
  

 

 

 

  



 

  



 

بنده عرض می امسال  تولید«،  تولید سال گذشته گفتیم »رونق  امسال سالِ جهشِ  تولید«؛  کنم »جهش 

شاءاهلل جهش اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید اناست. این شد شعار امسال؛ کسانی که دست

ریزی حتیاج به برنامه البتّه این ا  شاءاهلل به وجود بیاورد.پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان

قوه قضائیّه -دارد؛ سازمان برنامه به نحوی، مجلس شورا و مرکز تحقیقاتش به نحوی، قوه قضائیّه به نحوی  

های جوان و مبتکر بحمداهلل در کشور زیادند و بنیان به نحوی. مجموعه های دانش مجموعه   -هم نقش دارد 

های بسیار خوب و مفیدی داشتم، ها نشستادی از اینل، با تعدل قبو سا -۹۸سال  -بنده در طول امسال 

مند به کار و پای کار و پُرامید  های عالقه هایشان را از نزدیک شنفتم؛ جوانها را از نزدیک دیدم، حرفآن

ها شرکت ریزی ها باید همه در برنامه ها بحمداهلل هستند؛ این و پُرنیرو و پُرانگیزه و پُر استعداد و ابتکار. این

 .شاءاهلل پیش برودریزی ان کنند و این کار با برنامه 



  



تصادی و ربانمه رزییمعاونت امور اق   
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  برنامه عملیاتی تحقق جهش تولید  

 مقدمه 

مثبتران  یا  اقتصاد اقتصادی  رشد  سال  سه  از  سال    ،یافته تشدیدهای  تحریمسایه  در    پس  منفی  1397در   4/ 7  رشد 

با   ،و نرخ رشد مثبت را تجربه کند  تا حدی بهبود یابدشد  می  بینیپیشکه    1398تجربه کرد و در سال  درصدی را  

دهد با  می  نشان  ی اخیرهاسالتجربه    .کردرا تجربه    -6/0نرخ رشد    ،ویژه فراگیری ویروس کروناه  رخدادهائی چند ب

نهاده  تأمینی شدید در صادرات محصول،  ها محدودیتجانبه و  همههای  تحریموجود   تولید صنعتی و های  مالی و 

درآمد ارزی )بدون نفت به  ها  تحریمخوبی نشان داده و در اوج    نسبتاًآوری و مقاومت  ران تابای  انتقاالت مالی، اقتصاد

 میلیارد دالر دست یافته است. 50ود دحو گاز( 

مفهوم و دستاوردهای    ی استضروراز سوی مقام معظم رهبری،  به نام »جهش تولید«    1399گذاری سال  نامبا  

دستیابی به تلقی و روایتی روشن از    ن هدف مورد بررسی قرار گیرد.ای  و اجرائی تحقق الزامات نهادی  مورد انتظار،  

روایت تدوین    انه از آینده مطلوب است.تحلیل وضع موجود و ارائه تصویری عالم  اول در« گام  جهش تولید » مفهوم  

 به شرح زیر است: کنندگان این سند از »مفهوم جهش تولید« 

ای که هم نرخ رشد منفی دو سال گذشته جبران  »عبور از کمند محدودیتها و موانع بازدارنده و افزایش تولید با نرخ باال، به گونه 

 « دست یابد   1396رانه نسبت به سال  برای بهبود درآمد س مثبت رشد تولید ناخالص داخلی  های  م اقتصاد به نرخ شود ه 

های تحقق جهش تولید اولویت الزم به  ها و برنامه ایسته است در تنظیم سیاست در راستای تحقق شعار »جهش تولید« ش   

  ود و جدید به کسب و کارها و نیروی انسانی داده ش   شرایط   ناشی از   آسیب های اشتغال موجود و جبران  سطح تولید و  حفظ  

د که دارای ارزش افزوده قابل توجه  شو جهش تولید از کسب و کارهای نوظهوری حمایت    برای دستیابی به دوم    مرحله در  

  ، بعدی داشته باشند و در وهله  را    در بازار داخلی خارجی،    محصوالت با  قابلیت رقابت    ها محصوالت و خدمات آن   و   بوده 

 های یکدیگر  باشد.  ها از ظرفیت فاده بنگاه های موجود و یا است استفاده بنگاه های بل طوف به فعال نمودن ظرفیت مع   ، ها سیاست 
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  ها محدودیت از یک سو و    ها ظرفیت ع و  ب منا   ، ها فرصت ملی در  أ جهش تولید ت های  محدودیت و  ها  برای بررسی زمینه 

ها، منابع  ها و تنگناها و همچنین فرصت رو در ادامه پس از بیان محدودیت از این  . و تنگناها از سوی دیگر ضروری است 

 ه خواهد شد.  ئ های جهش تولید در سطح کلن و سطح وزارتخانه ارا ها، برنامه ظرفیت و  

 و تنگناها هامحدودیت

 شده است.  نمایش داده    1اقتصاد کشور در زمان حاضر در نمودار شماره  ها و تنگناهای اصلی  محدودیت 

 

 تورم دو رقمی

ی اقتصادی رکود جهان  

فناوری ومالی  ،های تجاریتحریم  

  ولتو تنگناهای مالی د کاهش شدید قیمت نفت 

 روند کاهنده کیفیت نهادی 

  و سایر بالیای طبیعی تأثیرات بیماری کرونا 

ها و تنگناها اقتصاد کشورمحدودیت -1نمودار   



  برنامه عملیاتی تحقق جهش تولید  

 ی راهگشا هاظرفیتو  هافرصت

 نمایش داده شده است.    2شماره    شکل اقتصاد کشور در زمان حاضر در    ها راهگشا ها و ظرفیت فرصت 

 

 هاتعدد طرح

های ها و پروژهتعداد زیاد طرح

گذاری تولیدی در و سرمایهزیربنائی 

 برداری.حال اجرا و قرین به بهره

نیروی کار جوان و دارای تخصص و 

 آماده کار

 نیروی کار

ای و گیری بازار صادراتی منطقهشکل

 ایبازار گردشگری منطقه

 ای  صادرات منطقه

های جذب حجم نقدینگی باال و ظرفیت

 در بازار سرمایه

 بازار سرمایه

آپی و های استارتظرفیت

 بنیانهای دانشگذاریسرمایه

 استارت آپ

کاهش کم سابقه واردات کاالهای 

 مصرفی صنعتی ناشی از تحریم 

 کاهش واردات

اقتصاد کشور های راهگشایها و ظرفیتفرصت -2 شکل  



6برنامه عملیاتی تحقق جهش تولید

 برنامه جهش تولید در سطح کالن  -1

زمینه تحقق هدف   ،ی موجودهاظرفیتو    هافرصتثر از  ؤم  گیریبهرهاندیشیده و  ای  داشت با تدوین برنامهتوان امید  می

 در سطح کلن کشور به شرح زیر خواهد بود:ای محورهای اصلی چنین برنامه جهش تولید فراهم شود.

   بهبود کیفیت نهادی 

 شفافیت و مقابله با فساد ✓

 نظام دادرسی قضائیتضمین حقوق مالکیت و بهبود  ✓

 توانمندسازی نظام مدیریت توسعه ✓

 و ... طی محی بهبود حکمرانی منابع طبیعی و زیست ✓

✓  ... 

 اصالح ساختار تولید صنعتی

 تکمیل زنجیره ارزش   ✓

 ارتقاء فناوری  ✓

 مقیاسهای از صرفه  گیریبهرهتجدید ساختار و  ✓

 تنوع بخشی به محصوالت  ✓

✓  ... 



  برنامه عملیاتی تحقق جهش تولید  

 بهبود محیط عمومی کسب و کار

 اجتماعی  تأمینپرداخت مالیات عمومی و بیمه  فرآیندتسهیل و بهبود در  ✓

 هابانکمالی از  تأمینهای فرآیندبهبود در  ✓

 به بازار سرمایه هاشرکتد وشدن و وربورسی فرآیندبهبود  ✓

 و شروع کسب و کار هاشرکتثبت  فرآیندبهبود  ✓

 های ثبت ورشکستگی و پایان کسب و کارفرآیندبهبود در  ✓

 ت خارجی های تجار فرآیندد در بهبو ✓

✓  ... 

 ی پولی، مالی و تجاری( هات سیاسی تسهیل و تشویق اقتصادی )هاسیاستثبات در اقتصاد کالن و 

 مهار تورم ✓

 و مقررات دولتی  هاسیاستثبات در  ✓

 ی صادرات محورها بنگاهمالی  تأمینتسهیل در  ✓

 ی تشویقی صادراتی و ضمانت صادرات هاسیاست ✓

ثر برای جایگزینی ؤم  گیریبهره)شرق آسیا، همسایگان و اوراسیا( و  ای  ی تجاری منطقهها فرصتحفظ   ✓

 رفته در شرایط تحریم بازارهای از دست 

✓  ... 
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 بنیاندانشی جسورانه و توسعه اقتصاد گذار سرمایهی هامشوقکارگیری ه تقویت نظام نوآوری و ب

 مالی و ...(   تأمین جهش در پهنای باند، نهادهای  های علم و فناوری،  )پارک   نوآوری ی  ها زیرساخت تقویت   ✓

 و بخشیای ملی، منطقه اجتماعی چندوجهی معطوف به نظام نوآوریهای تقویت شبکه ✓

 پی آی استارتهافعالیتثر از توسعه بازار ؤمالی و حمایت م تأمین ✓

 تضمین حقوق مالکیت معنوی ✓

✓  ... 

 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سطح در  تولیدش هبرنامه ج -2

ی و  گذار ت اس سی   ، ی حاکمیتی ها مسئولیت کار و رفاه اجتماعی به اعتبار تعدد و تنوع وظایف و    ، وزارت تعاون 

جهش تولید  تواند به تحقق هدف  می   وعی ن در سطوح مختلف و با کارکردهای مت ی بازنشستگی  ها صندوق راهبری  

برعهده     سه ن وزارتخانه  ای   به زبان دیگر   کمک کند.  اقتصادی و اجتماعی کشور  نظام  نقش و کارکرد مهم در 

 دارد که عبارتند از: 

 .رکاوکسب عمومی محیط بهبود و  سیاستگذاری •

 اجتماعی.  خدمات مینأت و  رفاه گذاری سیاست •

 .وابسته به صندوقهای بازنشستگیاقتصادی  هایبنگاه راهبری •

  



  برنامه عملیاتی تحقق جهش تولید  

تقسیم یک  کلیدر  و    ،بندی  ستادی  بانکها سازمان واحدهای  بههاصندوقو    ها،  وابسته  را  ای  ی  وزارتخانه  ن 

 تقسیم کرد:  1 شماره جدولدسته به شرح  3 دری تاثیرگذارهای کارکردها و حوزه  ،هامتناسب با نقشتوان می

 

 ها، کارکردها و حوزه تأثیرگذاری های وابسته متناسب با نقش و صندوق  ها، بانک هاواحدهای ستادی، سازمان بندی  تقسیم   -1 جدول

 

 

شماره  
 حوزه

 ثیرگذاری أت  مسیر نقش و کارکرد 
و   هاصندوق ، هاسازمانی ستادی، هامعاونت

 هاشرکت 

 اول 
بهبود   وتگذاری اسسی

محیط عمومی کسب و  
 کار 

تسهیل و شفافیت در مقررات و فرایند 
 کارگاههای تولیدی بیمه اجتماعی 

 کارگری -بهبود روابط کارفرمائی
تسهیل در فرایند کارآفرینی و توسعه 

 اشتغال
 توانمندسازی و ارتقاء مهارت نیروی کار

 بهبود زمینه رشد و فعالیت تعاونی ها

 کار معاونت روابط •
 سازمان تأمین اجتماعی •

 معاونت تعاون  •

 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال  •

 آموزش فنی و حرفه ایسازمان  •

 بخش گذاریصندوق ضمانت سرمایه •
 تعاون

 دوم
 ورفاه گذاری سیاست

 اجتماعیخدمات تامین 

 بهبود حکمرانی
 توسعه ابزارهای سیاستگذاری

 بهبود بهروه وری و اثربخشی خدمات
ع و بازار و ایجاد پلتفرم ئی منابهم افزا 

 های خدمات اعتباری

 معاونت رفاه اجتماعی •

 معاونت فرهنگی اجتماعی  •

 سازمان تامین اجتماعی •
 سازمان بهزیستی  •

حوزه خدمات اجتماعی و رفاهی   •
 های بازنشستگی صندوق

 سوم
های  راهبری بنگاه

وابسته به   اقتصادی
 صندوقهای بازنشستگی 

 دیهای تولیافزایش ظرفیت
 شفافیت و بهبود حکمرانی شرکتی 

 تجدید سازمان صنعتی 
 هاداراییسازی بهینه

 سازمان تامین اجتماعی •

 صندوق بازنشستگی کشوری •
 صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد •

صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و  •
 عشایر

 کارگرانبانک رفاه  •
 توسعه تعاون بانک •
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 رویکردها، اهداف و راهبردها   - 1-   2

با ت ای برنامه جهش تولید در   ه نکاتی که پیشتر اشاره شد، پای بر   تدوین    کید بر همه کارکردهای یاد شده، أ ن وزارتخانه 

 خواهد شد: 

 رویکردها و مالحظات کلیدی  -1 -1 -2

 زیر تدوین شده است: یاین برنامه با رویکردها

 مداخله های کارکردی و زمینههای توجه به همه حوزه  •

 ی صنعتی و تدارک و ارائه خدمات در حوزه رفاهیهابنگاهکاالئی در ه تولید م به حوزأتوجه تو •

 و تفصیل  یتو پرهیز از جامعای رویکرد هستهکید بر أت •

 پایش و ارزشیابی برنامه ،ءه عملیاتی و قابلیت اجرابر وجو تأکید •

 ی موجودهاظرفیتثر از ؤم گیریبهرهبر  تأکید •

 و واحدها در تدوین، نظارت و ارزیابی هاسازمانهمه  مبتنی بر تعاملرویکرد مشارکتی و  •

 اهداف -2 -1 -2

 ی بخش خصوصی و تعاونی هابنگاهافزایش سطح تولید در  •

 ی اقتصادی وابسته هابنگاهافزایش سطح تولید در  •

 حفظ اشتغال موجود و افزایش سطح اشتغال متناسب با تولید  •

 اهیخدمات رفمندی از تبعیض در بهره  نابرابری وکاهش فقر و  •



   برنامه عملیاتی تحقق جهش تولید  

 راهبردها  -3 -1 -2

 بهبود محیط عمومی کسب و کار •

  نینو های یو فناور یثر از نوآورؤم گیریبهره •

 در حال اجرا های و پروژهها طرح ی از برداربهرهتسریع در  •

 شفافیت حداکثری و فراگیر و بهبود حکمرانی عمومی و شرکتی  •

 ها لدسازی دارائیی اقتصادی وابسته و موهابنگاهتجدید سازماندهی  •

 سلمت و امنیت جسمی و روانی نیروی کار ،مهارت آموزش و توانمندسازی و ارتقاء  •

 یتوسعه نواشتغال نوین حمایت از زنجیره ارزش و   یو ابزارها ها سیاست ری فراگ یری کارگه ب •

 و طبیعی  مالی، فیزیکی انسانی،های ی صیانتی از سرمایهبرداربهره و وری و حداکثرسازی ارتقاء بهره •

 

 کارکردی و مداخله  های  برنامه حوزه   - 2  - 2

  گذاری سیاست ،  کار و کسب   عمومی   محیط   بهبود   و   سیاستگذاری   محور   سه در    خانه های وزارت یات برنامه ئ در این بخش جز 

ا به  ارایه خواهد شد، ام ،  اقتصادی وابسته به صندوقهای بازنشستگی   های بنگاه   راهبری و    اجتماعی   خدمات   تأمین   و   رفاه 

های هر  باید دقت داشت که برنامه نمایش داد.    1ها را در قالب نمودار  ترین برنامه ترین و محوری توان اصلی ور کلی می ط 

ترین آنها آورده شده است. در ادامه سایر اقدامات هر حوزه  این نمودار تنها اصلی   دارد و در   حوزه جامعیت بیشتری 

  1ات هر معاونت، سازمان، صندوق و بانک با شرح جزئیات در پیوست شماره  شود ضمن اینکه مجموعه اقدام تشریح می 

  گزارش شده است. 



