژهتعريف  •

 ی گذاره يسرماظرفیت بازار سرمايه در  یسازفعال •

 بزرگ  ی های گذاره يسرما برای مشارکت در  وکارهاکسبو  هاشرکتبین  يی افزاهم •

 رشته فعالیتی   یهای گذارت ياولومبتنی بر آمايش سرزمین و   یگذاره يسرما مشوق  ی هابستهتهیه  •

 ی گذار ه يسرماتسهیل مراحل  •

 

 شامل:  هارساخت ي زو توسعه  نیتأم

  ی سازشفاف زمین با قیمت مناسب و اصالح سازوکارهای واگذاری زمین برای    نی تأمبر    د یتأک: با  هاشهرک توسعه   •

 و حذف مقررات زائد 

  خود   یهاروگاه ینو توسعه    نی تأمخود    یهاروگاه ینبودجه برای نرخ سوخت    قانون بر اصالح    د یتأکبرق: با    نیتأم •

 فوالدی(  ی هاشرکتبزرگ انرژی بر )نظیر  یهاشرکت توسط  نیتأم

 و انتقال آب به نقاط مصرف  هاپساب بر استفاده از   د یتأکآب: با   نیتأم •

 

 ؛ مدیریت بازار هامت یقسطح 

 از:  اندعبارت  1400ل اقدامات برای تنظیم بازار در سا نيترمهم

در راسالالتای کاهش و ثبات    های بورس کاالپايه با اسالالتفاده از ظرفیتمنبع  بازار کاالهای    سالالاختار  اصالالالح -1

 آغاز شد. ورماهيشهراز  قیمت مواد اولیه

 دکنندهیتول اعالم قیمت و کاالجريان شفافیت ی و نهايی با تمرکز بر اواسطهاصالح ساختار بازار کاالهای   -2

 از آبان ماه آغاز شد. افزايش صادرات در راستای توازن ارزی کشور -3

و تعیین سالالقف قیمت گاز طبیعی برای حمايتی  -های سالالیاسالالتیبسالالتههای تولید با تدوين  هزينهتعديل   -4

 آغاز شد اسفندماهاز  مصارف صنعتی

بر اسالتفاده از ارزهای خارج    دیتأکارز با    نیتأمی  هاروشتسالهیل  وارداتی؛    یهامتیقکنترل نسالبی    منظوربه -5

از کشالور و واردات در برابر صالادرات از آبان ماه، رصالد کامل زنجیره کاالهای وارداتی بعد از ترخیص کاال از 

 انجام شد. اسفندماهی وارداتی در هاتعرفهو اصالح نرخ  ماهیدگمرک از 

 .شد یاندازراه ماهبهمندر  سامانه پايش بازار -6

 شد. یاندازراه ی اينترنتی(هافروشگاه)برای  ماهبهمنتخلفات سامانه نظارت و رسیدگی به مرحله اول  -7
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 روند زمانی

 به شرح زير است.  دهدی مروند زمانی برخی از رويدادها که مسیر حرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشان 
 

 شهريور 

 مجدد ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آمادگی اجرای کارهای جديد  یدهسازمان •

 ساماندهی عرضه کاالهای بورسی با اولويت سیمان  •

  )با اولويت زنجیره فوالد و پتروشیمی و سیمان( جريان کاال  یسازشفافشروع پروژه  •

يکپارچه و تخصصی وزارت صنعت، معدن و   یهاپروژهشروع   • )ايجاد درگاه  بازآفرينی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 تجارت( 

 ت ی وکار از حاکمبخش کسب کیتفک •

 

 مهر

 تهیه دستورالعمل ساماندهی بازار کاالهای پايه •

مواد اولیه و توسعه صادرات )مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی    ین تأم  يژهوبهتهیه و تصويب بسته رفع موانع تجارت خارجی   •

 دولت( 

 تهیه بسته سیاستی ساماندهی صنعت خودرو )مصوبه سران قوا( •

  د يجد  تیظرفهزار مگاوات    10  جاديا  برایو وزارت صنعت، معدن و تجارت    رویوزارت ن  ینامه همکار تفاهمامضای   •

 ی توسط واحدهای تولیدی روگاهین

 انرژی پايدار بخش تولید در زمستان ینتأمبرای  يزیربرنامه  •

 ها شهرستانو  هااستاندر  گذاریيهسرما هایيتاولوطراحی آغاز  •

 

 آبان 

 شروع گسترش تعامالت با پاکستان )برگزاری کمیته مشترک تجاری(  •

 اجرايی برای تکمیل سامانه جامع تجارت )ابالغ معاون اول(  یها دستگاهابالغ تکالیف  •

 بازار کاال بر اساس سامانه جامع تجارت  میو تنظ عيتوز ن،یتأم ش،يپاشروع سازکار  •

  ین تأم رهیزنج جاديا منظوربه یوزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرساز  نیماب ینامه همکارتفاهمامضای  •

 بخش ساخت مسکن یازهاین

 

 آذر 

 و نهايی و عملیاتی شدن برخی ابزارها )معامالت آتی(   یاواسطهابالغ دستورالعمل مديريت بازار کاالهای  •
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 (نامهموافقتشروع گسترش تعامالت با سوريه )سفر وزير و انعقاد  •

 تهیه سند برنامه ساماندهی صنعت خودرو  •

 بزرگ و ملی  پروژه 400وزارت صمت در قالب  گذاری يهسرما یهابرنامه سند تهیه  •

 اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده  •

 

 دی 

 اجرای ساختار جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت  •

 بانک 7با   اییرهزنجمالی  ینتأم نامهتفاهم •

بر    اییرهزنجمالی    ینتأم  یها دستورالعملابالغ   • مبتنی  تسهیالت  پرداخت  ستاد   الکترونیکیحساب  صورتو  )مصوبه 

 بانک مرکزی( یهابخشنامهاقتصادی دولت و 

 ی صدور کارت بازرگان  یهوشمندساز •

 یدکنندهتولتوسعه و استمرار اجرای پروژه قیمت  •

 

