
باسمه تعالی
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٢

درونزایی

مردمی 
بودن

دانش برونگرایی
بنیانی

عدالت  
بنیانی

رویکردهاي اقتصاد مقاومتی



٣

سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی 4بند متن 

  جهت در یارانه ها هدفمند سازي اجراي ظرفیت از ستفادها

  ارتقاء و انرژي شدت کاهش ،بهره  وري و اشتغال تولید، افزایش

اجتماعی عدالت شاخص هاي



پروژه اولیه پیشنهادي 4طرح و  2با “ هدفمندي یارانه ها”برنامه ملی 

۴

پروژه ها دستگاه مسئول طــرح

مالی و فنی به بنگاه ها به منظور تغییر تکنولوژي براي کاهش آالیندگی و کمک  -
تولید محصوالت با آالیندگی کمتر

استفاده بهینه از منابع حاصل از حذف یارانه ها با هدف افزایش تولید محصوالت   -
اساسی

سازمان مدیریت و برنامه 
ریزي کشور

استفاده از ظرفیت 
هدفمندي یارانه در  

فعالیت هاي تولید کاال و 
خدمات 

انرژي، آب و نان  اعطاي مشوق هایی به منظور کاهش مصرف -

فرهنگ سازي و ترویج مدیریت مصرف انرژي اصالح قیمت نسبی حامل هاي   -
انرژي  

امور اقتصادي و  وزارت
دارایی

بهره گیري از ابزارهاي 
قیمتی و غیر قیمتی براي 

کاهش میزان یارانه 
مصرفی 

بررسی اثرات اجتماعی اجراي هدفمندي یارانه ها: طرح پیشنهادي با عنوان* 



عنوان پروژه مصوب کمیته 10طرح و  2در قالب “  یارانه هاهدفمند کردن  ”برنامه ملی 

پروژه ها دستگاه مسئول طــرح

 طراحی و تدوین نحوه تعیین قیمت و نظام اجرایی آن در حوزه
حامل هاي انرژي، آب و آرد و گندم

وزارت امور اقتصادي و دارایی
بهره گیري از ابزارهاي قیمتی و 
غیر قیمتی براي کاهش میزان 

یارانه مصرفی 

طراحی و تدوین الگوي بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندي و 
نظام اجراي آن

۵



پروژه مصوب کمیته 10طرح و  2در قالب “ یارانه هاهدفمندکردن ”برنامه ملی 

۶

پروژه ها دستگاه مسئول طــرح

  تبدیل نیروگاه هاي گازي به سیکل ترکیبی
حرارتی  اجراي طرحهاي بهینه سازي و بهبود بازده نیروگاههاي

)(Repowering(موجود
 و کاهش ( اصالح و بازسازي شبکه ها ي توزیع و خطوط آب شرب شهري و صنعتی

)هدر رفت آب

نیرو وزارت

استفاده از ظرفیت هدفمندي 
یارانه در فعالیت هاي تولید کاال  

و خدمات 
صالح و تکمیل شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی و تأسیسات جانبیا
توسعه و اصالح خطوط انتقال نفت خام و فرآورده هاي نفتی و تأسیسات جانبی وزارت نفت

،آرد و نان در سبد مصرف خانوارو کاهش ضایعات  ارتقاي سالمت، ایمنی، کیفیت
 افزایش سهم تولید نان ( ارتقاء بهره وري در زنجیره تولید و مصرف گندم، آرد و نان

)صنعتی
وزارت صنعت معدن و تجارت

الگوي اعطاي یارانه هاي تولیدي بین بنگاه ها و تدوین نظام اجرایی براي  طراحی
توزیع منابع یارانه اي در بخش صنعت و معدن، کشاورزي، حمل و نقل، انرژي

و برنامه ریزي کشور سازمان مدیریت



٧

براي کاهش میزان یارانه مصرفی 
از ابزارهاي قیمتی و غیر قیمتی بهره گیري طرح 

براي کاهش میزان یارانه مصرفی 



 طی مطالعه (گندم و آرد و آب انرژي، هاي حامل حوزه در آن اجرایی نظام و قیمت تعیین نحوه تدوین و طراحی- :)1( پروژه
)ماه 6

٨

وزارت امور اقتصادي و دارایی : مسئول اجرا
سازمان مدیریت و برنامه ریزي، بانک مرکزي، وزارت خانه هاي نفت، نیرو،جهاد کشاورزي و راه و شهرسازي، تعاون کار رفاه اجتماعی، صنعت  :اجراییهمکاران 

معدن تجارت

در این پروژه مدل مناسب براي برآورد اصالح قیمت حامل هاي انرژي و آب و گندم و نان و تبیین آثار آن بر 
نهایتا متناسب با  گیرد و رشد اقتصادي، اشتغال و تورم طی دوره برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار می 

.تعیین می گرددو نظام اجرایی اصالح قیمتها   سازو کار نتایج  مدل،  

:شاخص ها
میزان انطباق قیمت هاي داخلی با قیمت هاي هدفگذاري شده به تفکیک حامل هاي انرژي، آب و گندم و •

نان
شدت انرژي  -•



  اجراي نظام و هدفمندي از حاصل منابع بازتوزیع الگوي تدوین و طراحی :)2( پروژه
)ماهه 6 مطالعه(آن

٩

دارایی و اقتصادي امور وزارت:اجرا مسئول
  تعاون شهرسازي، و راه و کشاورزي نیرو،جهاد نفت، هاي خانه وزارت مرکزي، بانک ریزي، برنامه و مدیریت سازمان:اجرایی همکاران