 

 

  

 
  

 تصویر کلی برنامه جهش تولید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -3شکل 
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 کاروسیاستگذاری و بهبود محیط عمومی کسب  -1 -2 -2

 های ستادی و عملیاتی زیر است:حوزه رندهی سطح دربرگ نیا

  اشتغالو  کارآفرینیتوسعه   تمعاون •

 معاونت روابط کار •

 امور تعاوننت  معاو •

 سازمان تأمین اجتماعی  •

 ایسازمان آموزش فنی و حرفه •

 کارگرانبانک رفاه  •

 توسعه تعاون بانک •

 تعاون ی بخشگذارسرمایهصندوق ضمانت  •

 کارآفرینی امید  صندوق •

 توان برشمرد:این سطح را به شرح زیر می  های راهبردی درگیریجهت

 شفافیت و مقابله با فساد و تبعیض -1

 بنیان و نوآورهای دانشها و پروژه بر طرحتأکید  -2

 های ارائه خدمات فرآیندو اصلح  هاروشبهبود  -3

 زنجیره ارزش بازار محور و تکمیل های و پروژه ها طرحبر  تأکید -4

 درحال اجرا یهاو پروژهها طرحدهی بر تسریع و تکمیل اولویت -5



14برنامه عملیاتی تحقق جهش تولید

 زنشینمری هااستانتوسعه و های مناطق کم و پروژه ها طرحبر  تأکید -6

 پایش مستمر روندهای تولید و فعالیت -7

 سایر -8

ها به شرح  به تفکیک سازمان  و اشتغال   ی گذار سرمایه   ل ی و تسه  ی گذار سیاست های محوری حوزه براین اساس طرح 

 . خواهد بود   2  شماره جدول  

 

 کار وهای محوری سیاستگذاری و بهبود محیط عمومی کسب طرح   -2جدول 

 واحد سازمانی  ردیف 
و ها ریگیجهت

 ها اولویت
 های محوریطرح

1 
معاونت توسعه اشتغال  

 و کارآفرینی

ها و  بهبود روش •
اصلح فرآیندهای 

 ارائه خدمات 

شفافیت و مقابله با  •
 فساد و تبعیض 

ها و تأکید بر طرح •
بنیان های دانشپروژه

 و نوآور 

ها و تأکید بر طرح •
های بازار محور  پروژه

و تکمیل زنجیره 
 ارزش 

و ها  طرح تأکید بر •
های مناطق کم پروژه

های توسعه و استان
 مرزنشین 

دهی بر تسریع  اولویت •
ها و و تکمیل طرح

 درحال اجرا ها پروژه

  منتخب   کارهای   و   کسب   حوزه   در   پیشران های  رسته   عملیاتی   برنامه  •
 و پساکرونا   تحریم   شرایط   در 

 ارزش   زنجیره   بر   مبتنی   مالی   تأمین   برنامه  •

 عشایری   و   روستایی   مناطق   در   پایدار   اشتغال   برنامه  •

 خانگی   و   خرد   در حوزه مشاغل   کار   بازار   فعال   برنامه  •

  تثبیت  و حفظ جهت اقتصادی هایبنگاه از حمایت برنامه •
 موجود اشتغال

 ایجاد سامانه شناسه شغلی ایرانیان  •

 تعاون معاونت امور  2

 کرونا   با   مقابله   بر   ثر ؤ م   های تعاونی   به   کمک  •
 جوانان   و   نوآور   و   خلق   یان، نوبن های  تعاونی   در   جهش  •

 تولید   های زنجیره   تکمیل  •

 ( 2مرکز( )پیوست    5اندازی مراکز نوآوری جدید ) راه  •

 هااجرای سامانه تعاونی •

3 
سازمان تأمین 

 اجتماعی

ای، مالیاتی و های اطلعاتی بیمهسازی سامانهیکپارچه •

 بانکی

 ها اصلح فرآیند بازرسی کارگاه •

 احساباصلح فرآیند صدور مفاص •

 هاتنقیح مقررات و بخشنامه  •

 کاهش دعاوی قضائی و شکایات  •



   برنامه عملیاتی تحقق جهش تولید  

4 
سازمان آموزش فنی و  

 ایحرفه

 عشایر   و   روستایی   جمعیت   توانمندسازی  •
 بیکاری   باالی   نرخ   با   استان   7  در   کار   نیروی   توانمندسازی  •

 ساحلی   استان   7  در   کار   نیروی   توانمندسازی  •

 ( 2مرکز( )پیوست    20ای ) اندازی مراکز آموزش فنی و حرفه راه  •

5 
صندوق ضمانت 

گذاری بخش سرمایه
 تعاون 

 واحدهای گردش در سرمایه تسهیلت تضمین خدمات ارایه •
 تولیدی

 تولیدی فعالهای واحد توسعه تسهیلت تضمین خدمات ارائه •
 دارویی  و بهداشتی خصوص به

  تأمین مدل طریق از مردمی سرمایه جذب راهبری  و تضمین •
 خرد  مالی

 تأمین   زنجیره   بین   لت ام مع   تضمین  •

 تولیدی های  شرکت   تعهدات   تضمین  •

 کار معاونت روابط   6

 اجرای طرح بازرسی و کاهش حوادث معادن •

 دار های مشکل باز طراحی و ارتقاء نظام پایش و شناسائی بنگاه  •

 اصلح فرآیند برقراری بیمه بیکاری  •
دهی کار و خدمات  روابط جامع و ارتقاء سامانه توسعه •

 نیکیالکترو

7 
صندوق کارآفرینی  

 امید

  و   روستایی   و   محلی   خرد   مالی   تأمین   های صندوق   تشکیل   و   توسعه  •
 ( محور   اشتغال )   همیاری   صندوق 

 قرارداد   بر   مبتنی   مالی   تأمین   نوین   الگوی   ایجاد  •
  بوم   حوزه   در   افزایی   توان   توانمندسازی،   رخدادهای   برگزاری  •

  دستی   صنایع   کشاورزی،   و   دامی   محصوالت   گردشگری،   گردی، 
 IT  بستر   در 

 ها دهنده شتاب   و   استارتاپی   کارآفرینی   رویدادهای   با   همکاری  •

 مرکز حمایت از اشتغال مناطق محروم ایجاد   • بانک رفاه کارگران  ۸
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 خدمات اجتماعی    مینأتو گذاری رفاه سیاست  -2 -2 -2

 گیرد:می  بر های ستادی و عملیاتی زیر را درحوزهاین سطح 

 تماعی معاونت رفاه اج •

 معاونت فرهنگی اجتماعی  •

 سازمان تامین اجتماعی  •

 سازمان بهزیستی  •

 اجتماعی  تأمینمعاونت درمان سازمان  •

 ی بازنشستگی  ها صندوقحوزه خدمات اجتماعی و رفاهی  •

 این حوزه به شرح زیر است: های پیشنهادی گیریترین جهتمهم

 های ارائه خدمات فرآیندو اصلح  هاروشبهبود  -1

 فساد و تبعیض مقابله باشفافیت و  -2

 ارائه خدمات های هتکمیل دامنه تشکیلت و پنجر -3

 بردارانتنوع بخشی به خدمات متناسب با نیازهای مخاطبان و بهره -4

 ی اقتصادی هابنگاهارتقاء سلمت جسمی و روانی نیروی کار و سرمایه سازمانی  -5

 ارایه   3سازمانی به شرح جدول    یک واحدبه تفک  گذاری رفاه های محوری حوزه خدمات اجتماعی و سیاستطرح

 .است شده

  



   برنامه عملیاتی تحقق جهش تولید  

 گذاری رفاه و تأمین خدمات اجتماعی حوزه سیاست های محوری طرح   -3جدول 

 های محوری طرح  هاها و اولویت گیری جهت واحد سازمانی  ردیف 

 معاونت فرهنگی اجتماعی 1

ها و اصلح  بهبود روش •

 فرآیندهای ارائه خدمات

فساد و شفافیت و مقابله با  •

 تبعیض

تکمیل دامنه تشکیلت و  •

 های ارائه خدماتپنجره 

تنوع بخشی به خدمات متناسب   •

با نیازهای مخاطبان و 

 برداران بهره

ارتقاء سلمت جسمی و روانی  •

نیروی کار و سرمایه سازمانی  

 های اقتصادیبنگاه

ها و انتظارات و  اجرای پیمایش ملی نگرش •

 باورهای کارگران

  ،جسمی) سلمت سطح گسترش و توسعه •

 تولید و کار جامعه (اجتماعی  و روانی

  تقویت جامع  سند استقرار  و تدوین و تهیه •

 تولید  و کار جامعه در  اجتماعی سرمایه

 سازمان بهزیستی کشور  2

  سرپرست   زنان   همیار   های گروه   تقویت و توسعه  •

 خانوار 

 جهت معلوالن به خرد مالی خدمات ارائه •

 کار  و کسب اندازیراه

  معلولیت درحوزه دارای افراد هنری تغالشا  •

 و موسیقی تجسمی  نمایشی، هنرهای

 راستای در اقتصادی هایحمایت از بنگاه •

 بهزیستی مددجویان گیریکاربه

 (باشگاه) محلی روان سلمت هایخانه •

3 
معاونت درمان سازمان  

 تأمین اجتماعی 

   های بیمارستانی و برداری پروژه تسریع در اجرا و بهره  •

 ( 3پروژه( )پیوست    24درمانی ) مراکز  

های  میزبانی طرح خدمات دانشجویان پزشکی دوره  •

 تخصص 

مشارکت با بخش خصوصی برای تأمین خدمات   •

 درمانی 

4 
حوزه خدمات اجتماعی و  

های  رفاهی صندوق

 بازنشستگی

 ارتقاء نظام خدمات درمانی بازنشستگان •

ه  ای بازنشستگان ب افزایش دسترسی مالی و شبکه  •

 خدمات رفاهی 

افزایش دامنه پوشش بیمه بازنشستگی  •

 روستائیان 

 توسعه اشتغال عمومی  • معاونت رفاه اجتماعی 5

 بانک رفاه کارگران  
ارائه خدمات اعتباری به بازنشستگان تامین   •

 اجتماعی و کارکنان سازمانهای وابسته 
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 زنشستگیوابسته به صندوقهای با های اقتصادیراهبری بنگاه -3 -2 -2

های بازنشستگی و صندوقسازمان تأمین اجتماعی،  به  ی اقتصادی وابسته  هابنگاهو    هاهلدینگاین سطح دربرگیرنده  

 توان برشمرد: این سطح را به شرح زیر می های راهبردیگیریجهت .بانک رفاه کارگران است

 در حال اجرا گذاری سرمایههای تسریع در اجرای پروژه  - 1 -3 -2 -2

اتمام و بهره به  برنامه جهش تولید معطوف  از  در حال اجرا توسط   گذاریسرمایه  پروژه  42برداری سریع از  بخشی 

 ها عبارتند از:ترین این پروژه ها است. برخی از مهمها و بانکهای اقتصادی وابسته به صندوقبنگاه

 نوسازی پتروشیمی آبادان •

 پتروشیمی مسجد سلیماناحداث  •

 ABS-RUBBERطرح تولید  •

 شرق سپاهانکنارگذر آزادراه احداث  •

 نیروگاه گرمسار •

 کارخانه گندله سازی سه چاهون •

 های شناور( پروژه فرا ساحل )موج شکنها و اسکله، آنامیس، لوله •

 نیروگاه خورشیدی اردکان •

•  ..... 

به ها ح تفصیلی پروژهارائه شده است. شر 5 شماره های در حال اجرا در جدولپروژه گذاریسرمایهحدود  تعداد و 

شده است. ارائه 4برداری آنها در پیوست همراه زمان بهره
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و   ارائه شده است. شرح تفصیلی   1  شماره  نمودارهای در حال اجرا در  پروژه   گذاریسرمایه  حجم کلتعداد 

 ارائه شده است. 4برداری آنها در پیوست ها به همراه زمان بهره پروژه

 

 ها به تفکیک سازمان  گذاری در حال اجراهای سرمایه پروژه   -2 دارنمو

 

مقیاس    گذاریتعداد و حجم سرمایه متوسط  تومان(    40تا    10)بین  واحدهای سازمانی در دو گروه  و  میلیارد 

  .آورده شده است 4در جدول  میلیارد تومان و باالتر( 40)بزرگ مقیاس 
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 ل اجرا حا در گذاریسرمایه  هایپروژه  -4جدول 

 معاونت/صندوق/بانک/...  ردیف 

 متوسط مقیاس 

 میلیارد تومان(   40تا  10)

 مقیاس بزرگ 

 میلیارد تومان و باالتر(  40)
 کل

 ارزش  تعداد ارزش  تعداد ارزش  تعداد

 19.196 3 19.196 3 - - صندوق بازنشستگی کشوری  1

 2.170 28 2/1.986 18 8/183 10 شستا  2

3 
صندوق حمایت و 

 الد نشستگی کارکنان فوباز
- - 6 6.671 6 6.671 

 8/106 3 3/58 1 5/48 2 بانک رفاه کارگران 4

 162 2 162 2 - - سازمان تأمین اجتماعی  5

 ۸/2۸.305 42 5/2۸.073 30 3/232 12 جمع

 ریال. 189000، یورو: ریال 161000ر:  ریال، دال 24000تبدیل شده است: یوآن:  99/ 3/4 تاریخ * مبالغ سرمایه گذاری ارزی بر حسب نرخ نیمایی  

 

 حاکمیت شرکتی و بهبود  شفافیتتوسعه - 1 -3 -2 -2

سطح   صندوقاین  هلدینگشامل  و  بازنشستگی  بنگاه های  و  است.  ها  آنها  به  وابسته  فساد  تی شفافهای  کاهش  ، و 

با    یورو بهره  ییکارا  شیاافزو    هیبازار سرما  یهاتی از ظرف  یری گبهره،  یدارو خروج از بنگاه  یگریکاهش تصد

 های این حوزه است.ترین نتایج برنامهمهم ورود به بازار بورس

ها و های شفافیت در هلدینگهای تابعه، سامانهها و بنگاههلدینگ  ، هاستای دستیابی به شفافیت در صندوقدر را

وری و زایش بهرههی بر کاهش فساد و افتواند تأثیر قابل توجهای اقتصادی استقرار خواهد یافت. این مهم میبنگاه

 باشد.  هها داشت تولید بنگاه



 

 

 اقدامات و دستاوردهای برنامه های ارتقاء شفافیت  -5جدول 

 تاریخ  دستاورد  اقدامات ردیف 

 شرکتی حاکمیت   1

 1399 مرداد نظام نامه حاکمیت شرکتی در سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی تابعه تصویب و ابالغ 

نظارت بر اصالح ساختارهای موجود سازمان/صندوقها و هلدینگهای تابعه و عنداللزوم ایجاد ساختارهای الزم بر اساس نظام  

 نامه ابالغی
 1399اسفند 

2 

بازنگری،تنقیح و 

تجمیع بخشنامه های  

 نظارتی

  1398-1394نسانی و .... طی سالهای بخشنامه نظارتی در حوزه های انتصابات، مدیریت وجوه، مدیریت منابع ا 20حدود 

  دیریتی و تظارت بر فرایندها و عملکردهای مدیریتی ابالغ شده است که نیازمندتوسط مقام وزارت برای هماهنگی رویه های م

 بهنگام سازی، تنقیح و تجمیع است.