 بهمن 

 ( و عمان رانيمشترک ا ینشست تجار یبرگزارشروع گسترش تعامالت با عمان )سفر وزير و  •

ی )توسط شورای  اعتبار  مؤسساتشده توسط    کیتمل   ايتملک    انيدر جر  یدی تولاحد  و  فیتکل  نییدستورالعمل تعابالغ   •

 پول و اعتبار( 

 مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در درگاه ملی مجوزها  یسازفعالعملیاتی شدن قانون و  •

 الکترونیکی سامانه جامع تجارت  حسابصورتشروع پرداخت تسهیالت بانکی مبتنی بر  •

 کشور  یپروژه بزرگ صنعت 48 يیاجرا اتیآغاز عمل •

 یدکنندهتولتوسعه و استمرار اجرای پروژه قیمت  •

 

 اسفند 

 شروع گسترش تعامالت با ازبکستان )برگزاری کمیسیون مشترک(  •

 ( نامهموافقتشروع گسترش تعامالت با قطر )سفر وزير و انعقاد  •

 ( نامهموافقتشروع گسترش تعامالت با ارمنستان )سفر وزير و انعقاد  •

 بانک 5با   اییرهزنجمالی  ینتأم نامهتفاهم •

 تهیه و تصويب بسته رفع موانع تولید )مصوبه ستاد اقتصادی دولت(  •

 جمهوریسرئگانه خودرويی از سوی  8ابالغ دستورات  •

 رت صمت در وزا  وکارکسبعملیاتی شدن قانون بهبود فضای  •

 یدکنندهتولتوسعه و استمرار اجرای پروژه قیمت  •
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 مقدمه 

ند. اين نام حکايت  کرد  گذارینام   ها« يی زدامانع   ها،ی بان یپشت  د؛ی را سال »تول  1400سال    یهبر معظم انقالب اسالمر 

سازی کامل آن مسیر تولید را هموار و رشد اقتصادی فراگیر  تولید دارد که پیاده از يک راهبرد کالن و پیشران برای حوزه 

برنامهرا می راهبرد،  اين  دادن  قرار  سرلوحه  با  )صمت(  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  بیاورد.  ارمغان  به  و  توانست  ها 

است و با روی کار آمدن دولت    بر تحقق شعار پشتیبانی و مانع زدايی متمرکز کرده  1400های خود را در سال  پروژه

 سیزدهم نیز اين توجه و تمرکز بیشتر و تسريع شده است. 

 

 

 

 

های بلندی را برداشته است. بطوريکه با  ، وزارت صمت گام1400در سال   وکارکسبها و مالی فعالیت  تأمین در عرصه 

در تقاضای    جويیصرفهالکترونیکی شمولیت مالی،    حسابصورت ی بر  ن ای و تسهیالت مبتمالی زنجیره  تأمینويژه بر    تأکید

خالصه    طور بهخواهد يافت.    توجهیقابل از طريق شبکه بانکی افزايش    شدهتأمین تسهیالت و اصابت به هدف منابع مالی  

 به شرح زير است:  1400مالی برای سال  تأمین های وزارت صمت در عرصه تالش

زنجیره  تأمینپروژه   • بر صورت   ایمالی  مبتنی  تسهیالت  با    :حسابو  پروژه  شماره    هیابالغاين 

  تأمین دستورالعمل  در خصوص    ی بانک مرکز  ی و اعتبار  ی پول  یات یعمل  تير يمد  29/09/1400مورخ    283728

در    يیو دارا   یتوسط وزارت امور اقتصاد   یکیاز سامانه سفته و برات الکترون  یش يآزما  يیرونمای؛  اره یزنج  یمال

  ی بازرگان  های اتاقو    هاتشکل ،  هاانجمن وزارت متبوع به    یمعاونت هماهنگ   ابالغو همچنین      19/11/1400

مختلف    هایاقداممالی    تأمینوارد فاز عملیاتی شد. در راستای ترويج و توسعه اين نوع روش    سراسر کشور

 صورت گرفته است از جمله: 

o  هاانجمن و  ها بنگاهبا  ی جي و ترو یات آموزش جلس 

o  بانک   12مشترک با  ی تفاهم همکار انعقاد 

o  در سطح کشور   هابانک و  یبا همکاران استان ی آموزش جلسات 

o ی و ارز یواردات  هایزنجیره   یبرا ی و صندوق توسعه مل  ی با بانک مرکز ی هماهنگ 

o مسکن و مصالح  رهیدر خصوص زنج  یبا بانک مسکن و وزارت راه و شهرساز ی هماهنگ 

o ایزنجیره  یمال  تأمینتوسعه استفاده از  یبرا  بنگاه  116با   ج يو ترو ی هماهنگ 

 همچنین اهم اقدامات عملیاتی مربوطه به اين پروژه شامل موارد زير است: 

o میلیارد ريال که    500سازه گستر به مبلغ  -اول در بانک صنعت و معدن با زنجیره سايپا  اجرای آزمايشی

 مالی سه برابری شد. تأمینمنجر 

o   و گروه تجارت  بانک  بین  انجام شده  میزان    منظوربه   خودروايران هماهنگی  به  اعتبار    5000انتقال 

 میلیارد ريال در فاز نخست

  مالی نیتأم
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o میلیارد ريال  500يی به میزان در زنجیره صنايع غذا  اجرای آزمايشی 

o  استانی  هایکلاداره در سطح کشور با همکاری   اجرای آزمايشیمیلیارد تومان  4600شناسايی 

الف تبصره   • بند  بانک  1300از    شیب  :1400قانون بودجه سال    18تسهیالت  در  درخواست به  ها 

از محل بند الف    الت ی سهت  تومان  اردیلی م  1620  زانیبه ماست و در نتیجه اين امر    شدهارسال    سراسر کشور 

 پرداخت شده است.  وکارهاکسببه  1400قانون بودجه   18تبصره  

بانک  تسهیالت طرح تام: • با  اين طرح جلسات متعددی  برگزار شد و  جهت اجرای  ايمیدرو  و  های عامل 

بانک تجارت و بانک صنعت و معدن بوده است. در اين طرح نیز بیش    با  نامهتفاهمی اين جلسات انعقاد  نتیجه

 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است.  5و به میزان  شدهارسالها درخواست به بانک  400از 