تجارت معدن صنعت اجتماعی، رفاه کار

 شیوه تعیین براي مناسبی مدل همکار، هاي دستگاه کمک به دارایی و اقتصادي امور وزارت پروژه این در
  را اجتماعی اقتصادي، اهداف به توجه با را مختلف هاي گروه سهم تعیین و هدفمندي از ناشی منابع بازتوزیع
 هاي گروه به کمک براي اهرمی استفاده و منابع این بازتوزیع براي الزم اجرایی نظام تهیه همچنین و طراحی
.نماید می معرفی و ارائه را مختلف

:ها شاخص
جینی ضریب •
خدمات و کاالها تولید از حمایت براي یافته اختصاص یارانه سهم•
منابع کل از خانوارها به انتقالی هاي پرداخت سهم•



١٠

استفاده از ظرفیت هدفمندي یارانه در فعالیت هاي  
تولید کاال و خدمات 

استفاده از ظرفیت هدفمندي یارانه در فعالیت هاي  
تولید کاال و خدمات 



  ترکیبی سیکل به گازي هاي نیروگاه تبدیل:)3( پروژه

١١

  وزارت نیرو: مسئول اجرا
مدیریت و حرارتی،صندوق توسعه ملی، بانک مرکزي، سازمان شرکت مادر تخصصی تولید برق :  اجراییهمکاران 

کشوربرنامه ریزي 

 مصرف کنندة بزرگترین انرژي، حامل هاي کل از درصد 30 مصرف با نیروگاه ها کشور، در انرژي مصرف عمده مراکز میان در
  بزرگ مقیاس در نیروگاهی بازده بیشترین.می کنند تولید برق درصد، 34 بازده متوسط با که هستند کشور فسیلی انرژي هاي

  %30 بازده داراي گازي نیروگاه هاي و هستند %45 حدود بازده داراي که است ترکیبی )چرخه(سیکل نیروگاه هاي به مربوط
.هستند نیز کشور در شده نصب ظرفیت بیشترین داراي گازي نیروگاه هاي .هستند

:ها شاخص
نیروگاهی راندمان -

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور 12منابع ماده : منابع مالی نحوه تامین 



جمع تا انتهاي  13951396139713981399شرحنوع
برنامه ششم 

دولتی
048048000960بخش بخار سیکل ترکیبی

03201280112002720بخش بخار سیکل ترکیبی به روش بیع متقابل

08001760112003680جمع

1601300144012801604340بخش بخار سیکل ترکیبی به روش بیع متقابلغیر دولتی

1602100320024001608020جمع کل

مگاوات ظرفیت: برنامه زمان بندي تحقق پروژه                             واحد



  حرارتی نیروگاههاي بازده بهبود و سازي بهینه طرحهاي اجراي:)4( پروژه
Repoweringموجود

١٣

وزارت امور اقتصادي و دارایی : اجرامسئول  وزارت امور اقتصادي و دارایی : اجرامسئول 
کشورشرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی،صندوق توسعه ملی، بانک مرکزي، سازمان مدیریت و برنامه ریزي :اجراییهمکاران 

  عمر داراي آنها درصد 60 حدود و بوده بخار نیروگاههاي کشور نیروگاههاي ظرفیت درصد 22 اینکه به توجه با
 جهت می باشد توجه مورد ترکیبی سیکل به بخار نیروگاههاي این ساختار تغییر می باشند سال 20 از بیش

 راندمان از بیشتر نیروگاه راندمان بازتوانی، ساختار در می شود استفاده توربین از معموال هدف این به دستیابی
.می یابد کاهش نیروگاه حرارت نرخ و .می گردد موجود نیروگاه

:شاخص
نیروگاهی راندمان -

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، بخش غیردولتی ،  12ماده : منابع مالی نحوه تامین  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، بخش غیردولتی ،  12ماده : منابع مالی نحوه تامین 
)بصورت یارانه سود تسهیالت( هاهدفمندي یارانه ملی، منابع صندوق توسعه 



١۴

)درصد(راندمان ھدف)درصد(راندمان اولیھسال بھره بردارينیروگاه 

١٣٩٧٣٤٤٨.٢٠اصفھان١

١٣٩٧٣٧.٥٥١.٤٠ھمدان٢

١٣٩٧٣١٤٩.٨٠بعثت٣

١٣٩٧٣٧.٥٥١.٤٠رجایی٤

١٣٩٧٣٦.٧٤٩.٨٠توس٥

١٣٩٧٣٩٥٤.٦٠بیستون٦

١٣٩٧٣٤٤٨.٢٠لوشان٧

١٣٩٧٣٥٥٤.٦٠بندرعباس٨

١٣٩٧٣٨٥٤.٦٠تبریز٩

١٣٩٧٣٥.٦٥١.٤٠منتظری١٠

١٣٩٧٣٦٤٩.٨٠منتظرقائم١١

میزان بهبود راندمان نیروگاهی



١۵

میزان بهبود راندمان نیروگاهی

ردیف
  

نام نیروگاه
  

  وضعیت پس از بازتوانیوضعیت فعلی
افزایش ظرفیت 

عملی ظرفیت عملی کلراندمان کلتعداد واحد گازيراندمان اولیهظرفیت عملی بخارتعداد واحد بخار

112034248.2275155اصفهان1
250037.5451.4978478همدان2
17531149.8178103بعثت3
250037.5451.4978478رجایی4
230036.7449.8711411توس5
132039254.6677357بیستون6
224034448.2574334لوشان7
264035454.61469829بندرعباس8
135038254.6699349تبریز9