 1399اسفند 

 سامانه های شفافیت  3

 در مجموعه های اقتصادی تابعه وردهای مدیریتی اشبو د(  BI)  سامانه هوش تجاری  فراگیرپیگیری استقرار 

 1399و استقرار سامانه در شستا و صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان شهریور 
 1399شهریور 

 1399 آذر امالک و دارایی های غیر منقول شرکت ها  شناسنامهسامانه تکمیل 

 1399اسفند  سامانه مجامع شرکت ها  تکمیل

 1399اسفند  ادها و بارگذاری تمامی قرارداد های مربوط به معامالت بزرگ و متوسطقرارد سامانهتکمیل 

 1399خرداد  مدیره و مدیران عامل شرکت های تابعه سازمان / صندوق ها سامانه انتشار اطالعات اعضاء هیات بهنگام سازی 

 رتبه بندی شرکت ها  4

شرکت های زیر مجموعه شستا ، تامین   و سطح بندی به رتبه بندی  اقدام کاری مجامع علمی معتبرمعاونت اقتصادی با هم

، شناسائی و  شناسائی وزن عملیاتی و مالی شرکت هارتبه بندی زمینه . این می کندبازنشستگی  های  اجتماعی و صندوق

 اهم می کند. و تدوین نظام جبران خدمات و پاداش دهی منصفانه را فر گزینش و انتصاب مدیران متناسب با هر سطح

 1399اسفند 
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 ها و کدهای جدید محصولتنوع بخشی به محصول و طراحی گرید - 3 -3 -2 -2

بخشی به تولیدات در راستای افزایش قدرت جهت تنوع  زایش گریدهای محصولراستای تحقق »جهش تولید« افدر  

د گری   27ر گرفته است. شرح تفصیلی  ارجهش تولید ق  مورد توجه برنامه  ،بازاری و افزایش ارزش افزوده و سودآوری

تحقق خواهد یافت   1399ها در سال  و بانکهای بازنشستگی  های وابسته به صندوقمورد نظر که توسط بنگاهجدید  

 ارایه شده است. 5در پیوست شماره 

 توسعه بازار و تحریک تقاضا  - 4 -3 -2 -2

  بر اعتبار خرید مبتنی    شستگی با ایجاد پلتفرم توسعه بازار کهبازن  های، بانک رفاه به همراه صندوقطرحاین    با اجرای

 های همکار است، توسعه بازار و تحریک تقاضا را رقم خواهد زد.به بازنشستگان و کارکنان سازمان و دستگاه

 تجدید سازمان صنعتی  - 5 -3 -2 -2

شرکتهای    انحلل  یا  ادغام  ها،کاهش و تخصصی کردن هلدینگ  اقدامات مهمی چون  تجدید سازمان صنعتی شامل

یا غیرفعال، و    موازی  برنامه    واگذاریفروش  و  از راهبرد  تابعه صندوق  124  در  ،توسعهشرکتهای خارج  های بنگاه 

 آورده شده است.  6فصیلی این موارد در پیوست شماره . شرح تتحقق خواهد یافتبازنشستگی 
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 های بازنشستگیدوق نصهای تابعه تجدید سازمان صنعتی در بنگاه  -6جدول 

 ورود به بورس  معاونت/صندوق/بانک/...  ردیف 
واگذاری خارج از  

 بورس )فروش( 
 انحالل  ادغام

 22 4 - 18 سازمان تامین اجتماعی/شستا  1

 23 23 6 18 صندوق بازنشستگی کشوری  2

 3 - 3 4 صندوق بازنشستگی فوالد 3

 4۸ 27 ۹ 40 جمع
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 های بازنشستگیتابعه صندوق هایتجدید سازمان صنعتی در بنگاه -3نمودار 

27 
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  هامولدسازی دارایی  - 6 -3 -2 -2

ها جهت نقدینگی در دسترس بنگاهها به طور قطع افزایش  های تابعه صندوقهای مازاد بنگاهواگذاری و فروش دارایی

بنگاهافزایش سرمایه این مهم در شرایطی که  را موجب خواهد شد.  تولید  توان  افزایش  و  از گذاری  اقتصادی  های 

گذاری آنها مشمول تأخیر شده است، سرمایه  هایبسیاری از پروژه برند و  گردش رنج میدر    کمبود نقدینگی و سرمایه

های بازنشستگی آورده تابعه صندوق  بنگاه  49های  اراییبرنامه واگذاری د  7در پیوست شماره    بسیار حایز اهمیت است.

 شده است.

 

 ساختار پیگیری و پایش برنامه جهش تولید   - 3  - 2

مشارکت همه واحدهای سازمانی   اری ستادی در ساختار سازمانی موجود بابرای پیگیری و پایش مستمر برنامه سازک

های  برنامه ضمن اصلحات و انعطاف  گیرد تا ضمن نظارت و ارزیابی عملکرد هر واحد سازمانی و هرمی  مرتبط شکل

 حداکثری برنامه میسر شود. ق الزم تحق  موردی

 

 ستاد برنامه جهش تولید  -1 -3 -2

ساختار شامل  است. این    1پیگیری و پایش برنامه جهش تولید در وزارتخانه به شرح نمودار    ایبرپیشنهادی  ساختار  

 شود.یک ستاد مرکزی، یک دبیرخانه و چهار کمیته تخصصی است که در ادامه شرح وظایف آنها تشریح می
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 یکار و رفاه اجتماع   ، ساختار پیگیری و پایش برنامه جهش تولید در وزارت تعاون  -3شکل 

 

 اعضای ستاد 

    عنوان رئیس ستاده ب  تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزیر  •

    عنوان دبیر ستاد ه ب  ریزیامور اقتصادی و برنامهمعاون  •

      و کارآفرینی  معاون توسعه اشتغال •

  تعاون توسعهمعاون  •

 معاون روابط کار •

 معاون رفاه اجتماعی  •

ستاد مرکزی جهش تولید

کمیته توسعه اشتغال و 
کارآفرینی و تعاون 

کمیته شفافیت
و حکمرانی و بهبود 
محیط کسب و کار

کمیته مدیریت 
پروژه های

سرمایه گذاری

کمیته واگذاری و 
مولدسازی دارائی 

بنگاه ها

دبیرخانه

رسانه و اطالع رسانی

آمار و فناوری اطالعات
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 معاون فرهنگی اجتماعی  •

      ای و حرفه یس سازمان آموزش فنیئر •

     سازمان تأمین اجتماعی مدیرعامل •

  بازنشستگی کشوری مدیرعامل صندوق   •

 مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد  •

 مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستائیان و عشایر  •

  مدیر عامل بانک رفاه کارگران •

     مدیرعامل بانک توسعه تعاون •

 درآفرینی امییس صندوق کائر •

    مرکز فناوری اطلعات، ارتباطات و تحول اداری یسئر •

 رسانی راهبردی مرکز آمار و اطلع یسئر •

 مدیرکل روابط عمومی و اطلع رسانی •

 .جلسات ستاد به صورت ماهانه تشکیل خواهد شد برگزاری جلسات ستاد: تواتر زمانی

 

 وظایف ستاد

  تصویب و اصلح برنامه •

 های عملکرد بررسی گزارشنظارت عالی و  •

 تحقق برنامه رفع موانع و مشکلت گیری برای تصمیم •

  



   برنامه عملیاتی تحقق جهش تولید  

 دبیرخانه ستاد جهش تولید 

 :خواهد بوداصلی  در سه زمینهکه  شودمی ریزی مستقردبیرخانه ستاد جهش تولید در معاونت امور اقتصادی و برنامه

 یریتی اقتصادی و مدهای و بررسیها پایش برنامه و مدیریت پروژه  •

 آمار و فناوری اطلعات  •

 رسانیرسانه و اطلع •

 ذکر است: وظایف اصلی دبیرخانه به شرح زیر قابل 

 تعیین و تنظیم دستور جلسات ستاد •

 صورتجلسات ستاد و ابلغ تنظیم  •

 گیری  پایش و گزارشهای استقرار سامانه •

 و ...  هاها، سازمانمعاونتماهانه از اقدامات های دریافت گزارش •

 و ...  هاها، سازمانتحلیل و ارزیابی اقدامات معاونت ،زیه جت •

 ای اقدامات رسانی و بازتاب رسانهاطلع •

 های تخصصی کمیته 

مل اینکه برای سازماندهی مدیریت برنامه  تأ تخصصی چهارگانه ستاد برنامه جهش به شرح زیر است اما نکته درخور  های  کمیته 

 گیری خواهد شد. یته شفافیت و کمیته واگذاری بهره ز جمله کم در وزارتخانه ا   و شوراهای موجود ها  از ظرفیت کمیته 
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 هاکمیته واگذاری و مولدسازی دارائی بنگاه •

 گذاری های سرمایهمدیریت پروژهکمیته  •

 کمیته شفافیت و حکمرانی و بهبود محیط کسب و کار  •

 کمیته توسعه اشتغال و کارآفرینی و تعاون •

 در حال اجرا عمرانی و سرمایه گذاری های پیگیری پروژهفرآیند پایش و  -2 -3- 2

  پروژه91برداری تسریع در ساخت و بهره گیری جدی برای جاد سامانه متمرکز مدیریت پروژه پیای  با خصوصن ایدر

غ تعداد و محدوده مبالهد پذیرفت.  های وابسته صورت خواها و صندوقها، سازمانگذاری در معاونتو سرمایه  عمرانی

  .ارائه شده است 5و  4نمودار در اجرا های در حال پروژه
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 های وابستهها و صندوقگذاری معاونت ها، سازمانهای عمرانی و سرمایهپروژه -4نمودار 
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 های وابسته )میلیارد تومان(ها و صندوقگذاری معاونت ها، سازمانهای عمرانی و سرمایهارزش پروژه -5نمودار 



 

 وابستههای فکیک واحدهای ستادی و سازمانوزارتخانه به تهای جهش تولید شرح تفصیلی برنامه -1 پیوست

 اقدامات اجرایی  اهداف کمی عنوان طرح محوری  ردیف  عنوان

  / سازمان معاونت/ 

صندوق/ بانک همکار 

 )تابعه وزارت متبوع( 

و ها وزارتخانه 

سایر سازمانهای  

 همکار

 زمان بندی اجرایی 
دستاورد مورد  

 انتظار
سه 

ماهه 

 اول 

سه 

ماهه 

 دوم 

سه 

ماهه 

 سوم 

سه 

ماهه 

 چهارم 

ی 
ه ا

رف
 ح

ی و
 فن

ش
وز

 آم
ان

زم
سا

 

 توانمندسازی جمعیت روستایی و عشایر  1
15.000.000 

 اعت رسنف

نیاز سنجی، تدوین  

استاندارد آموزشی و  

های شغلی  آموزش مهارت 

مورد نیاز جمعیت روستایی 

و عشایر،ایجاد  

های تخصصی در  دپارتمان 

تربیت مربی و شعب در  

 مناطق

معاونت توسعه کارآفرینی 

 اشتغال/ معاونت تعاونو 

های  وزارت خانه

جهاد کشاورزی و  

نیرو، سازمان  

برنامه و بودجه،  

رای مهارت  شو

و شرکای  ها استان

 اجتماعی 

10% 35% 35% 20% 

ارتقاءکیفی تولیدات  

استراتژیک ملی و  

  تولیدات صادراتی و

ارتقاء درآمد مکفی  

آنان با بستر سازی  

جهت مهاجرت  

 معکوس. 

2 
استان با نرخ   7توانمندسازی نیروی کار در 

 باالی بیکاری 

10.000.000 

 نفرساعت 

نیاز سنجی، تدوین  

دارد آموزشی و  استان

های شغلی  ارت آموزش مه

 مورد نیاز 

معاونت توسعه کارآفرینی 

 و اشتغال/ معاونت تعاون

سازمان برنامه و  

بودجه، شورای  

و  ها مهارت استان 

 شرکای اجتماعی 

10% 35% 35% 20% 

ارتقاء پایه  

های شغلی  مهارت 

کارجویان به منظور  

تسهیل فرآیند 

آاشتغال و افزایش  

و  کیفیت تولیدات 

ارائه خدمات و  

تامین نیروی کار  

ماهر دیگر  

های توسعه  استان

 یافته 



 

 اقدامات اجرایی  اهداف کمی عنوان طرح محوری  ردیف  عنوان

  / سازمان معاونت/ 

صندوق/ بانک همکار 

 )تابعه وزارت متبوع( 

و ها وزارتخانه 

سایر سازمانهای  

 همکار

 زمان بندی اجرایی 
دستاورد مورد  

 انتظار
سه 

ماهه 

 اول 

سه 

ماهه 

 دوم 

سه 

ماهه 

 سوم 

سه 

ماهه 

 چهارم 

 ساحلی   استان 7توانمندسازی نیروی کار در  3
8.000.000  

 نفر ساعت 

نیاز سنجی، تدوین  

استاندارد آموزشی و  

های شغلی  آموزش مهارت 

های مورد نیاز استان

های  ساحلی،ایجاد دپارتمان

تخصصی در تربیت مربی و  

 مناطق  شعب در

معاونت توسعه کارآفرینی 

 و اشتغال/ معاونت تعاون

سازمان شیالت،  

سازمان بنادر و  

دریانوردی، وزارت  

نفت،سازمان  

برنامه و بودجه،  

شورای مهارت  

و شرکای  ها استان

 اجتماع 

10% 35% 35% 20% 

فراهم نمودن نیروی  

کار واجد صالحیت  

تسهیل   برای

گذاری برای  سرمایه

مشاغل متنوع  

 رات محور صاد

کار 
ط 

واب
ت ر

اون
مع

 

 اجرای طرح بازرسی و کاهش حوادث معادن 1
500 

 کارگاه معدنی

ریزی و انجام  برنامه

های ویژه معدنی در  بازرسی

راستای سراسر کشور در 

های شناسایی کارگاه

 پرخطر معدنی 

 اداره کل بازرسی کار 

وزارت صنعت،  

معدن و تجارت،  

سازمان نظام  

 مهندسی معدن 

20% 30% 30% 20% 

حوادث   کاهش

ناشی از کار، افزایش 

وری و رونق  بهره

اقتصادی و جهش  

 تولید کشور 

2 
توسعه و ارتقاء سامانه جامع روابط کار و  

 الکترونیکیدهی خدمات

5 

 زیرسامانه 

ه اندازی پایلوت برخی  را

توسعه ، هازیر سامانه

 های جدید زیرسامانه 

اداره کل روابط کار و 

 جبران خدمت 
_ 25% 25% 25% 25% 

بهبود فضای کسب  

افزایش    ،و کار

مندی ارباب  رضایت

سازی  شفاف، رجوع

در فرایند بیمه  

 بیکاری

3 
شناسایی بازطراحی و ارتقاء نظام پایش و 

 دار های مشکلبنگاه
_ 

تکمیل و راه اندازی  

های مشکل  زیرسامانه بنگاه 

یارهای اصلی  تعیین مع، دار

، هاارزیابی وضعیت بنگاه

ن و تعیین  ویتد

استاانداردها جهت رتبه 

 بندی

اداره کل حمایت از  

 مشاغل و بیمه بیکاری

ادارات کل اجرایی  

 سراسر کشور 
15% 25% 30% 30% 

ی به هنگام  شناسای 

مسائل و مشکالت  

اندیشی  چاره ،  ها بنگاه 

جهت رفع موانع و  

،  ها مشکالت بنگاه 

حفظ و صیانت از  

 نیروی کار 



 