کوچک و متوسط    ی اقتصاد  های بنگاه   ی مال   تأمین   اين تسهیالت بر اساس دستورالعمل   تسهیالت رونق تولید:  •

هزار    10از    شی بشود. در اين طرح نیز  ی( پرداخت میبانک مرکز  19/03/1400مورخ   80628/00 نامه شماره)

  الت یتسه  پرداختی آن  ارسال شده است که نتیجه  سامانه(   ند يفرا  ق ياز طر)  1400در سال    هابانک درخواست به  

 بود.  سامانه(  نديفرا ق ياز طر)تومان   اردی لیهزار م 23  زانیبه م

مبنای    تسهیالت جهش تولید:  • بر  دب اين تسهیالت  تول   رکارگروهیابالغ  موانع جهش  نامه شماره  )  دیرفع 

مورخ    99/ 249366نامه شماره  )  یپول و اعتبار بانک مرکز   یمصوبه شورا  و  ( 99/ 27/07مورخ    8500/58062/3

آن به    یدرنتیجهال شد که  درخواست به بانک ارس  87بیش از    1400شود. در سال  پرداخت می  (  06/08/99

 است. يافتهتخصیص میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان  340میزان  

تسهیالت • توسعه پروژه  از  غیرنفتی:   حمایت  حماصادرات  غ   تيبسته  صادرات  توسعه    ی رنفت یاز 

( بسته  3ماده )  يیاجرا  دستورالعمل و  (  1400  جمهوررئیسمعاون اول    1400/ 05/05مورخ    47217شماره    هی)ابالغ

مبنای   ( 03/07/1400مورخ  20662/100/1400شماره   هی)ابالغ 1400سال   یرنفت ی از توسعه صادرات غ تيحما

  الت یدرخواست تسه  511ثبت تعداد  اين پروژه در وزارت صمت،    سازیپیاده ماحصل    دهند.اين پروژه را شکل می

و    الي ر  ارد یلیم  88.028  الت ی درخواست با حجم تسه  388و ارجاع تعداد    تائید ؛  الي ر  ارد یلیم  149.969با حجم  

 بوده است.  درخواست  232به  التیتسه ال ير  اردیلی م 51.028 پرداخت 

 

 

 

 

واردات   از طريق  تولیدی کشور  اولیه  از مواد  منابع، بخشی  دلیل محدوديت  از  می  تأمین به  آنکه برخی  شود، ضمن 

های زير  آالت تولیدی نیز همین شرايط را دارند. وزارت صمت برای تحقق تولید پايدار و مستمر از طريق سیاستماشین

 تولیدی وارداتی را دنبال کرده است: آالت مواد اولیه و ماشین  تأمین جريان پیوسته 

  یدیتول آالتینو ماش یهارز واردات مواد اول ینتأم
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رديف تعرفه    708رديف تعرفه )در ابتدا    3300آزادسازی واردات در مقابل صادرات خود و غیر و اشخاص برای   •

ها نیز  رديف ديگر از تعرفه  2082ای ضروری در لیست اين آزادسازی قرار گرفت و سپس  مواد اولیه و واسطه

 اضافه شد( 

آالت و تجهیزات برای  های ماشین واردات کلیه تعرفه  8/1400/ 29وزير محترم صمت، از تاريخ  مطابق با دستور  •

 وارد از محل صادرات خود و غیر بالمانع اعالم شد. 

 تهاتر  صورت به آزاد شدن واردات از محل ارز صادرکنندگان  •

 روز  30حداکثر   روز به 50تا  45کاهش مهلت تخصیص ارز نیمايی از  •

 واردات در مقابل صادرات  ایهفته يک تخصیص حداکثر  •

 

 

 

 

برق مطمئن، مستمر    ن یتأم  تیو اهم  ضرورتبه  با توجه  ی:  روگاهیپروژه ن  14احداث  برای    ریزیبرنامه •

و   جاديبا موضوع ا اینامهتفاهم بخش،  نيا یاتوسعهو تحقق اهداف   یفلزات اساس رهیزنج های فعالیت داري و پا

تار   ی معدن  ع يو صنا  ی معدن   ی توسط واحدها  د يجد   ی روگاه ین  تیحداقل ده هزار مگاوات ظرف  اندازیراه   خ يدر 

)موضوع نامه شماره    دي امضا و تبادل گرد  رویوزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ن  مابینفی   19/7/1400

پیرو  ( 20/07/1400مورخ    60/ 172889 نظر    ريزی برنامه .  در  ظرفیت  متوسط  صمت  وزارت  گرفته  صورت 

نیروگاه  شدهگرفته اجرايی شدن موضوع    14ها  برای  راستای تحقق  در  است.  مگاوات    مذکور   نامهتفاهمهزار 

 اقدامات به شرح ذيل است: 

o ضوع، از جمله شرکت در جلسات )کمیته کاری مشترک وزارت  پیگیری و هماهنگی الزم پیرامون مو

مکاتبات    و (  ...آنالين سازمان ايمیدرو و  جلسات   متبوع،   وزارت  نیرو و وزارت صمت، ستاد مديريت انرژی،

 الزم

o   و متقاضی    هایهماهنگی پیگیری  جديد  واحدهای  نمودن  تکلیف  تعیین  و  بررسی  راستای  در  الزم 

 مرتبط  هایحوزه مورد اشاره( به  نامهتفاهم احداث نیروگاه )خارج از فهرست مندرج در 

o   نتايج ابالغ  هماهنگی الزم جهت  و  به  2بند    استناد   به )  آمدهعمل به  های بررسی پیگیری  اعالم  و   )

 جام اقدامات مرتبط ان منظوربهسازمان ايمیدرو 

بر عهده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی    نامهتفاهم الزم به ذکر است موارد مرتبط با عملیاتی نمودن  

پیشرفت فیزيکی    درصد  50  بربالغ برق صنعت و معدن    تأمین ابرپروژه    آمدهعمل به است. مطابق بررسی    (ايمیدرو)  ايران 

 داشته است. 