480035.6851.418.61006منتظري10
115036249.8356206منتظرقائم11

87014706-37-193995جمع



١۶

میزان بهبود راندمان نیروگاهی

13951396139713981399سال

37.738.539.24041)درصد(متوسط بازده نیروگاههاي کشور



١٧

)آب رفت هدر کاهش و ( صنعتی و شهري شرب آب خطوط و توزیع ي ها شبکه بازسازي و اصالح:)5(پروژه

وزارت نیرو: اجرامسئول 
مهندسی آب و فاضالب کشور، شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستاییشرکت:اجراییهمکاران 

منابع عمومی و منابع داخلی شرکتهاي آبفا: منابع مالی نحوه تامین 

:اجراي پروژه مشتمل بر مراحل زیر می باشد
تعویض کنتور خراب مشترکین  -شناسایی و رفع انشعابات غیر مجاز                       -
مدیریت فشار -رفع نشت شبکه توزیع و انشعابات                        -
استاندارد سازي انشعابات -اصالح و بازسازي شبکه توزیع                              -
کنتوردار نمودن منابع و ورودیهاي شبکه -اصالح و بازسازي خطوط انتقال                             -
DMAاجراي -دهی واحد هاي امداد و تعمیرات                سامان -

:شاخص ها 
کاهش درصد هدر رفت آب

تعداد تعویض کنتور خراب مشترکین
شدهتعداد انشعابات غیر مجاز رفع 



١٨

برنامه زمان بندي تحقق پروژهبرنامه زمان بندي تحقق پروژه

وضعیت در پایان هدف کمی
1393سال 

سال هاي برنامه ششم

13951396139713981399واحدعنوان

کاهش آب بدون درآمد به میزان 
2624.924.223.723.222.8درصددرصد در هر سال 0.5حداقل 



اصالح و تکمیل شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی و تأسیسات جانبی):6(پروژه 

١٩

)شرکت ملی گاز(وزارت نفت  :مسئول اجرا
سازمان مدیریت و برنامه ریزي، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی اراضی کشور:اجراییهمکاران 

و تکمیل شبکه انتقال گاز طبیعیاصالح 
جانبیبهینه سازي و روزآمد نمودن سیستم انتقال گاز طبیعی و تأسیسات 

)شددر این پروژه مورد نظر نمی با) 11و  9,  6(خطوط لوله سراسري گاز طبیعیاحداث (
:شاخص 

طول خطوط گاز طبیعی اصلی و استانی 
میزان اصالح و تکمیل خطوط گاز طبیعی اصلی و استانی

کاهش تلفات انتقال گاز طبیعی
کاهش تبعات زیست محیطی

واحدشاخص
سالھ ٥افق دو سال آتيوضع موجود

١٣٩٤١٣٩٥١٣٩٦١٣٩٧١٣٩٨١٣٩٩

كیلومتر احداث خطوط لولھ اصلي و استاني
١٨٠٠١٤٨٠١٣٩٠٨٨٠٧٢٠٣٣٠ساالنھ

برنامه زمان بندي تحقق پروژه

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور 12منابع ماده : منابع مالی نحوه تامین 



توسعه و اصالح خطوط انتقال نفت خام و فرآورده هاي نفتی و تأسیسات جانبی ):7(پروژه 

٢٠

وزارت نفت :مسئول اجرا
سازمان مدیریت وبرنامه ریزي، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی اراضی کشور   :اجراییهمکاران 

نفتی فرآورده هاي و گازي میعانات ,نفت خام انتقال لوله خطوط احداث
جانبی تأسیسات و نفتی فرآورده هاي و نفت خام انتقال سیستم نمودن روزآمد و بهسازي

:ها شاخص
نفتی فرآورده هاي و گازي میعانات خام، نفت انتقال خطوط طول
نفتی فرآورده هاي و گازي میعانات خام، نفت انتقال لوله خطوط تکمیل و اصالح میزان

نفتی فرآورده هاي و گازي میعانات خام، نفت توزیع و انتقال تلفات کاهش
 نفتی فرآورده هاي و گازي میعانات خام، نفت نقل و حمل سیستم هاي بهبود با محیطی زیست تبعات کاهش

1394تا سال واحدشاخص
1399تا سال 1395تا سال )سال پایه(

360036005540)تجمعی( کیلومترطول خطوط انتقال نفت خام
2276151015)تجمعی( کیلومترطول خطوط انتقال میعانات گازي

8605860510860)تجمعی( کیلومترطول خطوط انتقال فرآورده هاي نفتی

برنامه زمان بندي تحقق پروژه

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور 12منابع ماده : منابع مالی نحوه تامین 



٢١

ارتقاي سالمت، ایمنی، کیفیت و کاهش ضایعات آرد و نان در سبد مصرف خانوار): 8(پروژه 

از تولید و انتقال آرد تا پخت ( در این پروژه ارتقاء ایمنی و سالمت آرد و نان وکاهش ضایعات در زنجیره تولید نان
و بهبود شرایط و براي این منظور ارتقاء . درکشور مورد توجه قرار می گیرد الگوي مصرف نان و اصالح )  و پز نان

:دنبال می شودنان و مصرف نان در چارچوب سیاست هاي زیر به کیفیت فرآیندهاي تولیدي و تبدیل گندم 
متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اجراي نان هاي ساختار و ارتقاء فرآیند تولید انواع اصالح  -

.فرایند تهیه خمیر و نان و ماشین آالت پخت نان اجباري استانداردهاي بذرگندم، آرد، نان،
سطح بهداشتی مراکز تولید نان ارتقاء -
ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نانانسانی استفاده از نیروي  -