 اقدامات اجرایی  اهداف کمی عنوان طرح محوری  ردیف  عنوان

  / سازمان معاونت/ 

صندوق/ بانک همکار 

 )تابعه وزارت متبوع( 

و ها وزارتخانه 

سایر سازمانهای  

 همکار

 زمان بندی اجرایی 
دستاورد مورد  

 انتظار
سه 

ماهه 

 اول 

سه 

ماهه 

 دوم 

سه 

ماهه 

 سوم 

سه 

ماهه 

 چهارم 

ون 
عا

ر ت
مو

ت ا
اون

مع
 

 هاتولیدات تعاونیش جه 1
1.902 

 تعاونی 

شناسایی و تکمیل  

های نیمه تمام به طرح 

رسانی و نوسازی  ظرفیت

 ای های توسعه طرح 
توسعه کارافرنی و  معاونت 

اشتغال/ بانک توسعه 

 تعاون 

سازمان برنامه  

 وبودجه
25% 25% 25% 25% 

شناسایی و تکمیل  

های  طرح 1902

نیمه تمام و به  

رسانی،  ظرفیت

و نوسازی و  بهسازی

 ای های توسعه رح ط

 تأمین منابع مورد نیاز

جرایی نمودن فرآیند اعطای  ا

 تسهیالت 

 -  هاایجاد و استقرار سامانه تعاونی  2

انجام مطالعات ، طراحی  

یک الگو جهت  

ها و  ساختارمندی داده 

اطالعات، اجرایی نمودن  

 سامانه

معاونت توسعه اشتغال و  

ارآفرینی، صندوق ک

گذاری رمایه ضمانت س

بخش تعاون، بانک توسعه  

 تعاون 

اتاق تعاون،  

 سازمان برنامه 
25% 25% 25% 25% 

سازی  شفافیت، روان 

امور و بهبود فضای  

 کسب و کار 

 های مؤثر بر مقابله با کروناکمک به تعاونی  3
145  

 تعاونی 

های  تعاونی   شناسایی 

وسعه  ک تبان دیده مرتبط با کرونا آسیب 

تعاون/صندوق ضمانت 

گذاری بخش سرمایه

تعاون/ صندوق کارافرینی 

امید/ معاونت توسعه 

 واشتغال کارآفرینی 

 %0 %0 %25 %75 وزارت صمت 

افزایش تولید اقالم  

موردنیاز در بحران  

 کرونا

تأمین منابع و اجرایی 

نمودن فرآیند اعطای 

 تسهیالت

ی  های تعاونمعرفی بنگاه

ده از کرونا و اعالم  دیآسیب

 ربط به مراجع ذی

4 
نوآور  های نو بنیان، خالق و  جهش در تعاونی 

 و جوانان 

120 

 تعاونی 

گیری و تقویت شکل

 های جوانان تعاونی

معاونت امور تعاون/ ادارات  

کل استانی/ معاونت  

توسعه کارافرینی واشتغال/  

سازمان برنامه  

وبودجه/معاونت  

علمی وفناوری  

25% 25% 25% 25% 

مرکز   11راه اندازی 

نواوری و توسعه  

ای  تعاون منطقه



 

 اقدامات اجرایی  اهداف کمی عنوان طرح محوری  ردیف  عنوان

  / سازمان معاونت/ 

صندوق/ بانک همکار 

 )تابعه وزارت متبوع( 

و ها وزارتخانه 

سایر سازمانهای  

 همکار

 زمان بندی اجرایی 
دستاورد مورد  

 انتظار
سه 

ماهه 

 اول 

سه 

ماهه 

 دوم 

سه 

ماهه 

 سوم 

سه 

ماهه 

 چهارم 

گیری و  حمایت از شکل

توسعه مراکز نوآوری تعاون  

 ایمنطقه

بانک توسعه تعاون/  

صندوق ضمانت  

 گذاری تعاون هسرمای

ریاست جمهوری/  

صندوق نوآوری  

وشکوفایی/ وزارت  

 ورزش وجوانان 

وتوانمندسازی  

 تعاونی جوانان 200

 های تولید تکمیل زنجیره  5
11 

 رسته تعاونی 

بندی گروهی کسب خوشه

 کارهای خرد و 
معاونت امور تعاون/ بانک 

توسعه تعاون/ صندوق 

گذاری ضمانت سرمایه 

بخش تعاون/ صندوق 

کارافرینی امید/ معاونت 

 توسعه کارافرینی واشتغال 

وزارت جهاد  

 کشاورزی/صمت 
25% 25% 25% 25% 

رسته:   11حمایت از 

میگو، پوشاک،  

صنایع شیر و  

تبدیلی، چرم و  

کفش، پسته، 

زعفران، فرش،  

صنایع دستی،  

 ITمرکبات، عسل و 

.ایجاد صندوق توسعه 

 محصولی 

 کسب و کارهای خرد

 های مشترکتأمین نیاز

 وری تقاء کیفیت و  بهره ار

 توسعه محصولی ق و تحقی

ال 
تغ

اش
 و 

ی
رین

رآف
کا

ه 
سع

تو
ت 

اون
مع

 

1 
های پیشران در حوزه برنامه عملیاتی رسته 

 کسب و کارهای منتخب در شرایط تحریم

350.000 

 فرصت شغلی 

اسایی و بازنگری  شن

های پیشران، تهیه  رسته 

های مورد نیاز،  دستورالعمل 

هماهنگی و همکاری با  

ای  اجرایی بر های  دستگاه 

های پیشنهادی  طرح اجرای  

مین  أ ها، پیگیری ت دستگاه 

 منابع مالی مورد نیاز 

معاونت توسعه کارآفرینی 

 و اشتغال 

های  دستگاه

 اجرایی 
20% 10% 10% 10% 

حقق اهداف  ت

های کلی  سیاست

اقتصاد مقاومتی و  

رونق تولید، ارتقای 

تولید در کسب و  

دار و  لویت کارهای او

 اشتغال پایدار ایجاد  

 برنامه تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش 2

100.000 

فرصت شغلی  

 جدید

1.000.000 

های تهیه دستورالعمل 

مورد نیاز، هماهنگی و  

های همکاری با دستگاه 

اجرایی برای اجرای برنامه، 

کارآفرینی معاونت توسعه 

 و اشتغال 

های  دستگاه

بانک   رایی واج

 مرکزی 

20% 10% 10% 10% 

تحقق اهداف  

های کلی  سیاست

اقتصاد مقاومتی،  

ارتقای تولید و ایجاد 

اشتغال پایدار در  



 

 اقدامات اجرایی  اهداف کمی عنوان طرح محوری  ردیف  عنوان

  / سازمان معاونت/ 

صندوق/ بانک همکار 

 )تابعه وزارت متبوع( 

و ها وزارتخانه 

سایر سازمانهای  

 همکار

 زمان بندی اجرایی 
دستاورد مورد  

 انتظار
سه 

ماهه 

 اول 

سه 

ماهه 

 دوم 

سه 

ماهه 

 سوم 

سه 

ماهه 

 چهارم 

تثبیت فرصت 

 شغلی 

پیگیری تامین منابع مالی  

 مورد نیاز 

کسب وکارهای  

دار در زنجیره اولویت

 ارزش 

3 
برنامه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و  

 عشایری 

250.000 

 فرصت شغلی 

بازنگری و یا اصالح  

العمل  نامه و دستورآیین

گیری ابالغ  شده، پی تنظیم 

مرحله نهایی منابع مالی  

شده و پرداخت  پیش بینی

تسهیالت به متقاضیان، 

های  پایش و نظارت طرح 

 شدهپرداخت 

معاونت توسعه کارآفرینی 

 و اشتغال 

های  دستگاه

های  اجرایی و نهاد 

 حمایتی 

70% 10% 10% 10% 

پرداخت کل  

بینی تسهیالت پیش

های  شده به طرح 

م شده بخش  بت ناث

خصوصی و تعاونی  

-در سامانه، فراهم 

شدن زمینه ایجاد  

فرصت جدید شغلی  

 گذاری شده هدف

4 

برنامه فعال بازار کار و مشاغل خرد و خانگی شامل:  

های  های بیمه های کارورزی دانشگاهی، مشوق طرح 

آموزی در  های  دستمزد، مهارت کارفرمایی، یارانه  

الی خرد و توسعه مشاغل  محیط کار واقعی، تامین م 

 خانگی 

337.000 

فرصت شغلی و  

 آموزشی 

بازنگری و یا اصالح  

های تنظیم دستورالعمل 

های  شده هر یک از طرح 

ذیل برنامه، اطالع رسانی و  

های اقتصادی  نام بنگاهثبت

های هدف واجد  و گروه 

قرارداد  شرایط، تنظیم 

اجرایی و مالی، پایش و  

نظارت بر هر یک از  

 ل برنامه ذی هایطرح 

معاونت توسعه کارآفرینی 

 و اشتغال 

های  دستگاه

های  اجرایی و نهاد 

 حمایتی 

50% 10% 10% 10% 

تحقق هدف 

های انجام  گذاری 

شده برای آموزش و  

ایجاد اشتغال  

های هدف در  گروه

های هر یک از طرح 

 ذیل برنامه 



 

 اقدامات اجرایی  اهداف کمی عنوان طرح محوری  ردیف  عنوان

  / سازمان معاونت/ 

صندوق/ بانک همکار 

 )تابعه وزارت متبوع( 

و ها وزارتخانه 

سایر سازمانهای  

 همکار

 زمان بندی اجرایی 
دستاورد مورد  

 انتظار
سه 

ماهه 

 اول 

سه 

ماهه 

 دوم 

سه 

ماهه 

 سوم 

سه 

ماهه 

 چهارم 

5 
های اقتصادی  برنامه راهبری حمایت از بنگاه

 اشتغال موجود جهت حفظ و تثبیت 

450.000 

 تثبیت شغلی 

شناسایی و ثبت واحدهای  

دار،  اقتصادی مشکل 

بینی برنامه حمایتی،  پیش 

پیگیری تأمین اعتبار برای  

های بالعوض،  کمک 

تسهیالت بانکی، استمهال،  

ها و  ها و مدیریت اصالح رویه 

پرداخت حقوق معوق  

دار،  های مشکل شاغلین بنگاه 

درصد    30پرداخت  

دستمزد نیروی  ی  ها هزینه 

 کار 

معاونت توسعه کارآفرینی 

 و اشتغال 

های  دستگاه

 اجرایی 
20% 10% 10% 10% 

حفظ و صیانت از  

هزار   300حداقل 

نیروی کار در سال  

و تثبیت اشتغال  99

و جلوگیری از  

بیکاری نیروی کار و  

تعطیلی واحدهای یا 

 اقتصادی 

 -  ایجاد سامانه شناسه شغلی ایرانیان  6

سی، عات کارشناانجام مطال 

برقراری ارتباط بین  

های مرتبط،  دستگاه 

استقرار سامانه، اجرای 

 آزمایش و رفع نواقص

سازمان تأمین اجتماعی،  

 معاونت روابط کار، 

سازمان برنامه و  

بودجه، سازمان  

 امور مالیاتی 

25% 25% 25% 25% 
شفافیت، بهبود  

 فضای کسب و کار، 

ی  
نگ

ره
ت ف

اون
مع

ی 
ماع

جت
ا

 

1 
ها و انتظارات و  شیش ملی نگراجرای پیما

 کارگران باورهای 
1 

 پیمایش 

تهیه ارائه و تصویب طرح  

پیمایش، انعقاد تفاهم نامه  

های علمی کشور،  با نهاد 

 اجرای پیمایش 

مؤسسه کار و تأمین 

 اجتماعی 

وزارت علوم  

تحقیقات  

مراکز   -فناوری

 علمی 

25% 50% 25% 0% 

مبنا فراردادن  

ها و انتظارات  نگرش

ن در  کارگرا

  تصمیمات اقتصادی

 و اجتماعی 



 

 اقدامات اجرایی  اهداف کمی عنوان طرح محوری  ردیف  عنوان

  / سازمان معاونت/ 

صندوق/ بانک همکار 

 )تابعه وزارت متبوع( 

و ها وزارتخانه 

سایر سازمانهای  

 همکار

 زمان بندی اجرایی 
دستاورد مورد  

 انتظار
سه 

ماهه 

 اول 

سه 

ماهه 

 دوم 

سه 

ماهه 

 سوم 

سه 

ماهه 

 چهارم 

2 

توسعه و گسترش سطح سالمت  

)جسمی،روانی و اجتماعی( جامعه کار و  

 تولید

35  

 خانه بهداشت 

های  وسعه و گسترش خانه ت

بهداشت کارگری در  

اقتصادی با  های  بنگاه 

نفر (،    500تا    50جمعیت ) 

های آموزشی  برگزاری کارگاه 

و بازآموزی ویژه بهداشتیاران  

 ار و مدیران منابع انسانی ک 

معاونت فرهنگی و  

 اجتماعی 

وزارت  

بهداشت،درمان و  

  -آموزش پزشکی 

سازمان تأمین  

 اجتماعی 

15% 30% 30% 25% 

ارتقاء و توسعه  

سالمت جامعه کار و 

بخشی  رونق تولید، 

 به اقتصاد 

3 
تهیه و تدوین و استقرار سند جامع تقویت  

 د سرمایه اجتماعی در جامعه کار و تولی 

1 

 سند

تهیه و تدوین سند جامعه  

تقویت سرمایه اجتماعی در  

جامعه کار و تولید، استقرار  

سند جامع سرمایه  

اجتماعی در جامعه کار و  

 تولید

معاونت فرهنگی و  

 اجتماعی 
_ 25% 25% 25% 25% 

رشد و رونق  

اقتصادی، جهش  

 اقتصادی 

ید
 ام

ی
رین

رآف
کا

ق 
دو

صن
 

1 
الی خرد  های تأمین م توسعه و تشکیل صندوق 

 همیاری محلی و روستایی و صندوق  

3.000 

 صندوق

انتخاب روستای هدف،   

های  اجرای برنامه 

توانمندسازی ساکنان،  

تشکیل صندوق و جذب  

های خرد، کمک به  سپرده 

 های کسب و کار طرح اجرای  

 %25 %25 %25 %25 _ صندوق کارآفرینی امید

افزایش اشتغال،  

وری،  افزایش بهره

کاهش فقر و  

ایش رفاه در  افز

 وستاییجوامع ر

2 
ایجاد الگوی نوین تأمین مالی مبتنی بر  

 قرارداد 

10 

 الگو 

های موفق بررسی شیوه 

تأمین مالی کسب و  

کارهای خرد و کوچک و  

طراحی الگو و  متوسط،  

مکانیسم تامین مالی و  

 پیاده سازی آن 

 %25 %25 %25 %25 _ صندوق کارآفرینی امید

بهبود تأمین مالی  

-، تسهیلهابنگاه

ازی فرایند  س

زایی، افزایش اشتغال 

اشتغال و رفاه 

 اقتصادی 



 

 اقدامات اجرایی  اهداف کمی عنوان طرح محوری  ردیف  عنوان

  / سازمان معاونت/ 

صندوق/ بانک همکار 

 )تابعه وزارت متبوع( 

و ها وزارتخانه 

سایر سازمانهای  

 همکار

 زمان بندی اجرایی 
دستاورد مورد  

 انتظار
سه 

ماهه 

 اول 

سه 

ماهه 

 دوم 

سه 

ماهه 

 سوم 

سه 

ماهه 

 چهارم 

3 
همکاری با رویدادهای کارآفرینی استارتاپی و  

 ها شتاب دهنده

15 

 رویداد 

های شرکت حمایت از  

بنیان و کسب و    دانش

کارهای نوپا، شناسایی کسب و  

کارهای نوین آتی، نیازسنجی  

 و شناسایی خدمات قابل ارائه 

 %25 %25 %25 %25 _ رآفرینی امیدق کاصندو

های  توسعه شرکت 

بنیان، تسهیل  دانش 

حظور نخبگان در  

های اقتصادی،  فعالیت 

وری، نهادینه  افزایش بهره 

اقتصاد دانش  سازی  

 بنیان 

4 

برگزاری رخدادهای توانمندسازی و  

-افزایی اقشار جامعه هدف در حوزه بومتوان 

گردی، گردشگری، محصوالت دامی و  

 ITکشاورزی، صنایع دستی در بستر 

100 

جشنواره  

 روستایی 

انتخاب رشته فعالیت،  

انتخاب افراد و متقاضیان  

تسهیالت و واجد شرایط  

حضور در کارگاه، نیازسنجی  

ریزی آموزشی،  برنامه   و 

حمایت و توانمندسازی  

های مردم  ها و سازمان تشکل 

 نهاد 

 %25 %25 %25 %25 _ صندوق کارآفرینی امید

دسازی جامعه نمنتوا

روستایی، توسعه  

های سازمان 

مردنهاد، افزایش  

سطح زندگی جامعه  

 روستاایی 

ی
ماع

جت
ه ا

رفا
ت 

اون
مع

 