 

 

  های تولیدتوسعه زیرساخت
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ها نیازمند مراجعه به متولیان دولت برای  اند. عمدتاً بنگاهی خريد مواد اولیه نقد داشتههای صنعت همواره به شیوهبنگاه

-و ساير محدوديت  سهمیهدر قالب    شدهعرضه از کاالهای پايه    ها آن مندی  داشته و يا میزان بهره  تأيیديه ثبت درخواست و  

شدند. وزارت صمت با استقرار دولت جديد، ابزارها و سازوکارهای بورس کاال را محور اصالح فرآيندها  های تقاضا تعیین می

در بورس کاال    ه يپا  ی عرضه کاالها  ی برا  ی سازوکار. بر اين مبنا وزارت صمت  قراردادو قواعد تنظیم بازار کاالهای پايه  

و با استفاده    رد یگی کاالها را در نظر م  ني مازاد( ا  ا يحاالت )کمبود    ی که تمام  است ابزار    24تمل بر  مشتدوين کرده است که  

و    شود ی برداشته م  يی طال  یها و امضاءهارانت  سازوکار  ني ا   کند. بر مبنایی مشخص م  را  کاالها   ت یوضع  س، يماتر   ک ياز  

شود. بر مبنای اين سازوکارها نوسانات ارزی در  یم   مندنظامبدون دخالت دست    یات یعمل  سازوکار  ک يامورات در قالب  

شود. ضمن آنکه، برای تقاضای کاالهای پايه ديگر قواعد بجای رويکردهای  نوسانات قیمت کاالهای پايه کمتر منعکس می

اما بورس کاال    ست ین  یر عرضه خارج از بورس کاال قابل قاعده گذا،  طورکلیبه مصلحتی و تشخیصی حاکم شده است.

بسیار مفید هستند.  بازار    م یدر تنظ  . در کل اين ابزارها دهدمی قرار    وزارت صمت  اری در اخت  اجراقابل و    ی قاعده گذار  یابزارها

باشند که در طی يک سال اخیر بکار  از ابزارهای مذکور میدر بورس کاال    لگرد یمس و م  یمعامالت آت ؛  مثالعنوان به

مواد    نی و به صنعت در خصوص تأم  شودی م   یگر  میو تنظ  یاعمال حکمران   ت،یابزارها باعث شفاف. در عمل،  دانشده گرفته

ی حذف شده  بندسهمیه  يی گروه کاال   30گروه از    20بر مبنای سازوکارهای فوق در حال حاضر    .نمايندمی کمک    هیاول

 است.

 

 

 

 

مدخل در حوزه تولید و  های ذیمنظور اتخاذ تصمیمات و اقدامات هماهنگ دستگاهوزارت صنعت، معدن و تجارت به

اقتصادی    های بنگاه های مخل در فرآيند ايجاد و توسعه  ها و رويه های تشويقی مؤثر و رفع چالش تبیین و اعمال سیاست

های بخش خصوصی و واحدهای تولیدی  های تخصصی و تشکلمولد در دستور کار قرار داده و ضمن هماهنگی با بخش 

های حوزه تولید ازجمله فرآيندها و ابزارهای تأمین مالی در حوزه  نسبت به احصاء عوامل مؤثر در پشتیبانی و رفع چالش 

گر تأمین اجتماعی و امور  های مطالبهحق بیمه و مالیات )توسط سازمانبانکی و بورس و نحوه اقدام و وصول مطالبات  

مورد نیاز اين بخش اقدام نمود که در نهايت منجر    هایزيرساختهای موجود جهت تأمین  مالیاتی( و همچنین محدوديت

وضوعات تأمین مالی  ( م1ماده به شرح عناوين؛   28بخش و  5های تشويقی و رفع موانع تولید در به تدوين بسته سیاست

(  5های تولیدی و تجاری و  ( موضوعات زيرساخت 4( موضوعات تأمین اجتماعی،  3( موضوعات مالیاتی،  2)ارز و ريال(،  

های  در تولید و تجارت شد. اين بسته در ستاد هماهنگی دولت با حضور نمايندگان نهادها و دستگاه  وکارکسبموضوعات 

 نهادهای مربوطه تصويب شده است.  ی آن توسطمربوطه بررسی و عمده

  یهمواد اول ینتأم یلتسه

  یدبسته رفع موانع تول یبو تصو ینتدو
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راستای  کمیته هماهنگی سیاست ارزی و تجاری در  به  تحريم  سازیخنثی های  اقدام  توسعه صادرات غیرنفتی  ها و 

 اند: های تجاری به شرح ذيل کردهتدوين و تصويب مشوق 

دسته از  و آن   گذاریقیمت مشمول  ی کاالها استثنایبه صادرات خود،   یحاصل از واردات در ازا ی فضا شي گشا •

 ؛ هستند غیرفلزی و  ی فلز یمعدن  عيو صنا ی میمحصوالت پتروش تولیدکنندهکه  ی کنندگانصادرات

  ی اختصاص   سازکاران با  و زعفر  يی دارو  اهانی و خشکبار، گ  انيگروه آبز   4  ی برا  ریصادرات غ   ی امکان واردات در ازا •

 ؛ مایموجود در سامانه جامع تجارت و ن

 ؛ ماههسه ی با دوره زمان یدی تول هایمجموعه  یبرا ی امکان واردات اعتبار  •

 ؛ از صادرات ی ناش ارز  رمز  ا يو  یدی امکان واردت از محل رمز ارز تول جاد ي ا سازیپیاده   نديفرا آغاز  یطراح •

سابقه  م جهت حذف  زال دات ی تمه جاد يرقم اچ اس کد در گام نخست و ا 4به  6سابقه واردات از   ی کاهش بررس  •

 ؛ تجار ی سقف اعتبار یبررس ی اثرگذار شي ثبت سفارش و افزا از یواردات از شروط مورد ن

مدت  در    یهزار پرونده تهاتر  حدود ی مجوز تهاتر به سازمان توسعه تجارت و کارساز ص یتخص تیانتقال مسئول •

  یجمهورو سفارت    زنانيتوسط را   نیو چ  هیهمچون ترک  ی مذاکرات الزم با کشورها  ن یماهه دوم سال، همچن  6

 ؛مشترک انجام شده است یمناطق تهاتر تشکیل  و ی تهاتر هایهمکاری جهت توسعه   ران ي ا یاسالم