:شاخص
)تولید آرد، تولید و مصرف نان (کاهش ضایعات در زنجیره تولید تا مصرف نان -
)مطابق استاندارد ملی(تولید گندم با کیفیت -
بهره وري مصرف انرژي در واحدهاي تولید و پخت نان-
)HACCPمانند (تعداد واحدهاي تولیدي که مطابق شاخص هاي فناوري -

وزارت صنعت، معدن و تجارت :مسئول اجرا
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت جهاد کشاورزي،:اجراییهمکاران 



٢٢

نتیجه مورد انتظارعنوان فازشماره
نانید لتوتولید و یا واردات گندم با کیفیت براي اصالح و ارتقاي کیفیت گندم1
اصالح و بهینه سازي فرایند نگهداري، ذخیره سازي و حمل و نقل آرد  2

و گندم
و گندمرد آذخیره سازي و حمل و نقل بهینه ي 

بهبود فناوري تولید آرد و نانارتقاي فناوري تولید آرد3
تولید و پخت نان منطبق با ضوابط بهداشتی مدونبهینه سازي ماشین آالت مرتبط با تولید و پخت نان4
افزایش مهارت و دانش فنی دست اندرکاران در حوزه تولید و فرآوري گندم، ارتقاي بهداشت مراکز تولید و پخت نان5

آرد و نان

ایمن و با کیفیت عرضه نان سالم،آموزش و ترویج در حوزه تولید و فرآوري گندم، آرد و نان6
کاهش ضایعات در زنجیره تولید نانارتقاي فرایند تولید و پخت نان7
بازنگري و اجراي استانداردهاي بهداشتی، ایمنی و کیفیت  ،تدوین8

نانمرتبط با حوزه گندم، آرد و 
  تدوین و اجراي استانداردهاي ملی مصوب ایران

:تحقق اهداف و واحد اندازه گیري) سنجه هاي کمی و کیفی (شاخص هاي ارزیابی 

درصد تحقق ساالنھھدف نھاییشاخص

ا  ھ ت یر کارخان ایعات آرد در مس ض
نانوایی

درصد ٥ساالنھ کاھش ٩٨درصدی تا پایان سال  ٢٠کاھش 

درصد ٥ساالنھ کاھش ٩٨درصدی تا پایان سال  ٢٠کاھش ضایعات نان مصرفی

فازهاي پروژه و نتایج موردانتظار



زمان بندیفعالیت  شرح 
٩٨سال ٩٧سال ٩٦سال ٩٥سال  

 ٢٥اصالح و بھینھ سازی فرآیند تولید آرد -١
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

 ٢٥ارتقاء سطح فناوری و تجھیزات تولید آرد  -٢
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

 ٢٥فرآیند تولید و تطبیق با استانداردھای ملی و جھانی پایش -٣
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

 ٢٥بھینھ سازی تجھیزات و ماشین آالت تولید و پخت نان  -٤
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

 ٢٥ارتقای بھداشت مراکز تولید و پخت نان -٥
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

 ٢٥ارتقای فرآیند تولید و پخت نان -٦
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

 ٢٥آموزش و ترویج تولید نان سالم و با کیفیت -٧
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

 ٢٥اصالح الگوی مصرف نان  -٨
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

٢٥ 
درصد

٢٣

زمان بندي کالن زیرپروژه ها



٢۴

این پروژه بهبود کیفیت نان و ارتقاء ارزش غذایی آن، ارتقاء بهداشت و سالمت نان، کاهش ضایعات  •
. آرد و نان و کاهش هزینه هاي تولید نان را در قالب افزایش سهم تولید نان صنعتی دنبال می کند

مشکالت و ارائه پیشنهادات و راهکارها، در قالب بسته حمایتی توسعه نان راي این منظور شناسایی ب•
صنعتی در جهت بهره برداي کامل از واحدهاي موجود و ایجاد زمینه مناسب براي سرمایه گذاریهاي 

.تدوین شده است جدید
:اجراي موفق پروژه الزاماتی دارد که برخی از آنها عبارتند از همچنین •
ایجاد فرهنگ مناسب براي افزایش تقاضاي نان صنعتی  -
اختصاص منابع هدفمندي  یارانه ها براي حمایت از تولید نان صنعتی-
هزار  1760است  که در حال حاضر ظرفیت اسمی کل طرح هاي داراي مجوز تأسیس  رالزم به ذک•

.  هزار تن می باشد 731درصد حدود  40تن می باشد که  ظرفیت طرح هاي با پیشرفت فیزیکی باالي 
واحد  و ظرفیت واحدهاي داراي پروانه بهره  770همچنین تعداد واحدهاي داراي پروانه بهره برداري 

.هزار تن است 700برداري 
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت: اجرا مسئول 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور،وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی  : همکاران اجرایی

، سازمان شهرداري ها و دهیاري ها)بانکهاي عامل(استاندارد، سازمان صدا و سیما، بانک  مرکزي 

افزایش سهم تولید نان صنعتی -)9(پروژه 



٢۵

برنامه زمان بندي تحقق پروژه
تاریخمورد انتظار نتیجھعنوان فازردیف

شناسایي مشكالت و ارائھ بستھ حمایتي ١
توسعھ نان صنعتي

یك ماه پس از تصویب ارائھ بستھ حمایتي
پروژه

سھ ماه پس از تصویب تصویب بستھ حمایتيبستھ حمایتي توسعھ نان صنعتيتصویب ٢
پروژه

افزایش تولید و مصرف نان اجراي بستھ حمایتي توسعھ نان صنعتي٣
صنعتي

اجرا در دوره پنج سالھ 

:شاخص ها
سهم نان صنعتی در سبد غذاي مصرفی کشور

ضریب بهره برداري واحدهاي موجود
ظرفیت هاي جدید ایجاد شده



 طراحی الگوي اعطاي یارانه هاي تولیدي بین بنگاه ها و تدوین نظام اجرایی براي توزیع منابع یارانه  ):10(پروژه
)ماه 6مطالعه در ( اي در بخش صنعت و معدن، کشاورزي، حمل و نقل، 