 اشتغال عمومی  1
500 

 نفر

شناسایی مشاغل حمایتی با  

ها و شرایط  توجه به نیاز 

موجود، شناسایی افراد واجد  

کارگیری آنان    شرایط و به 

 در مشاغل حمایتی 

 رفاه

نوع    توجه به   با

غل حمایتی با  مشا 

سازمانهای مرتبط  

همکاری صورت  

 پذیرد می 

100% 0% 0% 0% 

جهش تولید در  

های محروم  بخش 

و    کشور، رفع فقر 

ارتقاء خدمات رفاه  

 اجتماعی 

ی
ست

زی
 به

ان
زم

سا
 

1 
های همیار زنان  تقویت و توسعه گروه

 سرپرست خانوار 

300 

 گروه

های تشکیل و توسعه گروه

ها و  روههمیار، حمایت از گ 

 ع و مشکالترفع موان 

  -معاونت امور اجتماعی

دفتر توانمندسازی خانواده  

 و زنان 

وزارت تعاون، کار  

 و رفاه اجتماعی 
5% 15% 35% 45% 

توانمندسازی اقشار  

پذیر، افزایش  آسیب

اشتغال زنان، کاهش 

بار مالی  



 

 اقدامات اجرایی  اهداف کمی عنوان طرح محوری  ردیف  عنوان

  / سازمان معاونت/ 

صندوق/ بانک همکار 

 )تابعه وزارت متبوع( 

و ها وزارتخانه 

سایر سازمانهای  

 همکار

 زمان بندی اجرایی 
دستاورد مورد  

 انتظار
سه 

ماهه 

 اول 

سه 

ماهه 

 دوم 

سه 

ماهه 

 سوم 

سه 

ماهه 

 چهارم 

های  سیاست

 حمایتی دولت 

2 
خرد به معلوالن جهت راه  ارائه خدمات مالی  

 اندازی کسب و کار 

2.500 

 نفر

آموزش کارکنان، عضو  

گیری و تشکیل صندوق، 

آموزش، راه اندازی کسب و  

 کار کوچک 

  0% 20% 40% 40% 

توانمندسازی و  

اشتغال معلولین،  

کاهش بار مالی  

های  سیاست

 حمایتی دولت 

3 
اشتغال هنری افراد معلول درحوزه هنرهای 

 جسمی و موسیقینمایشی، ت

3.000 

 نفر

استعدادیابی، ارزیابی هنری  

های ثابت  آثار،  تشکیل گروه 

-هنری، حمایت مالی ازگروه 

ها، کمک به عرضه و فروش  

 تولیدات هنری 

  0% 35% 35% 30% 

و  توانمندسازی 

افزایش اشتغال  

کاهش بار  معلولین، 

های  مالی سیاست 

 حمایتی دولت 

4 
ی در راستای به های اقتصادبنگاهحمایت از 

 کارگیری مددجویان بهزیستی 

57.000 

 فرصت شغلی 

های  فراخوان ایجاد فرصت

شغلی توسط کارفرمایان و  

آفرینان برای اشتغال  کار

جامعه هدف بهزیستی، 

های شغلی،  تعیین فرصت

توزیع اعتبارات بانکی، 

های حمایتی توزیع مشوق 

 ای و جبران کارائیبیمه

امور تعاون    معاونت

ونت توسعه اشتغال و  معا/ 

های کار آفرینی/ بانک 

توسعه تعاون، رفاه و 

صندوق کار آفرینی امید، 

-صندوق ضمانت سرمایه

 گذاری 

وزارت امور  / 

اقتصادی و  

دارایی/وزارت  

تعاون کار و رفاه  

-اجتماعی/بانک 

 های عامل 

0% 35% 35% 30% 
کاهش نرخ بیکاری  

 جامعه هدف 



 

 اقدامات اجرایی  اهداف کمی عنوان طرح محوری  ردیف  عنوان

  / سازمان معاونت/ 

صندوق/ بانک همکار 

 )تابعه وزارت متبوع( 

و ها وزارتخانه 

سایر سازمانهای  

 همکار

 زمان بندی اجرایی 
دستاورد مورد  

 انتظار
سه 

ماهه 

 اول 

سه 

ماهه 

 دوم 

سه 

ماهه 

 سوم 

سه 

ماهه 

 چهارم 

 _ گاه( سالمت روان محلی) باشهای خانه 5

 شناسایی جمعیت هدف،

های الزم در  ارایه آموزش 

حوزه ارتقای سالمت روان  

 برایعمومی، اجتماعی 

های  کاهش آسیب

 اجتماعی 

دفتر مشاوره و امور  

روانشناختی معاونت  

 توسعه پیشگیری 

مراکز مشاوره و  

خدمات  

روانشناختی،  

شهرداری، مراکز  

 دانشگاهی 

0% 30% 40% 30% 

ارتقای سالمت  

کاهش   روان، 

 های اجتماعی آسیب

ی 
ماع

جت
ن ا

می
 تأ

ان
زم

سا
 

1 
ای،  های اطالعاتی بیمه سازی سامانهیکپارچه 

 مالیاتی و بانکی 
 

امکان سنجی یکپارچه  

سازی، تدوین  

استاندرادهای الزم جهت  

یکپارچه سازی، هماهنگی  

و برقراری ارتباط بین 

 های اطالعاتی بانک 

 مالیاتی سازمان  

 بانک مرکزی 
25% 25% 25% 25% 

-جلوگیری از موازی 

سازی  کاری، شفاف 

های اقتصادی،  فعالیت 

روان سازی فضای  

کسب و کار، افزایش  

درجه دقت اطالعات  

 اقتصادی 

  هااصالح فرآیند بازرسی کارگاه 2

شناسایی فرآیندها، اصالح  

و بازنگری فرآیندها، تهیه 

فرآیندهای جدید و  

کارآمد، ابالغ فرآیندها 

 برای اجرا 

 %0 %0 %50 %50 _ نت روابط کار معاو

بهبود فضای کسب و  

 کار 

 کاری پرهیز از موازی 

 ها کاهش هزینه 

افزایش ضریب پوشش  

 ای بیمه 

  اصالح فرآیند صدور مفاصا حساب  3

تشکیل کارگروه، بررسی  

ضوابط و مقررات مربوطه،  

اصالح ضوابط و مقررات،  

ضوابط و مقررات ابالغ 

 مربوطه برای اجرا 

_ _ 25% 25% 25% 25% 

بهبود فضای کسب  

و کار، پرهیز از  

کاری، کاهش موازی 

ها، افزایش  هزینه

ضریب پوشش  

 ای بیمه



 

 اقدامات اجرایی  اهداف کمی عنوان طرح محوری  ردیف  عنوان

  / سازمان معاونت/ 

صندوق/ بانک همکار 

 )تابعه وزارت متبوع( 

و ها وزارتخانه 

سایر سازمانهای  

 همکار

 زمان بندی اجرایی 
دستاورد مورد  

 انتظار
سه 

ماهه 

 اول 

سه 

ماهه 

 دوم 

سه 

ماهه 

 سوم 

سه 

ماهه 

 چهارم 

  هاتنقیح مقررات و بخشنامه 4

تشکیل کارگروه، احصاء  

ها، مقررات و بخشنامه

بازنگری در مقررات و  

مقررات  ها، تنقیح بخشنامه

 هاو بخشنامه

 معاونت روابط کار 
 سازمان برنامه 

 وزارت اقتصاد 
30% 30% 40%  

بهبود فضای کسب  

 و کار 

 وری افزایش بهره

افزایش تولید و  

 اشتغال 

  کاهش حداقلی دعاوی قضائی و شکایات  5

بندی بررسی و طبقه 

شکایات واصله، اصالح  

فرآیندهای موجود در  

خصوص شکایات، ابالغ به 

 ادارات کل برای اجرا 

 %25 %25 %25 %25 _ معاونت روابط کار 

شفافیت و کاهش 

فساد اداری، بهبود  

فضای کسب و کار،  

 کاهش هزینه ها 

ون 
عا

ی ت
ذار

 گ
یه

رما
 س

ت
مان

 ض
وق

ند
ص

 

1 
ارایه خدمات تضمین تسهیالت سرمایه در  

 تولیدیهای گردش واحد 
3.000 

 میلیارد ریال 

شناسایی واحدهای تولیدی  

مشمول، فراخوان ارائه 

 خدمت، تضمین تسهیالت

معاونت امور تعاون/ 

معاونت توسعه کارآفرینی 

 و اشتغال 

 %25 %25 %25 %25 های عامل بانک 

رونق بخشی به  

اقتصاد، افزایش تولید،  

های  پایداری بنگاه 

اقتصادی، ایجاد  

 اشتغال 

2 

ارائه خدمات تضمین تسهیالت توسعه  

تولیدی به خصوص بهداشتی های فعال واحد 

 و دارویی 

3.500 

 میلیارد ریال 

لیدی  شناسایی واحدهای تو

مشمول، فراخوان ارائه 

 خدمت، تضمین تسهیالت

معاونت امور تعاون/ 

معاونت توسعه کارآفرینی 

 و اشتغال 

 %25 %25 %25 %25 های عامل بانک 

بخشی به  رونق

اقتصاد، افزایش  

تولید، پایداری  

اقتصادی،  های بنگاه

ایجاد اشتغال، حفظ  

و ارتقا سالمت  

 جامعه 



 

 اقدامات اجرایی  اهداف کمی عنوان طرح محوری  ردیف  عنوان

  / سازمان معاونت/ 

صندوق/ بانک همکار 

 )تابعه وزارت متبوع( 

و ها وزارتخانه 

سایر سازمانهای  

 همکار

 زمان بندی اجرایی 
دستاورد مورد  

 انتظار
سه 

ماهه 

 اول 

سه 

ماهه 

 دوم 

سه 

ماهه 

 سوم 

سه 

ماهه 

 چهارم 

3 
مردمی از    تضمین و راهبری جذب سرمایه 

 طریق مدل تأمین مالی خرد تضمین شده 

500 

 میلیارد ریال 

شناسایی واحدهای تولیدی  

مشمول، فراخوان ارائه 

 خدمت، تضمین تسهیالت

معاونت امور تعاون/ 

معاونت توسعه کارآفرینی 

 اشتغال و 

 %25 %25 %25 %25 های عامل بانک 

رونق بخشی به اقتصاد،  

های  وری سرمایه بهره 

ی کردن  خرد، مردم 

اقتصاد، حمایت از  

 اشتغال خرد و خانگی 

 تضمین معامالت بین زنجیره تأمین 4
1.000 

 میلیارد ریال 

شناسایی واحدهای تولیدی  

مشمول، فراخوان ارائه 

 خدمت، تضمین معامالت

معاونت امور تعاون/ 

معاونت توسعه کارآفرینی 

 و اشتغال 

 %25 %25 %25 %25 های عامل بانک 

قتصاد،  بخشی به ا رونق 

وری،  افزایش بهره 

بهبود فضای کسب و  

 کار 

 های تولیدی تضمین تعهدات شرکت 5
1.000 

 میلیارد ریال 

شناسایی واحدهای تولیدی  

مشمول، فراخوان ارائه 

 تعهدات خدمت، تضمین 

معاونت امور تعاون/ 

معاونت توسعه کارآفرینی 

 و اشتغال 

 %25 %25 %25 %25 بانکهای عامل 

رونق بخشی به  

-صاد، افزایش بهره اقت 

وری، بهبود فضای  

کسب و کار، آرامش  

گذاران در  سرمایه 

 فضای کسب و کار 

ان 
گر

کار
اه 

 رف
ک

بان
 

 -  پلتفرم توسعه بازار مبتنی بر اعتبار خرید  1

شناسایی جامعه هدف،  

سازی مقدمات،  فراهم 

ها و  هماهنگی با دستگاه 

 های مرتبط سازمان 

 %25 %25 %25 %25 -  های بازنشستگی صندوق

تحریک تقاضا، 

  کمک به خروج از 

 رکود، بهبود خدمات 

 تأمین مالی

 -  مرکز حمایت از اشتغال مناطق محروم  2

شناسایی جامعه هدف، 

تأمین طراحی ابزارهای 

مالی متناسب، تأمین 

 اعتبار 

معاونت توسعه اشتغال و  

کارآفرینی، معاونت امور  

های  تعاون، صندق

 بازنشستگی

 - 25% 25% 25% 25% 
زایی،  اشتغال 

 زدایی محرومیت 

  



 

 تعاون  امورو معاونت ای سازمان آموزش فنی و حرفه مراکز آموزشی و نوآوری -2پیوست 

 عنوان پروژه/ برنامه سازمان  ردیف  فصول 

ارزش کل  

 گذاریسرمایه 

)میلیارد  

 تومان( 

ارزش  

گذاری  سرمایه 

 )ارزی( 

زمان  

 برداری بهره
 یجاد طرح دستاوردها و پیامدهای ا استان 

ن 
ستا

تاب
13

99
 

 ایآموزش فنی و حرفه 1
  2احداث مرکز دو منظوره پیرانشهر )فاز 

 مرکز برادران(  _
5.86 0 04 /1399  

آذربایجان  

 غربی 

زایی  آموزی در سطح منطقه، اشتغالتوانمندسازی و مهارت

وری در  ماعی، ارتقاء بهرهپایدار،کاهش بیکاری و معضالت اجت

 اصناف و صنایع 

 ایوزش فنی و حرفهآم 2
تکمیل احداث مرکز آموزش فنی و  

 ای خواهران ساریحرفه
2.71 0 05 /1399  مازندران  

مناسب جهت آموزش و کسب مهارت افراد نمودن بستر فراهم

ایشان جهت ورود به فضای اشتغال و بازار   و توانمند سازی

 کار

 ایآموزش فنی و حرفه 3
تکمیل احداث مرکز آموزش فنی و  

 ای هتلداری و گردشگری رامسر هحرف 
3.15 0 05 /1399  مازندران  

آموزش نیروهای متخصص بر حسب نیاز اقلیمی منطقه در  

 هتلداری  گردشگری وبحث 

1399/ 06 0 1.087 باد آمرکز جعفر  ایآموزش فنی و حرفه 4  اردبیل  

و محصوالت کشاورزی،  ها  افزایش بازدهی و راندمان زمین 

ریزی ویژه برای صادارات  تبدیلی، برنامه برداری ازصتایع  بهره 

 محصوالت 

 ایآموزش فنی و حرفه 5
منظوره شیروان   احداث مرکز دو

 چرداول)سرابله( 
2.777 0 06 /1399  ایالم  

زایی  آموزی در سطح منطقه، اشتغالمهارتسازی و توانمند

وری  ی و معضالت اجتماعی، ارتقاء بهره کاهش بیکار  پایدار، 

 ع در اصناف و صنای

 ایآموزش فنی و حرفه 6
ای  توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه

 بیرجند
0.5 0 06 /1399  

خراسان  

 جنوبی 
 آموزش متقاضی مهارت و نیروی جویای کار

 ایآموزش فنی و حرفه 7
تکمیل سوله آموزشی مرکز فنی و  

 ای فردوس حرفه
0.85 0 06 /1399  

خراسان  

 جنوبی 

الزم در    سازیو بسترامکان آموزش به متقاضیان این حوزه  

  ئین وهای تزتراش ، فروش و بازاریابی سنگ های حوزه 

 نفر 50تا  5متی از قی

 ایآموزش فنی و حرفه 8
ای  تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه

 شهرک صنعتی توس
1.895 0 06 /1399  

خراسان  

 رضوی 
 آموزش نیروی کار شاغل در صنایع 

1399/ 06 0 2.3 )سوله آموزشی(  احداث مرکز گرمه ایآموزش فنی و حرفه 9  
خراسان  

 شمالی 

مهارت افراد وزش و کسب نمودن بستر مناسب جهت آمفراهم

 ایشان جهت ورود به فضای اشتغال و بازار کار سازی و توانمند

1399/ 06 0 1.5 احداث مرکز سنجش مهارت استان  ایآموزش فنی و حرفه 10  ای الحیت حرفه ارت آموختگان و سنجش ص سنجش مهارت مه  سمنان 