افغانستان،  همچون    يیبا کشورها  يیهاکه پروژه  هيهمسا  ی به موضوع تجارت با کشورها  دهی اهمیت   یراستا  در •

که در گزارش  مدنظر گرفته شده    نیو چ  هیروس  یکشورها   ويژهبه ارمنستان و    ه،ی عمان، ترک  ، هند  ،پاکستان، عراق

ارمنستان،  عمان،    ه، یاز جمله امارات، روس  يیها در کشور  افتنيو با حضور    نی شده، همچن  آورده  لي عملکرد ذ

 . رفتيصورت پذ   یکشورها مذاکرات و جلسات راهبرد ني با ا یروابط تجار   میو... به تحک هيسور

سازمان توسعه تجارت،    ويژه بهشده توسط نهادهای متولی    گرفتهپیش های در  بر مبنای عملکرد تجارت در سال و رويه

 عملکرد مناسبی حاصل شده است:

o   میلیون دالر رسیده است که    43517هزار تن و    112658  به   1400سال    ماهه يازده صادرات کاال طی

درصد از نظر ارزشی افزايش داشته    40درصد از لحاظ وزن و    6,9مدت مشابه سال قبل    نسبت باله

 است.

o   میلیون دالر رسیده    46577هزار تن و به ارزش    36777به    1400سال    ماههيازده واردات کشور طی

درصد از نظر ارزش افزايش   6,35درصد از نظر وزن و   19نسبت به مدت مشابه سال قبل   اسالت کاله

 داشته است. 

 

 

 

 

  هایمتحر سازییبا هدف خنث یتجارت خارج هایمشوق یبو تصو ینتدو
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های اقتصادی  های بنگاه وزارت صمت در حل مسائل و چالش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید يکی از بازوهای اصلی  

های استانی نیز در تمام قلمرو کشور فعال است. اين  شود. اين ستاد در قالب کارگروههای مختلف محسوب میدر عرصه

برگزار    های حاکمیتیمستمر و منظم جلسات متنوعی را با ذينفعان ستاد اعم از بنگاه و نهادها و دستگاه  صورتبه ستاد  

است. ضمن آنکه    های بخش خصوصی شکل دادهها و تشکلهای تخصصی مختلفی را با حضور انجمنکند و کمیتهمی

های ذيل آن را  ها و فعاالن اقتصادی با ستاد و کارگروهی اختصاصی مراجعه و تعامل بنگاه اندازی سامانهاين ستاد با راه

شرح ذيل    به  1400در سال  اقدامات انجام شده توسط ستاد    و  موردبررسی  ی اهم موضوعات و محورهاتسهیل کرده است.  

 است:

ابتدای سال    برداری بهره اجرايی و    نامهآيینتکالیف مندرج در    اساس  براندازی سامانه ستاد تسهیل  راه • از  آن 

)که ضمن غیرحضوری شدن مراجعات متقاضیان، منجر به الکترونیکی شدن کلیه فرآيندها و اقدامات    1400

 (؛ دهدمی را نیز افزايش  ها دستگاههای اجرايی بر روی درخواست متقاضیان شده و شفافیت اقدامات دستگاه 

و اتخاذ تمهیدات الزم، در راستای احیاء و بازگشت    احصاء دقیق تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی •

تسهیل و رفع موانع تولید    هایکارگروه واحدهای تحت تملک، به چرخه تولید و اشتغال با استفاده از ظرفیت  

 ؛ هااستان 

 واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی؛   تعطیلی   از الزام بانک مرکزی به تصويب و ابالغ دستورالعمل جلوگیری   •

و نواحی    هاشهرکواحدهای تعطیل و غیرفعال واحدهای صنعتی داخل و خارج از    صاء و تعیین تکلیف تعداداح •

  های کارگروه با استفاده از ظرفیت    هاآن مجدد    اندازیراه صنعتی کشور و اتخاذ تمهیدات الزم، در راستای احیاء و  

 ؛ هااستان تسهیل و رفع موانع تولید 

اقدام الزم در • و  راستای    تمامنیمه  هایطرح   شناسايی جهت احصاء و    پیگیری  در  اتخاذ تصمیمات حمايتی  و 

 ؛هاآن   از برداری بهره تکمیل و 

تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی تسهیالت گیرندگان از صندوق توسعه ملی و ساير    منظوربه پیگیری مجدانه   •

( قانون رفع موانع  20( ذيل ماده )3در تبصره )منابع ارزی شبکه بانکی؛ با عنايت به عدم تحقق تکالیف مندرج  

  بندو    9/1394/ 2مصوب    - پذير( قانون رفع موانع تولید رقابت46، ماده ) 1394/ 9/ 2مصوب    - پذيررقابت تولید  

 21/12/1395 مصوب  - ( قانون برنامه ششم توسعه46ت« ماده )»

 ؛ رسان   خدمات   های دستگاه ب، برق، گاز و...توسط  از قبیل آ   گذاری سرمايه مورد نیاز برای    های زيرساخت   تأمین پیگیری   •

حداکثری از ظرفیت تولید و    مندیبهره کافی، با هدف    وثايقپیگیری رفع محدوديت علیه تولیدکنندگان دارای   •

 و ارتقای نظام مالی کشور؛  پذيررقابت قانون رفع موانع تولید  19اشتغال واحدهای مشمول در اجرای ماده 

پرداخت در تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای تولیدی در شورای  پیگیری تمديد مصوبه کاهش میزان پیش •

 ؛ 1401در سال  مندیه بهردرصد جهت  7.5درصد به    20پول و اعتبار؛ از 

  یدو رفع موانع تول یلستاد تسه
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واحدهای تولیدی    1401در سال    مندیبهرهمصوبه در جلسه شورای هماهنگی سران قوا جهت    2پیگیری تمديد   •

تقسیط   محدوديت   5از  رفع  و  مالیاتی  بدهی  ماده  ساله  مالیات   186های  تعويق    قانون  و    ساله يک مستقیم 

 انکی؛ های اجرايی و سیستم بصادره توسط دستگاه  هایاجرائیه

 سال  شعارعضو و مرتبط با ستاد، در راستای تحقق  های دستگاهدقیق برای   هایمأموريت احصاء  •