٢۶

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور :مسئول اجرا سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور :مسئول اجرا
وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، وزارت نفت، نیرو، جهاد کشاورزي، صمت، راه و شهر سازي :اجراییهمکاران 

  در اشتغال و تولید از حمایت هدف با منابع، سایر کنار در ها یارانه هدفمندي منابع از استفاده براي مناسبی الگوي پروژه این در
  بر تا شد خواهد تبیین  مرتبط هاي دستگاه همکاري با مناسب اجرایی نظام و تهیه نقل و حمل و کشاورزي معدن، صنعت، بخشهاي

.شود حاصل خدمات ارائه و کاال تولید بخش در هدفمندي منابع توزیع از منافع بیشترین آن اساس



٢٧



استفاده از ظرفیت هدفمندي یارانه در فعالیت هاي تولید کاال و خدمات 

٢٨

 صنعت معدن تجارتوزارت پروژه هاي  صنعت معدن تجارتوزارت پروژه هاي 



استفاده بهینه از منابع حاصل از هدفمندي یارانه ها براي بازسازي، نوسازي، تکمیل یا جایگزینی فرآیندهاي تولید و تغییر سوخت ):11(پروژه 
مصرفی  

٢٩

تجارتصنعت معدن وزارت :مسئول اجرا
هاي خدمات انرژي شرکت-سازمان محیط زیست-وزارت نفت و نیرو  -عامل، بانک مرکزي و بانک هاي ریزيمدیریت و برنامه سازمان :اجراییهمکاران 

:پروژه کلی شرح
  به بر انرژي صنایع اولویت با تولید فرآیندهاي جایگزینی و تکمیل نوسازي، بازسازي، براي معدنی و صنعتی واحدهاي موجود، هاي اولویت اساس بر پروژه این در

 خودروهاي در کربن اکسید دي انتشار سرانه متوسط کاهش براي همچنین و نسبی مزیت داراي سوخت از استفاده و تجهیزات و آالت ماشین فناوري تغییر منظور
  پروژه اهداف نیاز مورد منابع و بندي زمان برنامه طبق و انتخاب سال در دستگاه هزار 500ظرفیت با استاندارد سوخت با موتور تولید خط اندازي راه طریق از تولیدي
.شد خواهد محقق

:شاخصها 
انرژي مصرف شدت
  )طرح اجراي از ناشی( صنعت بخش در انرژي جویی صرفه میزان
  شده حمایت واحدهاي شده تمام قیمت کاهش میزان

تولیدي خودروهاي در کربن اکسید دي انتشار سرانه متوسط کاهش



٣٠

قانون رفع  12، تسهیالت بانکی، منابع بخش خصوصی، ماده )بصورت یارانه نرخ سود( منابع هدفمندي: منابع مالی
.موانع تولید

سالردیف
بازسازي، نو سازي، تکمیل و جایگزینی فرآیندهاي تولید با الویت صنایع انرژي بر 

تجهیزات و استفاده از سوخت داراي مزیت  به منظور تغییر فناوري ماشین االت و
نسبی و راه اندازي خط تولید موتور با سوخت استاندارد

)تعداد (

113955500

213965500

313975500

413985500

513995500

27500جمع کل

برنامه زمان بندي تحقق پروژه



ها در جهت تولید و جایگزینی محصوالت پربازده و کم مصرف به   استفاده بهینه از منابع حاصل از هدفمندي یارانه):12(پروژه
...ویژه کاالهاي حوزه حمل و نقل، لوازم خانگی، تجهیزات الکتریکی روشنایی، ماشین آالت کشاورزي و 

٣١
، فاینانسقانون رفع موانع تولید  12ماده منابع هدفمندي، منابع : منابع مالی

و تجارت صنعت معدن وزارت :مسئول اجرا
وزارت راه و شهرسازي، جهادکشاورزي،  -ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت -، بانک مرکزي و بانک هاي عاملریزيمدیریت و برنامه سازمان :اجراییهمکاران 

استانداردسازمان ملی  -کشور، نفت و نیرو

:پروژه کلی شرح
  کاهش و نوین محصوالت ارائه و تولید فناوري ارتقاي جهت و شده انتخاب موجود، هاي اولویت با زیر صنعتی واحدهاي پروژه این در

:گرفت خواهند قرار حمایت مورد نیاز، مورد منابع و بندي زمان برنامه طبق تولیدي محصوالت انرژي مصرف
گازسوز پایه و هیبریدي برقی، خودروهاي تولید و فرسوده خودروهاي کردن جایگزین براي خودرو تولیدکنندگان*

نقل و حمل ناوگان نوسازي منظور به کشنده و کامیون بوس، مینی اتوبوس، تولیدکنندگان
           برقی موتورسیکلت موتورسیکلت، تولیدکنندگان *
  باري و مسافري هاي واگن تولیدکنندگان*
                                  کشاورزي آالت ماشین تولیدکنندگان*
) خورشیدي هاي ابگرمکن و پربازده و مصرف کم کولر پمپ و الکتروموتور بخاري،یخچال،( خانگی لوازم تولیدکنندگان*
LED و مصرف کم از اعم پربازده المپ و خورشیدي هاي پنل از اعم روشنایی الکتریکی تجهیزات تولیدکنندگان*