 

 عنوان پروژه/ برنامه سازمان  ردیف  فصول 

ارزش کل  

 گذاریسرمایه 

)میلیارد  

 تومان( 

ارزش  

گذاری  سرمایه 

 )ارزی( 

زمان  

 برداری بهره
 یجاد طرح دستاوردها و پیامدهای ا استان 

 ایآموزش فنی و حرفه 11
ای  حرفه احداث و تجهیز مرکز آموزش فنی و  

 ( 4سنجش مهارت استان )ساختمان  
8 0 06 /1399  فارس 

ارائه خدمات نوین الکترونیکی در قالب آزمونهای هماهنگ و  

 استان  اینترنتی در سراسر

ن 
ستا

زم
13

99
 

1399/ 11 0 27.9 ارت استان احداث مرکز سنجش مه ایآموزش فنی و حرفه 12  
آذربایجان  

 شرقی

ور گواهینامه  آموختگان جهت صدسنجش مهارت مهارت 

 ای سنجش صالحیت حرفه ومهارت در انجام کار  

1399/ 11 0 2.3 احداث مرکز اموزش هتلداری تبریز  ایآموزش فنی و حرفه 13  
آذربایجان  

 شرقی
 داری ارتی در زمینه گردشگری و هتلههای م توسعه آموزش 

1399/ 11 0 0.9 شهرکرد احداث شهرک صنعتی  ایآموزش فنی و حرفه 14  
چهارمحال  

 و بختیاری
 آموزش نیروی کار شاغل در صنایع 

1399/ 11 0 0.73 احداث شهرک صنعتی بروجن  ایآموزش فنی و حرفه 15  
چهارمحال  

 و بختیاری
 آموزش نیروی کار شاغل در صنایع 

 ایآموزش فنی و حرفه 16
ای  میل مرکز آموزش فنی و حرفهتک

 سامان
0.98 0 11 /1399  

چهارمحال  

 و بختیاری
 آموزش متقاضی مهارت و نیروی جویای کار

 ایآموزش فنی و حرفه 17

تخریب و احداث کارگاه آموزشی نانوایی نان  

نیمه حجیم به روش صنعتی در مرکز امام  

 علی اهواز)توسعه مرکز امام علی اهواز( 

0.6626 0 11 /1399  زایی تغالاش   مهارت آموزشی و خوزستان 

 ایآموزش فنی و حرفه 18
ای کوت  احداث مرکز آموزش فنی و حرفه 

 عبدا.. 
2.73 0 11 /1399  آموزش متقاضی مهارت و نیروی جویای کار خوزستان 

 ایآموزش فنی و حرفه 19
احداث مرکز تخصصی کشاورزی شاهرود 

 )مصوب رهبری( 
2.7 0 11 /1399  سمنان 

کشاورزی و اشتغال  های مهارتی در بخش  توسعه آموزش 

 روستایی 

1399/ 11 0 5.4 مرکز سنجش مهارت ایآموزش فنی و حرفه 20  های آموزشی مراکز کننده در دوره سنجش مهارت افراد شرکت  کرمان 

1399/ 12 0 3.37 اندازی مراکز نوآوری هرمزگان ایجاد و راه تعاون  امور  معاونت 21  هرمزگان  

های  خالقیت و بستر رشد و پرورش ایده ایجاد زمینه مناسب بروز  

ها، تسهیل ارتباط و تعامل  نو بر مبنای دانش با محوریت تعاونی 

 ها های خالقانه  و استارتاپ واحدهای تعاونی فعال با صاحبان ایده 

1399/ 12 0 3.38 ایجاد و راه اندازی مراکز نوآوری فارس  معاونت امور تعاون  22  رسفا 

1399/ 12 0 0.67 ایجاد و راه اندازی مراکز نوآوری البرز  امور تعاون معاونت   23  البرز  

1399/ 12 0 1.2 ایجاد و راه اندازی مراکز نوآوری کردستان معاونت امور تعاون  24  کردستان 

1399/ 12 0 10.4 ایجاد و راه اندازی مراکز نوآوری تهران  معاونت امور تعاون  25  تهران  



 

 ها و درمانگاهها بیمارستاناحداث و بهسازی  -3پیوست 

 عنوان پروژه/ برنامه سازمان  ردیف  فصل

ارزش کل  

 گذاریسرمایه 

 )میلیارد تومان( 

ارزش  

سرمایه  

گذاری  

 )ارزی( 

زمان  

 برداری بهره
 دستاوردها و پیامدهای ایجاد طرح  استان 

ن
تا

س
تاب

 

1399/ 04 -  20.3 هشترود اعی  افتتاح درمانگاه تامین اجتم تأمین اجتماعی  1  
آذربایجان  

 شرقی

افزایش سطح دسترسی عمومی خدمات درمانی ،ارتقاء سطح 

 رضایتمندی و سالمت بیمه شدگان 

 تأمین اجتماعی  2
توسعه و بهسازی  اورژانس بیمارستان امام   

 علی )ع( 
5  - 04 /1399 

چهارمحال و  

 بختیاری

افزایش ضریب اشغال  و  ارایه خدمات  درمانی  به روزتر و ایمن تر 

 تخت

1399/ 04 -  19.2 افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی ملکان  تأمین اجتماعی  3  
آذربایجان  

 شرقی

افزایش سطح دسترسی عمومی خدمات درمانی ،ارتقاء سطح 

 رضایتمندی و سالمت بیمه شدگان 

1399/ 04 -  17.2 افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی عجبشیر تأمین اجتماعی  4  
آذربایجان  

 شرقی

افزایش سطح دسترسی عمومی خدمات درمانی ،ارتقاء سطح 

 رضایتمندی و سالمت بیمه شدگان 

1399/ 04 -  26.9 درمانگاه عمومی سطح یک آستانه اشرفیه تأمین اجتماعی  5  گیالن  
رضایتمندی باالی بیمه شدگان بویژه جامعه زحمتکش کارگر  

 منطقه 

1399/ 04 -  7.5 ازی  بیمارستان شفا بابلسر توسعه و بازس اجتماعی تأمین  6  استانداردسازی فضاهای درمانی و ارتقا کیفیت خدمت رسانی  مازندران  

 تأمین اجتماعی  7
باز سازی و توسعه بخش قدیمی پلی  

 کلینیک تامین اجتماعی اردکان یزد 
13.5  - 04 /1399  درمان افزایش سطح دسترسی عمومی خدمات  یزد  

1399/ 04 -  35.3 کلینیک تأمین اجتماعی رباط کریم پلی  تأمین اجتماعی  8  افزایش سطح دسترسی عمومی خدمات درمان  تهران  

1399/ 06 -  7.6 شعبه تأمین اجتماعی عشق آباد  تأمین اجتماعی  9  
خراسان  

 جنوبی 
 افزایش سطح دسترسی عمومی خدمات درمان 

1399/ 06 -  13.7 تقطبقه فوقانی پلی کلینیک شهید فاتوسعه   تأمین اجتماعی  10  
خراسان  

 رضوی 
 کمبود فضای فیزیکی فعلی و افزایش بیمه شدگان 

 تأمین اجتماعی  11
ساختمان جدید پلی کلینیک تخصصی بندر 

 انزلی )دریا( 
37.1  - 06 /1399  گیالن  

رضایتمندی بیمه شدگان عزیز و  14ارائه خدمات بهتر و افزایش 

 داشت 14پرسنل را در بر خواهد 



 

 عنوان پروژه/ برنامه سازمان  ردیف  فصل

ارزش کل  

 گذاریسرمایه 

 )میلیارد تومان( 

ارزش  

سرمایه  

گذاری  

 )ارزی( 

زمان  

 برداری بهره
 دستاوردها و پیامدهای ایجاد طرح  استان 

1399/ 06 -  23.6 درمانگاه تامین اجتماعی آزادشهر  اجتماعی تأمین  12  افزایش سطح ارایه خدمات درمانی رایگان به بیمه شدگان  گلستان 

1399/ 06 -  6.7 انبار دارویی بیمارستان حضرت معصومه تأمین اجتماعی  13  درمانی و افزایش رضایتمندیارتقاء کیفیت خدمات  کرمانشاه 

ن 
تا

س
زم

 

1399/ 11 -  26.8 درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی زرندیه عی تأمین اجتما  14  افزایش سطح دسترسی عمومی خدمات درمان  مرکزی  

1399/ 11 -  5 ساخت اورژانس بیمارستان شهدا  تأمین اجتماعی  15  استانداردهای روز ایجاد اورژانس منطبق با  کرمانشاه 

1399/ 11 -  41.8 پلی کلینیک تامین اجتماعی برازجان  تأمین اجتماعی  16  ارائه خدمات درمانی بهینه به بیمه شوندگان بوشهر  

1399/ 11 -  187.9 تخت هدایت تهران  100بیمارستان  تأمین اجتماعی  17  افزایش سطح دسترسی عمومی خدمات درمانی  تهران  

1399/ 11 -  21.2 احداث درمانگاه در شهرستان درگز  اجتماعی تأمین  18  
خراسان  

 رضوی 
 نگاه در شهرستان فوق نبود درما

1399/ 11 -  4 توسعه بخش اورژانس دکتر غرضی سیرجان  تأمین اجتماعی  19  ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیماران  کرمان 

 تأمین اجتماعی  20
استانداردسازی اورژانس  بازسازی و 

 بیمارستان حکیم جرجانی گرگان 
11  - 11 /1399  درمانی با کیفیت  به بیماران اورژانسی ارایه خدمات   گلستان 

1399/ 11 -  50.6 طرح توسعه بیمارستان شهدا شوشتر  تأمین اجتماعی  21  افزایش سطح دسترسی عمومی خدمات درمانی  خوزستان 

 تأمین اجتماعی  22
تختخوابی تامین اجتماعی    96بیمارستان 

 دزفول 
184.2  - 11 /1399 خدمات درمانی  افزایش سطح دسترسی عمومی  خوزستان   

1399/ 11 -  303.9 احداث بیمارستان آبادان  تأمین اجتماعی  23  افزایش سطح دسترسی عمومی خدمات درمان  خوزستان 

 تأمین اجتماعی  24
 تختخوابی 500توسعه بیمارستان 

 فیاض بخش
1000  - 11 /1399  افزایش سطح دسترسی عمومی خدمات درمان  تهران  

  



 

 های وابسته های اقتصادی و بانکگذاری بنگاهیهسرماهای پروژه -4پیوست 

 عنوان پروژه/ برنامه سازمان  ردیف فصل

ارزش کل  

 گذاری سرمایه

)میلیارد 

 تومان( 

ارزش 

سرمایه  

گذاری  

 )ارزی(

زمان  

 برداری بهره
 دستاوردها و پیامدهای ایجاد طرح  استان 

هار
ب

 

 خوزستان 1399/ 03 - 60 پتروشیمی آبادان   600بازسازی و نوسازی واحد  شستا 1

تداوم فعالیت شرکت وخروج از زیان دهی بهبود  

حفظ اشتغال  - افزایش راندمان شرکت -عملکرد  

 پایدار 

ان 
ست

تاب
 

2 

صندوق 

حمایت و  

بازنشستگی  

کارکنان 

 فوالد 

 کرمان 1399/ 04  139 + معدن پابدانا2400بازگشایی افق زیر تراز 
میلیون تنی و افزایش  6دستیابی به ذخیره  

 رفیت تولید ظ

3 
بازنشستگی  

 کشوری 
1399/ 05 0 500 آزاد راه شرق سپاهان  اصفهان 

 کوتاه شدن کریدور شمال به جنوب 

 کاهش مصرف سوخت -

 ترافیکی شهری اصفهان کاهش بار -

4 
بانک رفاه 

 کارگران 
1399/ 05 -  13/ 5 بازیافت گازهای فلر واحد پلی اتیلن پتروشیمی امیرکبیر  خوزستان 

استفاده از گازهای ارسالی به فلر  جمع آوری و 

مجتمع، بازیافت و کاهش هدر رفت گازهای 

 اتیلن موجود در خط فلر 

5 
بانک رفاه 

 کارگران 
1399/ 05 -  58/ 3 دوزینگ کولینگ پتروشیمی امیرکبیرسیستم   خوزستان 

به منظور تزریق مواد شیمیایی به سیستم های  

خنک کننده به صورت مکانیزه با هدف  

از هدررفت مواد و تدوام پایدار مواد  جلوگیری 

شیمیایی به آب و نگهداری مبدلها و تجهیزات  

 واحدهای عملیاتی 

پروژه فرا ساحل)موج شکنها و اسکله، آنامیس، لوله های   شستا 6

 )کشتیرانی ستاره قشم(شناور( 
  -رونق در منطقه محروم قشم -زایی اشتغال  هرمزگان  1399/ 06 - 88

 درآمدزایی 



 

 عنوان پروژه/ برنامه سازمان  ردیف فصل

ارزش کل  

 گذاری سرمایه

)میلیارد 

 تومان( 

ارزش 

سرمایه  

گذاری  

 )ارزی(

زمان  

 برداری بهره
 دستاوردها و پیامدهای ایجاد طرح  استان 

اشست 7 شهید -(LVPتوسعه خطوط تولید سرم های تزریقی حجیم ) 

 قاضی
14 /41  - 06 /1399  

آذربایجان  

 افزایش راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولید شرقی

8 

صندوق 

حمایت و  

بازنشستگی  

کارکنان 

 فوالد 

 95 احداث کارخانه گندله سازی سه چاهون 

میلیون 1855

  69و یوآن 

 یورو یلیون م

 یزد  1399/ 06
ید گندله آهن)احداث یک واحد گندله سازی  تول

 میلیون تن در سال(  5به ظرفیت 

9 

صندوق 

حمایت و  

بازنشستگی  

کارکنان 

 فوالد 

سیگارت سازی در سایر  خرید دو خط کامل ماشین آالت  

 اسلیم و سوپراسلیم 
1399/ 06 میلیون یورو 11   تولید محصوالت بازار پسند  تهران  

10 

صندوق 

حمایت و  

  بازنشستگی

کارکنان 

 فوالد 

1399/ 06  293 ( مسکونی واحد 1500 اول فاز)بافق  شهری فاضالب  یزد  

  و زیست محیط  حفظ جهت فاضالب تصفیه

  و معادن  در شدهتصفیه آب از استفاده

 شرکت  فرآوری  هایکارخانه

11 
 بانک رفاه

 کارگران 
3991/ 06 -  35 ایستگاه انتقال و تقلیل فشار  گاز اتان پتروشیمی امیرکبیر   خوزستان 

انتقال گاز اتان عسلویه به مجتمع بصورت 

 ، افزایش سودآوری جامبوکانتینر

12 
تأمین 

 اجتماعی 
1399/ 06 - 102 تبریز شمس مجتمع   Aبلوک   

  آذربایجان

 شرقی

  درمان خدمات  عمومی  دسترسی  سطح افزایش

 اجتماعی  تامین سازمان

پ ا ی  یز 

 افزایش راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولید تهران  1399/ 07 - 56/ 16 رایتل  -  CG NATو   Core Siteطرح ارتقاء ظرفیت  شستا 13



 

 عنوان پروژه/ برنامه سازمان  ردیف فصل

ارزش کل  

 گذاری سرمایه

)میلیارد 

 تومان( 

ارزش 

سرمایه  

گذاری  

 )ارزی(

زمان  

 برداری بهره
 دستاوردها و پیامدهای ایجاد طرح  استان 

14 
بازنشستگی  

 کشوری 
  پتروشیمی مسجد سلیمان پروژه 

میلیون   4917

 یوآن
07 /1399  خوزستان 

جلوگیری از خام فروشی، ورود ارز به کشور، رفع  

نیازهای صنایع دیگر، اشتغال زایی در مناطق  

 مرزی و محروم 

42/ 74 کاسپین تأمین  -آمپول  Eراه اندازی پریفیلد و خط  شستا 15  - 80 /1399  بهبود عملکرد/ افزایش تولیدافزایش راندمان/  گیالن  