 (؛ تپه هفت ،  آب   آذر )شرکت ملی فوالد ايران، شرکت    مقیاس بزرگ   های شرکت برگزاری جلسه پیگیری اجرای مصوبات برای   •

کرمان، قم، اردبیل و شهر    البرز، آذربايجان غربی، کرمان و خراسان رضوی و يزد،   های استان سفر دبیران ستاد تسهیل به   •

 کاشان برگزاری جلسه کارگروه با فعالین اقتصادی استان و بررسی موانع و مشکالت فعالین اقتصادی استان؛ 

يل ستاد،  پیگیری مشکالت زنجیره فوالد کشور و برگزاری جلسات متعدد فنی و کارشناسی در کمیته معدن ذ •

 دبیرخانه و ستاد اصلی؛ 

 به شرح زير است:  1400همچنین اهم جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال 

 مصوبه   337عضو ستاد با    های دستگاه جلسه ستاد با حضور مقام عالی وزارت )رئیس ستاد( و مقامات عالی    18برگزاری تعداد   •

  نويس پیش اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات و يا تهیه  جلسه دبیرخانه ستاد برای    17برگزاری تعداد   •

 در ستاد.   تائید  منظوربه

تخصصی ذيل ستاد برای ارتقای سطح کارشناسی ستاد و    گانهده   های کمیتهجلسه توسط    67برگزاری تعداد   •

 ستاد  جلسات  دراطمینان از اتخاذ تصمیمات قانونی  

  نويس پیش الزم و تعیین ابعاد موضوعات و تهیه   هایسیاست تبیین  منظوربه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی  •

 اولیه جهت ارائه به دبیرخانه ستاد 

 

 

 

 

در حوزه صنعت، معدن و تجارت و در راستای الکترونیکی کردن صدور مجوزها، سامانه بهین ياب )حوزه صنعت(،   •

سامانه کاداستر )حوزه معدن(، سامانه جامع تجارت )حوزه تجارت( و همچنین درگاه ايرانیان اصناف )حوزه جواز  

جارت که مشتمل بر تمامی فرآيندهای  شده و پنجره واحد خدمات وزارت صنعت، معدن و ت  اندازیراهکسب(  

 شده است. اندازیراه  است، خدمات وزارت متبوع   ارائهمجوزها و  ... مرتبط با صدور، تمديد، اصالح و 

 وکار کسب مقررات زدايی و بهبود محیط    حیات مجوز را در    47تعداد    1395وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال   •

  هیئتکه توسط    ایرويه و در راستای ايجاد شفافیت و نیز وحدت    جاری  سالبه تصويب رسانده است که در  

، تعداد مجوزهای وزارت متبوع که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده بود و فرم کاربرگ  شدمی مقررات زدايی دنبال  

 ت. مورد تغییر ياف 66به  47تکمیل و مورد بازنگری قرار گرفت از   هاآن 

  وکارکسب یلتسه یبرا یندهااصالح ساختار و فرآ
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،  صادرکنندهمجزا برای هر مجوز، عنوان رسمی مجوز، مرجع    طور به   هابرگ   کار در اين راستا تالش گرديد که در   •

صدور مجوز پس از تکمیل مدارک، مدت اعتبار    زمانمدت شرايط، مدارک، استعالمات، هزينه صدور مجوزها،  

و شرايط، مدارک و    شدهمشخص الکترونیکی    مجوز و فرآيند الکترونیکی يا غیر الکترونیکی و نیز نشانی درگاه 

بازنگری، حذف و   استعالمات، فرآيندهايی پیچیده، مبهم و غیر شفاف و غیر مستند به مقررات مصوب مورد 

که    هايیروشکه کمترين ابهام را برای ذينفعان و متقاضیان به همراه داشته و از  طوری اصالح قرار گیرد، به 

 استناد و يا امضاهای طاليی است، جلوگیری به عمل آيد.  بدونشفاف و متضمن نظرات کارشناسی غیر  

مقررات زدايی و بهبود محیط    حیات بدين ترتیب در پايان رسیدگی در اين مرحله در پنجاه و هشتمین جلسه   •

وزارت صنعت، معدن و تجارت    وکارکسب مجوز شروع    عنوان به مجوز    52  تعداد   16/12/1400در مورخ    وکارکسب

 شد و مقرر شده که ساير مجوزهای وزارت متبوع نیز در آينده مورد بررسی قرار گیرد.  تائید  هیئتتوسط 

 

 

 

 

مواد    عنوان بهها،  آن   یتنقش و اهم  یل ( به دلیبورس   ی کاالها  يرو فوالد )و سا  یمی مانند پتروش  يی کاالها   کهيی ازآنجا

مانند نرخ    یها به مؤلفه پر نوساننرخ آن   یو رفع وابستگ  یقدق  گذارییاستس  یازمندن  يگر،د   یاز کاالها  یاری بس  یدتول  یهاول

  ی هابازار دستاورد  يريتگانه مد  26  یابالغ و با استفاده از ابرازها   «بازار   يريتمد»مورد دستورالعمل    يندر ا  ارز هستند،

 : محقق شده است يرز

 بودن  یمتیو رانت چند ق بندییه در بورس و حذف سهم ید الزام عرضه تمام تول ➢

 و ارز  ی جهان  یمتاز نوسانات ق یرپذيریو حذف تأث يران اقتصاد ا هاییت بر اساس واقع یمت ق یینتع ➢

 و کاهش صادرات مواد خام  فروشیاز خام یریجلوگ ➢

 ینتأم یره عادالنه سود در زنج يع توز ➢

 ید تول ی مال ینتأم ➢

، نوسانات  ماه اخیر  6ای از  در برهه   هزار تومان  30از    یشهزار تومان به ب  25نرخ ارز بازار از حدود    يشافزا  رغمعلی 

 . بوده است یکاهش  ی کنترل و حت کاالهای صنعتی و پايه یمت ق يشیافزا

 

 

 

 

ها بوده  و توزيع آن  عرضه با ی اصلی در اقتصاد ايران مسائل مرتبط با احتکار کاالها و تخلفات مرتبط هاچالش يکی از 

یرمنصفانه در برخی از کاالهای پايه و ضروری همواره  غیررقابتی و  غهای  یمتقیری  گشکل است. ضمن آنکه در ارتباط با  