 
:ها شاخص

طرح اجراي اثر در انرژي جویی صرفه میزان
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الزاماتسالهاي برنامه ششمپروژهزیر ردیف واحدمقداراهداف کمیعنوان
١

تولید خودروهاي سواري و وانت و خارج کردن  
دستگاه1,000,000تعدادخودروهاي فرسوده

الزام دستگاه هاي همکار، به جایگزینی 
ناوگان از خوردوهاي تولید داخل

٢
حمل و   شهري برونتولید خودروهاي 

نقل مسافر عمومی و خروج ناوگان  
فرسوده

دستگاه10,000تعداداتوبوس
دستگاه28,000تعدادبوس مینی

٣
یک کابین و دو کابین و درون شهري تولید اتوبوس 

دستگاه17,000تعدادخروج ناوگان فرسوده

۴
تولید خودروهاي ناوگان حمل و نقل بار  

عمومی و خروج ناوگان فرسوده

کامیون
دستگاه41,000تعدادتن 19زیر 

کامیون
دستگاه13,000تعدادتن 19باالي 

دستگاه18,000تعدادکشنده

تامین زیر ساخت براي تولید یا تامین دستگاه75,000تعدادتولید خودروهاي برقی و هیبریدي۵
باطري لیتیومی 

، رعایت CNGتوسعه جایگاه هاي عرضه دستگاه900,000تعدادتولید خودروهاي پایه گازسوز۶
نسبت قیمت گاز طبیعی با بنزین

تأمین زیرساخت براي تولید یا تأمین دستگاه500,000تعدادتولید موتورسیکلت برقی٧
باطري لیتیومی

برنامه زمان بندي تحقق پروژه
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ردیف

سالهاي برنامه ششمپروژهزیر 
الزامات واحدمقداراهداف کمیعنوان

٨
و ) شهري و بین شهري(تولید واگن هاي ناوگان حمل و نقل ریلی 

خروج ناوگان فرسوده
عقد قرارداد با دستگاه5,000تعدادواگن مسافري

شرکت هاي مترو، رجا و حمل و نقل ریلی

عقد قرارداد از سوي راه آهن، ایمیدرو و دستگاه27,500تعدادواگن باري
رجا

آالت کشاورزي تولید و جایگزینی ماشین٩
دستگاه50,000تعدادتراکتور

الزام دستگاه هاي همکار، به جایگزینی از 
ماشین آالت تولید داخل دستگاه500تعدادکمباین

مصرف تولید یخچال پربازده و کم١٠
)موتور یخچال(تامین کمپرسور برودتی دستگاه6,000,000تعدادAبا رده مصرفی انرژي 

مصرف تولید بخاري گازي پربازده کم١١
)مصرف سوخت و ایمنی(اصالح استاندارد دستگاه2,000,000تعدادCبا رده مصرفی انرژي 

تعداد  مصرف تولید الکتروموتور و پمپ کولر پربازده و کم١٢
اصالح استانداردهاي مرتبطدستگاه1,500,000)هریک(

هاي خورشیدي)کلکتور(ها و آبگرمکن  تولید پنل١٣

مگاوات  5/2
روشنایی

با اولویت (
)مسکونی

دستگاه2,500,000تعداد
الزام استفاده در بخش مسکونی خصوصاً 

واحدهاي جدید ترا وات ترمال  5
هزار  340(ساعت 

)خانوار
دستگاه1,700,000تعداد

حذف مصرف المپ هاي رشته ايعدد500,000,000تعدادالمپ)LEDمصرف و  کم(تولید المپ پربازده ١۴

زمان بندي تحقق پروژهادامه برنامه زمان بندي تحقق پروژهادامه برنامه 



هاي غیردولتی، براي حفظ و افزایش اشتغال و  استفاده بهینه از منابع حاصل از هدفمندي یارانه ها در بخش):13(پروژه 
میزان تولید، صادرات در واحدهاي تولیدي موجود وتکمیل طرح هاي نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باال

٣۴
، تسهیالت بانکی، منابع بخش خصوصی)یارانه نرخ سود( منابع هدفمندي: منابع مالی

معدن و تجارتصنعت وزارت :مسئول اجرا
هاي عامل، بانک مرکزي و بانک ریزيمدیریت و برنامه سازمان :اجراییهمکاران 

پروژه کلی شرح
اشتغال افزایش و حفظ منظور به ها بنگاه شدن تعطیل از پیشگیري یا و طرح تکمیل منظور به تسهیالت اعطاي براي ها بنگاه بندي اولویت و شناسایی

 
:ها شاخص

واحدها تولید میزان
واحدها اشتغال میزان
واحدها صادرات میزان

%80تکمیل طرحهاي نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالي حفظ اشتغال و افزایش تولید واحدهاي منتخبسالردیف
تعداد طرحتعداد واحدها

11395١١٠٠٠٣٠٠٠
21396١١٠٠٠٣٠٠٠
31397١١٠٠٠٣٠٠٠
41398١١٠٠٠٣٠٠٠
51399١١٠٠٠٣٠٠٠

۵۵٠٠٠١۵٠٠٠جمع کل

برنامه زمان بندي تحقق پروژه



استفاده از ظرفیت هدفمندي یارانه در فعالیت هاي تولید کاال و خدمات 

٣۵

جهاد کشاورزيوزارت پروژه هاي  جهاد کشاورزيوزارت پروژه هاي 



هاي انرژي در واحدهاي تولیدي بخش کشاورزي سازي مصرف حامل اصالح و بهینه):14(پروژه 

٣۶

، تسهیالت بانکی، منابع بخش خصوصی)یارانه نرخ سود تسهیالت( منابع هدفمندي: منابع مالی