50/ 3 کلر پارس  -افزایش ظرفیت کلر و اسید سازی  شستا 16  - 80 /1399  
آذربایجان  

 افزایش راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولید شرقی

  -ث ترمینال کانتینری و ابنیه آن در بندر خرمشهر احدا شستا 17

 کشتیرانی جنوب 
 فرآیند امور و رونق و توسعهتسهیل  خوزستان 1399/ 09 - 137

ان
ست

زم
 

بهبود   - های طبیعیاستفاده از پتانسیل انرژی سمنان 1399/ 10 - 13/ 57 افق تأمین انرژی   –مگاواتی گرمسار   2نیروگاه  شستا 18

 عملکرد 

  -راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولیدافزایش  اصفهان 1399/ 10 - 12/ 7 کشت و دامداری فکا -تن شیر در سال  3000فزایش ظرفیت  ا شستا 19

 رونق بخش کشاورزی

گذاری و  شرکت سرمایه -تولید چیفر و منجید تسمه نقاله شستا 20

 توسعه صنایع الستیک 
 عملکرد/ افزایش تولید  افزایش راندمان/ بهبود زنجان 1399/ 10 - 31.8

 رونق تولید ملی   -افزایش راندمان/ افزایش تولید لرستان  1399/ 11 - 65 بهین آرا  -احداث کارخانه تولید شیر خشک  شستا 21

 شستا 22
توسعه و  ) Transmissionطرح افزایش ظرفیت 

کیلومتر   100و   Backboneکیلومتر  30سازی بهینه

Backhaul)  )-  رایتل 

 افزایش راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولید تهران و کرج  1399/ 11 - 11.7

های امنیت سازی و عملیات زیرساخت و سرویس  توسعه، بهین  شستا 23

 رایتل - فناوری اطالعات
 افزایش راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولید تهران  1399/ 11 - 8.7

فزار و الیسنس و تأمین نرم ا BSSو  CRMافزایش ظرفیت  شستا 24

 رایتل - های جذب و نگهداشتبرای پروژه 
 افزایش راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولید تهران  1399/ 11 - 76.2

های توسعه، بهینه سازی و عملیات زیرساخت و سرویس  شستا 25

 رایتل  -فناوری اطالعات سازمانی
 تولید  راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایشافزایش  تهران  1399/ 11 - 25



 

 عنوان پروژه/ برنامه سازمان  ردیف فصل

ارزش کل  

 گذاری سرمایه

)میلیارد 

 تومان( 

ارزش 

سرمایه  

گذاری  

 )ارزی(

زمان  

 برداری بهره
 دستاوردها و پیامدهای ایجاد طرح  استان 

26 
تأمین 

 اجتماعی 
1399/ 11 - 60 تبریز  شمس  مجتمع  Cبرج شرقی بلوک    

  آذربایجان

 شرقی

  درمان خدمات  عمومی  دسترسی  سطح افزایش

 اجتماعی  تامین سازمان

27 

صندوق 

حمایت و  

بازنشستگی  

کارکنان 

 فوالد 

1399/ 12  100 آبنیل شمالی گشایش اولین افق بهره برداری معدن   کرمان 
میلیون تنی زغال سنگ   11ج ذخیره استخرا 

 حرارتی و افزایش ظرفیت تولید

28 

صندوق 

حمایت و  

بازنشستگی  

کارکنان 

 فوالد 

کیلووات اختصاصی شرکت سنگ آهن و  33/ 132احداث برق 

 نخلستان بافق 132/ 400خطوط انتقال و توسعه برق 
80  12 /1399  یزد  

  سایر و چاهون سه  سازیگندله پروژه برق تأمین

 شرکت  ایتوسعه هایح طر

29 
بازنشستگی  

 کشوری 
ABS@RUBBER 507 

میلیون   338

 یورو 
12 /1399  بوشهر  

جلوگیری از خام فروشی، ورود ارز به کشور، رفع  

نیازهای صنایع دیگر، اشتغال زایی در مناطق  

 مرزی و محروم 

1399/ 12 - 112.7 تأمین انرژی سبز کویر  - مگاواتی اردکان 10خورشیدی  نیروگاه  شستا 30  کاهش اثرات منفی زیست محیطی یزد  

1399/ 12 - 51.50 تأمین آب هرمز ابدال  -طرح آب شیرین کن کرگان شستا 31  افزایش راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولید هرمزگان  

صنایع   -گازی و مالت خشک تولید انواع بلوک و پانل سبک  شستا 32

 خاک چینی ایران 
370 - 12 /1399  

یجان  آذربا

 افزایش راندمان/ افزایش تولید شرقی

شرکت  -احداث کارخانه تولید سولفات پتاسیم وکلرید کلسیم  شستا 33

 معدنی امالح ایران 
116 - 12 /1399  افزایش راندمان/ افزایش تولید سمنان 

1399/ 12 - 36 شرکت معدنی امالح ایران  - تبلور مجددتوسعه نمک تصفیه  شستا 34  راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولیدافزایش  سمنان 



 

 عنوان پروژه/ برنامه سازمان  ردیف فصل

ارزش کل  

 گذاری سرمایه

)میلیارد 

 تومان( 

ارزش 

سرمایه  

گذاری  

 )ارزی(

زمان  

 برداری بهره
 دستاوردها و پیامدهای ایجاد طرح  استان 

1399/ 12 - 52 کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان  -پروژه توسعه دام جرسی شستا 35   -افزایش راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولید اصفهان 

 رونق بخش کشاورزی

احداث و راه اندازی کاغذسازی بیستون تامین ) اتمام فعالیت  شستا 36

 صنایع کاغذسازی بیستون تأمین -ه(های باقیماند
272 - 12 /1399  افزایش راندمان/ افزایش تولید کرمانشاه 

راه اندازی مجدد کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه )کیمیای  شستا 37

 کیمیای غرب گستر  -غرب گستر( 
44.5 - 12 /1399  افزایش راندمان/ افزایش تولید کرمانشاه 

1399/ 12 - 210.6 رایتل -LTEبه  3Gت از سای 1000طرح ارتقاء  شستا 38  افزایش راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولید کل کشور  

1399/ 12 - 140.4 رایتل   -فاز اوّل() 3G/LTEسایت جدید   200طرح نصب  شستا 39  افزایش راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولید تهران و البرز  

  -(LTE 2100تهران ) سایت اطراف 770افزایش ظرفیت  شستا 40

 رایتل 
19.93 - 12 /1399  افزایش راندمان/ بهبود عملکرد/ افزایش تولید تهران  

1399/ 12 - 14 پخش هجرت   -احداث مرکز توزیع قم شستا 41  عملکرد افزایش راندمان/ بهبود   قم 

10/ 39 احداث مرکز جدید گرگان شستا 42  - 12 /1399  رد افزایش راندمان/ بهبود عملک گلستان 
  



 

 محصولی جدید کدهایگریدها و  -5پیوست 

 نام شرکت  ردیف
نام محصول  

 جدید

 گذاری مورد نیاز سرمایه

 )میلیارد تومان( 

 محل اجرا 

 )استان/شهرستان(
 روش تأمین مالی 

دستاوردهای  های و ضرورت

 مورد انتظار

های  مجوزها یا گواهینامه

 مورد نیاز 

 منابع داخلی  تهران/ تهران  شسرمایه در گرد آتراکوریم توفیق دارو  1
داروی کلیدی در بیهوشی، ممانعت 

 از واردات ماده اولیه

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

 منابع داخلی  تهران/ تهران  سرمایه در گردش سترورلیکس  توفیق دارو  2
داروی درمان ناباروری، ممانعت از  

 واردات ماده اولیه 

پروانه محصول از سازمان 

 ارو غذا و د

 منابع داخلی  تهران/ تهران  سرمایه در گردش پمالیدوماید  توفیق دارو  3

کننده  تنظیمداروی ضدسرطان و 

ایمنی، ممانعت از واردات ماده 

 اولیه 

سازمان پروانه محصول از 

 غذا و دارو 

 منابع داخلی  تهران/ گرمدره سرمایه در گردش پیوگلیتازون  تماد 4
داروی ضد دیابت، ممانعت از 

 ردات ماده اولیه وا

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

 منابع داخلی  تهران/ گرمدره سرمایه در گردش کویتیاپین  تماد 5
داروی ضدجنون، ممانعت از 

 اولیه واردات ماده 

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

 منابع داخلی  تهران/ گرمدره سرمایه در گردش پرازوسین  تماد 6

خون و کنترل  داروی ضدفشار 

هایپرتروفی پروستات، ممانعت از 

 واردات ماده اولیه 

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

 منابع داخلی  گرمدرهتهران/  سرمایه در گردش نالتروکسان  تماد 7
داروی ضداعتیاد، ممانعت از 

 واردات ماده اولیه 

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

 منابع داخلی  تهران/ گرمدره ه در گردشسرمای پریگابالین  تماد 8

داروی ضدصرع و کنترل کننده  

دردهای نوروپاتیک، ممانعت از  

 واردات ماده اولیه 

سازمان پروانه محصول از 

 غذا و دارو 

 منابع داخلی  تهران/ گرمدره سرمایه در گردش داپوکستین  تماد 9

داروی ضد اختالالت نعوظ آلت 

ه تناسلی، ممانعت از واردات ماد

 اولیه 

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

10 
شیمی دارویی 

 داروپخش
 داخلی منابع  تهران/ وردآورد سرمایه در گردش کالریترومایسین 

آنتی بیوتیک، ممانعت از واردات 

 ماده اولیه 

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 



 

 نام شرکت  ردیف
نام محصول  

 جدید

 گذاری مورد نیاز سرمایه

 )میلیارد تومان( 

 محل اجرا 

 )استان/شهرستان(
 روش تأمین مالی 

دستاوردهای  های و ضرورت

 مورد انتظار

های  مجوزها یا گواهینامه

 مورد نیاز 

11 
شیمی دارویی 

 داروپخش

آزیترومایسین 

 تیست ماسک 
 منابع داخلی  تهران/ وردآورد ردشسرمایه در گ

آنتی بیوتیک، اصالح طعم تلخ 

 برای افزایش پذیرش بیمار

پروانه محصول از سازمان 

 دارو غذا و 

12 
شیمی دارویی 

 داروپخش
 منابع داخلی  تهران/ وردآورد سرمایه در گردش دنپزیل

داروی ضد آلزایمر، ممانعت از 

 واردات ماده اولیه 

ن پروانه محصول از سازما

 غذا و دارو 

13 
شیمی دارویی 

 داروپخش
 منابع داخلی  تهران/ وردآورد سرمایه در گردش فنوفیبرات

خون، داروی کاهنده چربی 

 ممانعت از واردات ماده اولیه 

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

14 
شیمی دارویی 

 داروپخش
 منابع داخلی  تهران/ وردآورد سرمایه در گردش وارنیکلین 

ترک سیگار، ممانعت از داروی 

 واردات ماده اولیه 

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

 منابع داخلی  مازندران/ ساری  سرمایه در گردش والزارتان آنتی بیوتیک سازی 15
داروی ضدفشارخون، ممانعت از  

 واردات ماده اولیه و ارزبری باال 

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

16 
لتی ارلیستات + مو

 ویتامین 
 داروی ضدچاقی منابع داخلی  تهران/ تهران  سرمایه در گردش ابوریحان 

سازمان پروانه محصول از 

 غذا و دارو 

 داروی ضدصرع  منابع داخلی  تهران/ تهران  سرمایه در گردش پارس دارو دوز( 4الکوزاماید )  17
پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

 منابع داخلی  تهران/ تهران  رمایه در گردشس پارس دارو ODTسیلدنافیل  18
داروی ضد اختالالت نعوظ آلت 

 فرموالسیون تناسلی با ارتقا 

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

 کنترل سرفه خلط دار منابع داخلی  تهران/ گرمدره سرمایه در گردش تماد گایاکدین  19
پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

 هایپرتروفی پروستاتکنترل عالیم  منابع داخلی  آذربایجان شرقی/ تبریز سرمایه در گردش اویزهر دتاستراید 20
پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

 داروی درمان ناباروری منابع داخلی  آذربایجان شرقی/ تبریز سرمایه در گردش زهراوی سترورلیکس  21
پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

22 
ولوز پودر الکت

 خوراکی

کارخانجات 

 داروپخش
 منابع داخلی  تهران/ تهران  سرمایه در گردش

ضد یبوست، به صورت ساشه 

 پودری برای سهولت استفاده 

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 



 

 نام شرکت  ردیف
نام محصول  

 جدید

 گذاری مورد نیاز سرمایه

 )میلیارد تومان( 

 محل اجرا 

 )استان/شهرستان(
 روش تأمین مالی 

دستاوردهای  های و ضرورت

 مورد انتظار

های  مجوزها یا گواهینامه

 مورد نیاز 

 ایودیکسانول  23
کارخانجات 

 داروپخش
 منابع داخلی  تهران/ تهران  سرمایه در گردش

داروی حاجب در عکس برداری  

 پزشکی

پروانه محصول از سازمان 

 غذا و دارو 

 منابع داخلی  آذربایجان شرقی/ تبریز سرمایه در گردش شهید قاضی  هیوسین دامی  24
کنترل عالیم اسپاسمهای گوارشی  

 در دام

پروانه محصول از سازمان 

 دامپزشکی 

 منابع داخلی  اصفهان/ اصفهان سرمایه در گردش فارابی آزیترومایسین پودر 25
وتیک در شکل دارویی با  آنتی بی

 دوز جدید 

سازمان پروانه محصول از 

 غذا و دارو 

 مکمل غذایی دام منابع داخلی  لرستان/ بروجرد سرمایه در گردش زاگرس فارمد گاستروهرب  26
پروانه محصول از سازمان 

 دامپزشکی 

 ایی داممکمل غذ منابع داخلی  لرستان/ بروجرد سرمایه در گردش زاگرس فارمد برونشی هرب  27
پروانه محصول از سازمان 

 دامپزشکی 

 

  



 

 ها  بنگاه مدیریتبرنامه تجدید سازمان صنعتی و نظام   -6پیوست 

 ورود به بورس  نام شرکت  سازمان/صندوق  ردیف 
واگذاری خارج از  

 بورس )فروش( 
 سایر انحالل  ادغام 

     *  سیمان تامین سازمان تأمین اجتماعی/شستا 1

اعی/شستاسازمان تأمین اجتم 2      *  صنایع عمومی تامین 

     *  شیمی بافت سازمان تأمین اجتماعی/شستا 3

     *  فیرمکو پارس  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 4

     *  چوب خزر کاسپین سازمان تأمین اجتماعی/شستا 5

     *  کاغذ لطیف سازمان تأمین اجتماعی/شستا 6

سلولزی هلدینگ  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 7   *     

اجتماعی/شستاسازمان تأمین  8      *  شیمیایی فرآورد قشم 

     *  الستیک یزد  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 9

     *  پتروشیمی مروارید  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 10

     *  بازرسی کاالی تجاری سازمان تأمین اجتماعی/شستا 11

شمال  هامون سازمان تأمین اجتماعی/شستا 12   *     

تأمین اجتماعی/شستاسازمان  13      *  تامین سرمایه امین  

     *  کارگزاری صبا تامین  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 14

     *  زغالسنگ پروده طبس سازمان تأمین اجتماعی/شستا 15

     *  مالرد شیر  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 16

ارتباطی رایتل  خدمات سازمان تأمین اجتماعی/شستا 17   *     

     *  مدیریت توسعه انرژی تامین سازمان تأمین اجتماعی/شستا 18

  *     تامین و تعاون  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 19

  *     سرمایه گذاری رز بین الملل  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 20