بر اين    ير است. ناپذاجتناب آن قیمت ضرورتی    تبعبه ی جريان کاال و  سازف شفا نقدهای جدی وارد بوده است. بر اين مبنا  

  یهمنبع پا یاصالح ساختار بازار کاالها

  یمتکاال و ق یانجر یتشفاف
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سامانه جامع تجارت در    يجاد از اهداف ا  سازی شده است. يکی یاده پاساس سامانه جامع تجارت در وزارت صمت طراحی و  

.  استقابل رصد    کاال  يعو توز   يل ، تبد   ینتأم  يان جر   وسیلهين بد و  کاال در کشور بوده    ینتأم  یره در زنج  یتشفاف  يجاد کشور ا

در سطح کشور،    یاساس  ی کاال  یفراهم نمودن امکان رصد و کنترل موجود   از دستاوردهای تکمیل اجرای اين پروژه،

جلوگ  یستمی نظارت س گران   یریجهت  کاال   ی،فروشاز  قاچاق  و  تسهاحتکار  بهبود،    ین عامل  یتفعال   یسازو شفاف   یل ، 

اسناد و اطالعات حاصل از    سازی،يکپارچه   ی،تجار  ینعادالنه فعال  یبندو رتبه   ی ن امکان اعتبارسنجفراهم نمود  ی،تجار

در حال حاضر با اتکا بر اين سامانه جريان کاالهای پايه و ضروری    . خواهد بود  و ...   ی دستگاه   ین ب  ی تجار  های یتفعال

نقاط مختلف کشور و هم معامالت مربوط به کاالهای    شود بطوريکه هم موجودی انبارها در ی م منتخب در کشور رصد  

های مديريت  یاستسی مرتبط با جريان کاال و قیمت  هادادهشود. با تحلیل  ی مها ثبت و ضبط  منتخب در سطح شهرستان 

 شود. ی م و تنظیم بازار از دقت و اثربخشی بااليی برخوردار 

 

 

 

 

بخش صنعت، معدن و تجارت علیرغم ظرفیت باالی منابع انسانی، مالی و طبیعی از وضعیت مطلوب فاصله دارد. يکی  

های طراحی شده در اسناد  از داليل اين امر عدم هماهنگی ساختار و فرايندهای حاکمیتی و نظارتی وزارت صمت با برنامه 

ا آنکه ساختار و فرايندهای جاری  با شرايط جاری و  باالدستی است. ضمن  به  وبه آن    اندازچشم ين بخش  توجه  با  يژه 

اقدام    يد، جد   ه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دور. بر اين اساس  نیستتغییرات گسترده فناورانه در اين بخش، سازگار  

اصالح نظام  سازی برای  زمینه  آن   يی هدف غا   که   نمودهپروژه راهبردی    10شامل    «ينی بازآفر  یها»سبد پروژه   يفبه تعر

نظام و در جهت    ی کل   هاییاست و س  ی گام دوم انقالب اسالم  یانیهراستا با ببخش صنعت، معدن و تجارت هم   ی حکمران

وکار و ارائه خدمات مناسب  کسب  یفضا   یل کالن وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تحول، تسه  یتحقق راهبردها

وزارت صنعت، معدن و   ی ساختار سازمان ی ، پروژه بازطراحهاپروژه  ين از ا يکی  . استارها وکو کسب ينفعان و اثربخش به ذ

و تجارت    یددر حوزه تول  یحکمران  های یتفعال  یادغام واقع  و  یتحول   يکردهایرو   یگیریپ  ی برا   یانیکه بن  بوده است  تجارت 

 . است آوردهرا فراهم  

  

  وزارت صمت ینیبازآفر
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 مقدمه 

منبع اين نوآوری    ترينمهم های بخش صنعت و معدن به نوآوری است؛ و  دستیابی بنگاه  درگروبنیان شدن تولید  دانش 

  ها گیری بنگاه ترين عامل بهرهوتوسعۀ بنگاهی را بايد اصلی هاست. حتی همین تحقیق وتوسعۀ بنگاهنیز واحدهای تحقیق 

و محصوالت شرکت  ی (  کارهاوکسب) دانشگاهی  تحقیقات  از  دانشبزرگ  آمار جهانی  بنیان دهای  مثال،  برای  انست. 

های اقتصادی و توسعه  ها در کشورهای عضو »سازمان همکاری دهد که سهم تحقیقات بخش بنگاه خوبی نشان می به

(OECD  ») و سهم بخش دانشگاهی نیز در حدود    درصد  15درصد، سهم دولت کمتر از    70متوسط نزديک    صورتبه

 درصد است.   15

  دودستۀ به    طورکلیبهوتوسعه و نوآوری،  وکارها( به انجام تحقیقها )کسبتشويق بنگاه  مداخالت دولت جهت ترغیب و

از سیاستهای عمودی تقسیم می افقی و سیاست  هایسیاست های افقی، مداخالتی است که برای همۀ  گردد. منظور 

از صنايع می زيادی  بازۀ  برای  زيرساخت  ايجاد  به  تعريف است و  قابل  از سیاستمقابل  ردپردازد.  صنايع  های  ، منظور 

دارد و همۀ مداخالت را ويژۀ توسعۀ صفر تا صد آن طراحی    مدنظرعمودی، مداخالتی است که صنعت يا فناوری خاصی را  

اين سیاستمی بهکند.  فناوری های عمودی،  مورد  در  به ديگر حوزه خصوص  باال  قابلیت سرريز  )با  پیشران  از  های  ها( 

 برخوردار است. ای اهمیت ويژه

تولید  در   »ارتقا  برای  وزارت صمت  پیشنهاد شده  راهبردی  انتخاب  «بنیان دانش برنامه  نوع سیاست  دو  هر    و   شده، 

به    - بنیان  عنوان بازيگر اصلی اقتصاد دانشبه  –وکارها( را  ها )کسبها، بنگاهتواند با استفاده از آن ابزارهايی که دولت می

کننده  الزام -کننده شده است. اين ابزارها به دو دستۀ »ابزارهای سازوکاریِ تشويق  مشخصکند،  اجرای آن برنامه ترغیب  