جهاد کشاورزيوزارت :مسئول اجرا
، کشاورزيگذاري بخش  هاي غیردولتی توسعه سرمایه صندوقبانک هاي عامل، وزارت نفت، وزارت نیرو، ، ریزيمدیریت و برنامه سازمان :اجراییهمکاران 

...هاو سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و  ها، تشکل اتحادیه

پروژه کلی شرح
 افزایش جبران براي .است داده قرار تاثیر تحت را کشاورزي مختلف هايزیربخش تولیدي هايیارانه هدفمندکردن طرح در انرژي هايحامل قیمت افزایش که است طبیعی
  تولیدي واحدهاي عمده .گیرد قرار )کشاورزي بخش( دولت کار دستور در ها حامل این مصرف سازي بهینه براي الزم هاي حمایت است الزم انرژي هاي حامل قیمت

  تولیدات واحدهاي شیري، گاوداري واحدهاي گوشتی، گاوداري واحدهاي تخمگذار، مرغداري واحدهاي گوشتی، مرغداري واحدهاي شامل ها یارانه هدفمندي از تاثیرپذیر
  و انرژي هاي حامل مصرف اصالح و بهبود به زیادي کمک منظور این براي الزم اعتبار تامین راستا، این در .باشند می پروريآبزي واحدهاي و قارچ پرورش و ايگلخانه
.داشت خواهد دنبال به را کشاورزي بخش در تولیدي واحدهاي پایدراي و نموده واحدها این وري بهره افزایش

 
  )کیفی و کمی هاي سنجه( ارزیابی هاي شاخص
کیفی ارزیابی هاي شاخص
کشاورزي بخش  تولیدي واحدهاي در  فناوري  سطح ارتقاي
فسیلی هاي سوخت مصرف از حاصل هاي آالینده کاهش

 
 



٣٧

برنامه زمان بندي تحقق پروژه

واحدشاخصردیف
هاي اجراي برنامهسال

جمع برنامه
13951396139713981399

1,6002,4003,2004,0004,80016,000واحد تولیدياصالح و بهینه سازي واحدهاي پرورش طیور1

1,0001,5002,0002,5003,00010,000واحد تولیدياصالح و بهینه سازي واحدهاي گاوداري2

2,9414,4115,8817,3528,82229,406دستگاهاصالح و بهینه سازي واحدهاي پرورش آبزیان3

اصالح ساختار و بهینه سازي واحدهاي گلخانه اي  و  4
5317961,0611,3261,5925,305هکتارواحد هاي پرورش قارچ خوراکی



توسعه تکنولوژي و فناوري در واحدهاي تولیدي و صنایع کشاورزي):15(پروژه 

٣٨
، تسهیالت بانکی، منابع بخش خصوصی) یارانه نرخ سود( هدفمنديمنابع : منابع مالی

جهاد کشاورزيوزارت :مسئول اجرا جهاد کشاورزيوزارت :مسئول اجرا
تامین اعتبارات مورد  (هاي عامل  اقتصادي و دارایی،سازمان محیط زیست،بانک اموروزارت علوم، تحقیقات و فناوري،وزارت :اجراییهمکاران 

...هاو سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و  ها، تشکل گذاري بخش کشاورزي،اتحادیه هاي غیردولتی توسعه سرمایه ،صندوق)نیاز

پروژهکلی شرح 

هدف کلی ورود فناوري نو و جدید و بازسازي وضعیت موجود در عرصه تولید بخش کشاورزي و کسب و  
کارهاي آن  است که  در نهایت با کاهش ضایعات و افزایش راندمان و صرفه جویی در استفاده از نهاده ها   

کارایی و بهره روي را همراه با امنیت غذایی و دستیابی به شاخص هاي توسعه پایدار را به همراه داشته باشد  
.

  :اهداف کیفی
بازسازي و نوسازي کارگاهها، کشتارگاهها، سردخانه ها و واحدهاي بسته بندي و فرآوري مواد غذایی•
احداث سردخانه، انبارهاي فنی و مکانیزه و بسته بندي و فرآوري محصوالت کشاورزي•
تجهیز و نوسازي کارخانجات خوراك آماده دام و طیور از ضایعات محصوالت کشاورزي•
نوسازي ماشین آالت کشاورزي•

 



٣٩

برنامه زمان بندي تحقق پروژهبرنامه زمان بندي تحقق پروژه

واحدشاخصردیف
جمع هاي اجراي برنامهسال

برنامه 13951396139713981399

1
بازسازي و نوسازي کارگاهها،  

کشتارگاهها، سردخانه ها و واحدهاي  
بسته بندي و فرآوري مواد غذایی

2003004005006002,000کارگاه

2
احداث سردخانه، انبارهاي فنی و 
مکانیزه و بسته بندي و فرآوري  

محصوالت کشاورزي
3177244765866354477943109531713177238تن

3
تجهیز و نوسازي کارخانجات خوراك 

آماده دام و طیور از ضایعات 
محصوالت کشاورزي

واحد  
191919191995تولیدي

1575026250525005250063000210000دستگاهنوسازي ماشین آالت کشاورزي4



حفاظت بین نسلی از منابع تجدیدپذیر):16(پروژه 

۴٠

جهاد کشاورزيوزارت :مسئول اجرا
و صنوف    ، تشکل  ، اتحادیهگذاري بخش کشاورزي هاي غیردولتی توسعه سرمایه ، صندوقهاي عامل  ، بانکوزارت نفت:اجراییهمکاران 
...نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و ، سازمان کشاورزي