  *     پتروشیمی نوین  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 21

اجتماعی/شستاأمین سازمان ت 22   *     پتروسینا  



 

 ورود به بورس  نام شرکت  سازمان/صندوق  ردیف 
واگذاری خارج از  

 بورس )فروش( 
 سایر انحالل  ادغام 

  *     شاخص  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 23

  *     پولیکا  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 24

  *     کیمیاورزان مهر غرب سازمان تأمین اجتماعی/شستا 25

 سازمان تأمین اجتماعی/شستا 26
مدیریت تولید و خدمات پارس  

 دارو 
    *  

اجتماعی/شستاسازمان تأمین  27   *     گسترش بازرگانی داروپخش  

  *     قند سحر ماکو  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 28

  *     یونگول بتن یاقوت خلخال  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 29

  *     سولیران  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 30

  *     پنبه نسوز نهبندان  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 31

ان تأمین اجتماعی/شستاسازم 32  
سنگ تزیینی نخل و کویر  

 نهبندان
    *  

 سازمان تأمین اجتماعی/شستا 33
خدمات مهندسی سیمان فارس  

 و خوزستان 
    *  

  *     خدمات بیمه تامین آتیه  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 34

  *     کربنات سدیم سازمان تأمین اجتماعی/شستا 35

عی/شستاتأمین اجتما سازمان  36   *     صنایع کاغذ غرب  

  *     فرش گیالن سازمان تأمین اجتماعی/شستا 37

  *     بازرگانی تامین اجتماعی  سازمان تأمین اجتماعی/شستا 38

  *     توسعه سالمت الکترونیک هدی سازمان تأمین اجتماعی/شستا 39

  *     شفا تامین سازمان تأمین اجتماعی/شستا 40

ین اجتماعی/شستاسازمان تأم 41  
گسترش تجارت هامون در  

گذاری هامون کیشسرمایه  
   *   

   *    سورنا در فیرمکو پارس سازمان تأمین اجتماعی/شستا 42



 

 ورود به بورس  نام شرکت  سازمان/صندوق  ردیف 
واگذاری خارج از  

 بورس )فروش( 
 سایر انحالل  ادغام 

 سازمان تأمین اجتماعی/شستا 43
مدیریت صنایع نوین تامین در  

 رایتل 
   *   

 سازمان تأمین اجتماعی/شستا 44
 صنایع چوب اسالم در

ذ ایران صنایع چوب و کاغ  
   *   

های شیالتی بندرعباس فرآورده  صندوق بازنشستگی کشوری  45    *    

    *   پیچک  صندوق بازنشستگی کشوری  46

    *   شیرکوه یزد  صندوق بازنشستگی کشوری  47

    *   مجتمع طیور فارس  صندوق بازنشستگی کشوری  48

   *    بازرگانی جبل دماوند صندوق بازنشستگی کشوری  49

    *   آبزی فرآیند بوشهر  صندوق بازنشستگی کشوری  50

   *    کشت و صنعت پگاه لرستان  صندوق بازنشستگی کشوری  51

   *    خدمات بار هوایی آسمان  صندوق بازنشستگی کشوری  52

   *    هواپیمایی فارس ایر  صندوق بازنشستگی کشوری  53

بازنشستگی کشوری صندوق  54   *     پترو آتیه صبا 

   *    آسمان کارگو  صندوق بازنشستگی کشوری  55

  *     توسعه آتیه صبا صندوق بازنشستگی کشوری  56

  *     دادگران آتیه صندوق بازنشستگی کشوری  57

  *     صنایع ملی گاز  صندوق بازنشستگی کشوری  58

اطالع رسانی امیدگستر خبری و  صندوق بازنشستگی کشوری  59      *  

تگی کشوری صندوق بازنشس 60    *    فناوران تراز پیریز  

  *     علمی کاربردی لوله سازی اهواز  صندوق بازنشستگی کشوری  61

   *    مهندسی عمران سازه پیریز  صندوق بازنشستگی کشوری  62

  *     تراز مبین آسیا  صندوق بازنشستگی کشوری  63



 

 ورود به بورس  نام شرکت  سازمان/صندوق  ردیف 
واگذاری خارج از  

 بورس )فروش( 
 سایر انحالل  ادغام 

بازنشستگی کشوری صندوق  64  
کشت و صنعت و دامپروری پگاه  

ن همدا  
   *   

    *   کارخانجات تولیدی تهران  صندوق بازنشستگی کشوری  65

 صندوق بازنشستگی کشوری  66
کشت و صنعت و دامپروری پگاه  

 سلماس 
   *   

   *    آتیه پگاه صندوق بازنشستگی کشوری  67

   *    بازرگانی صنایع شیر ایران  صندوق بازنشستگی کشوری  68

ار گستر پگاه منطقه یک باز صندوق بازنشستگی کشوری  69     *   

   *    بازار گستر پگاه منطقه دو  صندوق بازنشستگی کشوری  70

   *    بازار گستر پگاه منطقه سه صندوق بازنشستگی کشوری  71

چهار بازار گستر پگاه منطقه  صندوق بازنشستگی کشوری  72     *   

   *    سرمایه گذاری آتیه اوج سفر  صندوق بازنشستگی کشوری  73

   *    سرمایه گذاری سفر کارت ملی  صندوق بازنشستگی کشوری  74

   *    هتل پارس اصفهان صندوق بازنشستگی کشوری  75

 صندوق بازنشستگی کشوری  76
سرمایه گذاری و خدمات  

IHPمدیریتی  کیش   
   *   

  *     ارابه فرود البرز  صندوق بازنشستگی کشوری  77

د زاگرس فوال صندوق بازنشستگی کشوری  78      *  

  *     مدیریت و توسعه ملی صندوق بازنشستگی کشوری  79

   *    آبدرمانی محالت صندوق بازنشستگی کشوری  80

بازنشستگی کشوری صندوق  81    *    آرین پارسه کیش 

  *     لوله سازی پرشیا اهواز  صندوق بازنشستگی کشوری  82

  *     آهن ریل کاران  صندوق بازنشستگی کشوری  83

  *     روشن صنعت روانکار جنوب  صندوق بازنشستگی کشوری  84



 

 ورود به بورس  نام شرکت  سازمان/صندوق  ردیف 
واگذاری خارج از  

 بورس )فروش( 
 سایر انحالل  ادغام 

  *     سیال سازه روشن  صندوق بازنشستگی کشوری  85

بازنشستگی کشوری صندوق  86   *     سیال صنعت روانکار  

   *    صبا طوس شرق  صندوق بازنشستگی کشوری  87

 صندوق بازنشستگی کشوری  88
پیش ساخته سازان صبا آرمه 

 بتن
   *   

  *     توسعه صنایع پلیمر جم  صندوق بازنشستگی کشوری  89

  *     توسعه پلیمر کنگان  صندوق بازنشستگی کشوری  90

  *     آمیزه پویا پلیمر  صندوق بازنشستگی کشوری  91

  *     توسعه انرژی پادکیش صندوق بازنشستگی کشوری  92

 صندوق بازنشستگی کشوری  93
های ده بازرگانی و صنایع فرآور

 نفتی تاپکو استانبول 
    *  

  *     تراز بنای صدرا  صندوق بازنشستگی کشوری  94

  *     تامین کومه صبا صندوق بازنشستگی کشوری  95

  *     عمران صبا پیریز  صندوق بازنشستگی کشوری  96

     *  پگاه پخش سراسری پگاه  صندوق بازنشستگی کشوری  97

ت و صنعت فارس و همدان کش صندوق بازنشستگی کشوری  98   *     

     *  تراز پیریز و سایرین  صندوق بازنشستگی کشوری  99

بازنشستگی کشوری صندوق  100      *  صنایع لبنی اراک  

     *  آتیه صبا  صندوق بازنشستگی کشوری  101

     *  سیمان یاسوج  صندوق بازنشستگی کشوری  102

     *  پگاه لرستان  صندوق بازنشستگی کشوری  103

     *  پگاه تهران  صندوق بازنشستگی کشوری  104

اکسین خوزستانفوالد   صندوق بازنشستگی کشوری  105   *     

     *  صنایع شیر ایران  صندوق بازنشستگی کشوری  106



 

 ورود به بورس  نام شرکت  سازمان/صندوق  ردیف 
واگذاری خارج از  

 بورس )فروش( 
 سایر انحالل  ادغام 

     *  پگاه کرمان  صندوق بازنشستگی کشوری  107

 صندوق بازنشستگی کشوری  108
  یفرآورده ها یبسته بند عیصنا

گاه پ  یریش  
 *     

 صندوق بازنشستگی کشوری  109
و خدمات  یعموم  یانبارها

یگمرک  
 *     

هیارزش سرما  تیریگروه مد صندوق بازنشستگی کشوری  110   *     

قائم شهر  یکاغذساز صندوق بازنشستگی کشوری  111   *     

     *  پگاه همدان  صندوق بازنشستگی کشوری  112

زنجانپگاه   صندوق بازنشستگی کشوری  113   *     

     *  صبا فوالد خلیج فارس صندوق بازنشستگی کشوری  114

فوالد صندوق بازنشستگی   115 گذاری داالهو شرکت سرمایه     *     

فوالد صندوق بازنشستگی   116      *  شرکت سنگ آهن مرکزی ایران  

فوالد صندوق بازنشستگی   117      *  شرکت ذغال سنگ کرمان 

والد ف صندوق بازنشستگی   118      *  شرکت اسفندقه  

فوالد صندوق بازنشستگی   119     *   شرکت مرآت کیش  

فوالد صندوق بازنشستگی   120     *   شرکت صبا ابنیه 

فوالد صندوق بازنشستگی   121     *   شرکت ساختمانی کار 

فوالد صندوق بازنشستگی   122   *     شرکت بیمه اعتماد  

فوالد صندوق بازنشستگی   123  
ران صندوق  شرکت فناو

 بازنشستگی
    *  

فوالد صندوق بازنشستگی   124 زاگرس شرکت فوالد        *  

  



 

 )امالک و مستغالت(  هادارائیبرنامه مولدسازی  -7پیوست 

 نام شرکت  سازمان/صندوق  ردیف 
پیگیری و حل دعاوی  

 قضائی ملکی 
تسجیل و تحکیم  

 مالکیت 
 واگذاری* 

 )تعداد( 
 سایر مبادله یا تهاتر 

 - - 237 - - صنایع عمومی  تامین اجتماعی/شستا سازمان 1
 - - 125 - - سیمان قائن اجتماعی/شستاسازمان تامین  2
 - - 34 - - ایران سازه  سازمان تامین اجتماعی/شستا 3
 - - 32 - - حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان  سازمان تامین اجتماعی/شستا 4
 - - 31 - - ش سیمان خا  سازمان تامین اجتماعی/شستا 5
 - - 13 - - آبادان پتروشیمی  سازمان تامین اجتماعی/شستا 6
 - - 12 - - سیمان زنجان  سازمان تامین اجتماعی/شستا 7
 - - 11 - - سیمان تأمین و فارس و خوزستان  سازمان تامین اجتماعی/شستا 8
 - - 9 - - پرسی ایران گاز  سازمان تامین اجتماعی/شستا 9
 - - 9 - - صنایع کاغذ سازی کاوه امین اجتماعی/شستاسازمان ت 10
 - - 8 - - خدمات ارتباطی رایتل سازمان تامین اجتماعی/شستا 11
 - - 7 - - کارخانجات پارس الکتریک  سازمان تامین اجتماعی/شستا 12
 - - 6 - - سیمان فارس  سازمان تامین اجتماعی/شستا 13
 - - 6 - - ان نی ریز سیم سازمان تامین اجتماعی/شستا 14
 - - 6 - - پشم شیشه ایران  اجتماعی/شستاسازمان تامین  15
 - - 5 - - سیمان آبیک  سازمان تامین اجتماعی/شستا 16
 - - 5 - - صنایع مس شهید باهنر سازمان تامین اجتماعی/شستا 17
 - - 5 - - کارخانجات لوازم خانگی پارس  سازمان تامین اجتماعی/شستا 18
 - - 4 - - محصوالت کاغذی لطیف  اجتماعی/شستاسازمان تامین  19
 - - 4 - - داروسازی کاسپین تامین سازمان تامین اجتماعی/شستا 20
 - - 4 - - سیمان خوزستان  سازمان تامین اجتماعی/شستا 21
 - - 4 - - معدنی امالح ایران  سازمان تامین اجتماعی/شستا 22
 - - 4 - - صدر تأمین ستااجتماعی/شسازمان تامین  23
 - - 3 - - توزیع داروپخش  سازمان تامین اجتماعی/شستا 24
 - - 3 - - سیمان غرب  سازمان تامین اجتماعی/شستا 25
 - - 3 - - سیمان خزر  سازمان تامین اجتماعی/شستا 26
 - - 2 - - پتروشیمی فن آوران  سازمان تامین اجتماعی/شستا 27
 - - 2 - - فیبر بابلسر ماعی/شستاسازمان تامین اجت 28
 - - 2 - - شیمی بافت سازمان تامین اجتماعی/شستا 29



 

 نام شرکت  سازمان/صندوق  ردیف 
پیگیری و حل دعاوی  

 قضائی ملکی 
تسجیل و تحکیم  

 مالکیت 
 واگذاری* 

 )تعداد( 
 سایر مبادله یا تهاتر 

 - - 2 - - سیمان فارس نو  سازمان تامین اجتماعی/شستا 30
 - - 2 - - کاشی سعدی  سازمان تامین اجتماعی/شستا 31
 - - 2 - - پتروشیمی گذاری صنایع سرمایه سازمان تامین اجتماعی/شستا 32
 - - 1 - - نفت پاسارگاد  سازمان تامین اجتماعی/شستا 33
 - - 1 - - شیمیایی فراورد قشم سازمان تامین اجتماعی/شستا 34
 - - 1 - - آنتی بیوتیک سازی ایران  سازمان تامین اجتماعی/شستا 35
 - - 1 - - داروسازی اکسیر  سازمان تامین اجتماعی/شستا 36
 - - 1 - - توزیع داروهای دامی داروپخش  اسازمان تامین اجتماعی/شست 37
 - - 1 - - پخش هجرت  سازمان تامین اجتماعی/شستا 38
 - - 1 - - سیمان بهبهان  سازمان تامین اجتماعی/شستا 39
 - - 1 - - سیمان بجنورد  سازمان تامین اجتماعی/شستا 40
 - - 1 - - سیمان صوفیان  اجتماعی/شستاسازمان تامین  41
 - - 1 - - سیمان ساوه  ن تامین اجتماعی/شستاسازما 42
 - - 1 - - کشتیرانی جنوب خط ایران  سازمان تامین اجتماعی/شستا 43
 - - 1 - - خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا  سازمان تامین اجتماعی/شستا 44
 - - 1 - - کشتیرانی دریای خزر اجتماعی/شستاسازمان تامین  45
 - - 1 - - خیبر اجتماعی/شستاسازمان تامین  46
 - - 1 - - تاپیکو  سازمان تامین اجتماعی/شستا 47
 - - 1 - - تیپیکو سازمان تامین اجتماعی/شستا 48
 - - 1 - - هلدینگ داروپخش  سازمان تامین اجتماعی/شستا 49

ای برای مبادله یا تهاتر این املک موجود نبوده و صرفا واگذاری  است برنامهمذکور در جدول فوق بدون مشکل حقوقی و آماده واگذاری است. شایان ذکر  * کلیه املک  

 املک مدنظر است.

در خصوص فروش    تی اهم  زی حا  یهاجنبه  هیکل   وهی ش  نی. در ااستنموده  اقدام    یینامه اجرا  وهی ش   نیفروش املک مازاد نسبت به تدو  ندیفرآ  یبه منظور استانداردسازشستا  **  

 .برخوردارند هیاز وحدت روها نگی هلد هی کل نهی زم نیدر او لذا  است. دهیتابعه ابلغ گرد یها نگیهلد هی و به کل نیمجموعه شستا تدو املک مازاد در