ها در  وتوسعه و نوآوری« و »ابزارهای ارتقای توانمندی بنگاهوکارها( به سمت تحقیقها )کسبجهت سوق دادن بنگاه 

 شوند. وتوسعه و نوآوری« تقسیم میانجام تحقیق

وتوسعه و  ها به سمت تحقیقکننده جهت سوق دادن بنگاهالزام -کنندهابزارهای سازوکاریِ تشويق  ترينمهم از میان  

توان به »ارائۀ ابزارهای تشويقی )نظیر اعتبار مالیاتی(«، »به حرکت واداشتن بخش تقاضا )نظیر تضمین خريد  نوآوری، می

نوآورانهپیشيا   محصوالت  »خريد  نوآوری   تأمین («،  تحقیق  مالی  ريسک  و  پوشش  مالی،  منابع  هدايت  )نظیر  وتوسعه 

ابزارهای    ترين مهم و »ارائۀ هدفمند مجوزها« اشاره کرد. در مقابل، از میان    ها« وتوسعه(«، »تعیین هدفمند تعرفه تحقیق

بنگاه توانمندی  تحقیقارتقای  انجام  در  میها  نوآوری  و  کنسرسیوموتوسعه  »ايجاد  به  و    وسعۀ وتتحقیقهای  توان  ملی 

رسانی  همهای قطب«، »به بنیان و دانشکدههای دانشبزرگ و با همکاری شرکت  بنگاه  دو  يا  يک  محوريت  با  مقیاسبزرگ 

های داخلی به منابع دانشی  بر نیازهای تجمیعی بخش صنعت«، »حمايت از اتصال بنگاه   تأکیدبنیان  با  های دانشبا شرکت

 مراکز فناوری صنعتی« اشاره نمود.  تأسیس » وتوسعۀ خارج از کشور« وو تحقیق

ابزارهای مرتبط جهت    همراه  به(  ، دو دسته برنامۀ افقی و عمودی )پیشرانبنیاندانشبرنامه راهبردی ارتقا تولید  در  

 است.  شده بنیان، تعريف های فوق، در جهت تحقق تولید دانشوکارها( به اجرای برنامهها )کسبواداشتن و تشويق بنگاه

 . استها و ابزارها ای از برنامه دهندۀ خالصهجدول زير، نشان 
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بینی شده نیاز به مجوزهای قانونی دارند که بخشی از آن در قانون جهش تولید  برخی ابزارهای پیش  الزم به ذکر است، 

  وزيران هیئت ها نیاز به مصوبه  ی مشوقبینی شوند. همچنین برخ بايست در قوانین آتی پیشبنیان و بخش ديگر میدانش

 .است ها از سوی اين وزارت در دست پیگیری دارد که تصويب آن 
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 نگاه  یکدر  یانبن دانش  یدتول یارتقا  یراهبرد  هایبرنامه :16جدول 

 های پیشران برنامه راهبردها 
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 * * * * * * * * * * * * * * * * * ها بنگاه و اعتبارسنجی بندیهرتب

ارائۀ مشوق يا اعتبار مالیاتی به  
 وتوسعه پیشگامان تحقیق

* *   * * * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * *    * *  * اجتماعی  نیتأمای و های بیمه مشوق

-( خريد يا پیشی نیبشیپتضمین )
 خريد محصوالت نوآورانه 

* *  * *   * * *    * *   

تعريف ضوابط فنی يا استانداردهای  
 جديد يا باالتر 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * * *    گذاری هدفمندسازی نظام قیمت

ت تسهیالت خريد اعتباری  پرداخ 
 برای متقاضیان

 * *   * * * * *  * *     

 * * * * * * *  * * * *    *  ها تعیین هدفمند تعرفه

 * * * * * * * * * * * *  *  * * ارائۀ هدفمند مجوزها 
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 های پیشران برنامه راهبردها 
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منابع مالی به سمت  هدايت
 وتوسعه پیشگامان تحقیق

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

های سپرده  گیری از صندوقبهره
 گرنت مشروط - اجباری

 *  *    * * *   *  *   

های تخصصی  گیری از صندوقبهره
 خطرپذير

 *  *  * *  * * * * * * * * * 

وتوسعه يا بیمه  پوشش ريسک تحقیق
 فناوری

* *  * * * * * * * * * * * * * * 

، تولید و یگذارهيسرمارفع موانع 
 پیشگام  یهابنگاه وکارکسبمحیط 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

  اولیه،  مواد برای ازیموردن ارز نیتأم
  و آالتنیماش و قطعات و اجزا 

 تولید   خطوط تجهیزات
 * * *  * * * * * * * * * * * * 

ی مشترک در توسعۀ يک  همکار
محصول جديد میان يک بنگاه 

 داخلی و يک بنگاه خارجی 
* * *   * * * * * * * * * * * * 

بنیان های دانشرسانی با شرکتهمبه

(Match-Making ) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 



 

 

 صنعت، معدن و تجارت   تحول در  بخشگزارش  116

 های پیشران برنامه راهبردها 
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وتوسعۀ  های تحقیقايجاد کنسرسیوم
 اس یمقبزرگملی و 

* *    * * * * * * * * * * * * 

  سیتأسفناوری ) بومستيزتوسعه  
مراکز   سی تأس/مراکز فناوری صنعتی

های دانشی/ تاسیس  فناوری در قطب
های فناوری/ تاسیس  شهرک

 بنیادهای فناوری و نوآوری( 

* * * *   * * * * * *  * * * * 

کارگیری متخصصین خارجی جهت  به
 وتوسعه انتقال دانش ضمنی تحقیق

* * * *  * * * * * * * * * * * * 

ها فنی بنگاه کارکنانآموزش ديدن 
 توسط يک بنگاه پیشگام داخلی 

   * *  * * * * * * * * * * * 

گذاری مستقیم  حمايت از سرمايه 

 OEMاز طريق   ژهيوبهخارجی 
   *  * * * *  * * * * * *  

های کمیاب حیاتی از  ارتقای مهارت 
 آموزشی  مؤسساتطريق هدايت 

* * * *  * * * * * * * * * * * * 

ارتقای سطح دانش نیروی انسانی در  
 حوزه تحقیق و توسعه و فناوری 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 