پروژهکلی شرح 

هاي انرژي استفاده از  عرصه هاي منابع طبیعی  هاي حامل ها و افزایش قیمت دهد با اجراي طرح هدفمندکردن یارانه ها  نشان می بررسی
جهت تأمین فزونی گرفت در این راستا الزم است جهت تعدیل آثار احتمالی منفی هدفمند کردن یارانه ها برنامه هاي  حمایتی مناسب ارایه 

.شود
از طرف دیگر، الگوي استفاده از منابع آب و خاك در مزارع کشاورزي به شکل فعلی منجر به فرسایش خاك و از بین رفتن منابع آلی خاك 

هاي تولید  آالت ترکیبی ضمن کاهش تردد ماشین در مــزارع از هزینه در این راستا، الزم است با معرفی و استفاده از ماشین. شده است
بخشی از این . ها در تولید، افزایش تولید پایدار در مزارع  صورت پذیرد کاسته شده و  با اعمال مدیریت جامع آرمانی به همراه نوآوري

.باشد می... اقدامات شامل عملیات خاك ورزي، مدیریت بقایاي گیاهی، حاصلخیزي  و نوسازي ماشین آالت و 

هاي ارزیابی کیفی شاخص
پایداري منابع طبیعی و پایه•
بهره برداري بهینه از آب و خاك•
هاي ارزیابی کمی شاخص

پوشش سوخت رسانی به خانوارهاي روستایی و عشایري•
عملیات کشاورزي حفاظتی •

 



۴١

واحدشاخصردیف
هاي اجراي برنامهسال

جمع 
برنامه 13951396139713981399

3004506007509003000هزارهکتارکشاورزي حفاظتی1

پوشش سوخت رسانی و انرژي 2
212330219363228155228155236974236974خانواردر مناطق عشایري

3
سوخت رسانی به جنگل نشینان 
مستقر در مناطق جنگلی غرب 

و شمال کشور
2200002200002200002200002200001100000خانوار

برنامه زمان بندي تحقق پروژهبرنامه زمان بندي تحقق پروژه



استفاده از ظرفیت هدفمندي یارانه در فعالیت هاي تولید کاال و خدمات 

۴٢

)ا.ا.جراه آهن شرکت (پروژه هاي وزارت راه و شهرسازي پروژه هاي وزارت راه و شهرسازي 



یارانه بلیط مسافري ریلی برون شهري ):17(پروژه

۴٣

ا.ا.شرکت راه آهن ج :مسئول اجرا
امور اقتصاد و دارایی ها، وزارت هدفمندي یارانه ، سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  :اجراییهمکاران 

:پروژهکلی شرح 

در راستاي کاهش تلفات جاده اي و کاهش آالینده هاي زیست محیطی در این پروژه تالش خواهد شد با تامین بخشی از 
هزینه تمام شده حمل مسافر برون شهري و حومه اي براي شرکتهاي حمل و نقل مسافري در قالب یارانه بلیط سهم حمل و 

.نقل مسافر از طریق ریل در کل حمل و نقل افزایش یابد

:هاي ارزیابی  شاخص

کیلومتر جابجا شدهنفر 
 

جمع13951396139713981399برنامه زمان بندي فعالیتها
١٨.٣١٩.٢٢٠.١٢٣.٧٢٤.٥١٠٥.٨میلیارد نفر کیلومترحمل مسافر بین شهري

٠.٧٠.٨١١١.١٤.٦میلیارد نفر کیلومترحمل مسافر حومه اي

برنامه زمان بندي تحقق پروژه



یارانه تخفیف حق دسترسی به شبکه ریلی براي حمل بار ):18(پروژه 

۴۴

ا.ا.شرکت راه آهن ج :مسئول اجرا
امور اقتصاد و دارایی ها، وزارت هدفمندي یارانه ، سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  :اجراییهمکاران 

:پروژه کلی شرح

 تعرفه کل آن نتیجه در که دهد می کاهش را ریلی شبکه به دسترسی حق تعرفه از خود سهم یارانه این دریافت محل از آهن راه شرکت پروژه این در
 حوزه در گذاري سرمایه افزایش تشویق باعث خود که یابد می افزایش واگن مالک شرکتهاي تعرفه سهم .یابد می کاهش جاده به نسبت بار حمل
.باشد می ریلی شبکه به دسترسی تعرفه از خود سهم کاهش زمینه، این در شرکت اقدام مهمترین .گردد می ریلی نقل و حمل

: ارزیابی هاي شاخص

شده جابجا کیلومتر تن
 

جمع13951396139713981399برنامه زمان بندي فعالیتها

36.143.452.863.977.3273.5میلیارد تن کیلومترحمل بار



یارانه سود تسهیالت خرید ناوگان ریلی برون شهري ):19(پروژه 

۴۵

ا.ا.شرکت راه آهن ج :مسئول اجرا ا.ا.شرکت راه آهن ج :مسئول اجرا
مرکزي تجارت، بانک امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و ها، وزارت هدفمندي یارانه ، سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  :اجراییهمکاران 

توسعه ملی  ا، صندوق .ا.ج

:پروژه کلی شرح

 برنامه طی است نظر در راستا همین در .باشد می ریلی ناوگان و زیرساخت ارتقاء و بهبود مستلزم ریلی نقل و حمل توسعه
:از عبارتند پروژه این اقدامات اهم .نماید اقدام ریلی ناوگان افزایش به نسبت توسعه ششم
مسافري واگن خرید –باري واگن خرید

: ارزیابی هاي شاخص

ناوگان تعداد
 

جمع13951396139713981399برنامه زمان بندي فعالیتها

2950335038504430505019630دستگاهتوسعه واگن باري

1831982132342531081دستگاهتوسعه سالن مسافر ي


