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 2 1400 ییزپا -گزارش عملکرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 مقدمه
ی موجود در کشور را هاچالشاز مسائل و  رفتبرونی اصلی هاراهیکی از  هاستسالرهبر عزیز و فرزانه انقالب 

یانبیپشتتولید؛ »ی سال گذارنامنیز ضمن  1400. ایشان در پیام نوروزی سال اندنمودهرونق اقتصادی و جهش تولید اعالم 

 ی الزم از آنهاتیحما، ضمن محور قرار گرفتن تولید در کارهاکه  اندفرموده، بر این نکته تأکید «و مانع زدایی ها ها

 .مودنجهش تولید را به معنای واقعی کلمه در کشور ایجاد  بتوان شاءاهللانموانع از سر راه تولید برداشته شود تا  انجام و

ی متعدد یهابرنامهو پشتیبانی از تولید و رفع موانع،  1404 اندازچشمعت، معدن و تجارت در راستای تحقق وزارت صن

 طراحی کرده و در دست اجرا دارد.

 ی کالن بخش صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:هاتیاولوبرخی از  

  و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی،  آالتنیماش؛ مانند انیبندانشاولویت تولید و صادرات محصوالت

 ونقلحملو تجهیزات صنعتی، وسایل  آالتنیماش

 ارتقاء فناوری و نوآوری 

  ی و بازدارندگی اقتصادی(آورتابتحقق اقتصاد مقاومتی )افزایش 

 ی، حذف رانت و بستر فسادسازشفاف 

  کشور متوازنآمایش سرزمین و پیشرفت 

سیبآاز طرف مقابل داشتن قدرت اقدام و عمل متقابل برای منصرف کردن ادی )نمونه، بازدارندگی اقتص عنوانبه

 زدن( با چنین اقداماتی حاصل خواهد شد:

 توان ، 1404تا سال سریع متغیرهای اقتصادی و دستیابی به مقادیر مطلوب بهبود با اقتصادی:  نمایش توان

 یافت.آشکار شده و محاسبات دشمنان تغییر خواهد اقتصادی کشور 

  :کشورهای  هیژواقتصادی با گستره وسیعی از کشورها به تجاری و با گسترش تعامالتمنفعت همکاری با ایران

 تبعیت کمتری از کشورهای متخاصم خواهند داشت. کشورهاآن گرفته و منافع متقابل شکلسو، همسایه و هم

 المللی نبیهای فعالیت گسترشراستای  کارهای موجود دروبا توانمندسازی کسبالمللی: بین یوکارهاکسب

 .شودهای ارتباطی کشور تقویت میانالک، ایرانی یوکارهاکسب

  به  های آنوابستگ، کشورها ویژه سایرنیازهای  تأمینهای کلیدی: با پیشرفته و فناوریدسترسی به صنایع

 یافته و تقابل با ایران را دشوار خواهد کرد.اصم کاهشخهای متقدرت

 از: اندعبارتراهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای حرکت از وضعیت موجود به مطلوب و تحقق اهداف 

اد های اخیر، تغییرات شگرفی در اقتصها در دههها و فناوریرشد فزاینده نوآوری :یانبندانشتمرکز بر اقتصاد  .1

ها و محصوالت فناورانه بوده و تغییر اولویتاست. افزایش سهم دانش در اقتصاد، فراتر از تولید  ایجاد کرده

 های تولید و تجارت را نیز در پی دارد.روش
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تخصیص منابع مالی )هدایت نقدینگی(، منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع  ها:سودآوری فعالیت تنظیم .2

ای گیری درست و حرکت عوامل اقتصادی در راستسودآوری هستند. برای جهت یرتأثطبیعی تحت 

بازار و اعمال مقررات  یسازوکارهاهای مالیاتی، اصالح هایی مانند اصالح پایههای تولید، )با روشاولویت

 های غیر مولد کاهش یابد.های اقتصادی مولد افزایش و سودآوری فعالیتسودآوری فعالیت تجاری( باید

 یژهوبهی المللی، باید روابط تجارینالمللی: برای کسب جایگاه مناسب ایران در سطح بگسترش تعامالت بین .3

با کشورهای همسایه و همسو گسترش یابد. تقویت روابط اقتصادی، تقویت روابط فرهنگی، علمی و سیاسی 

المللی قرار بین تأمینهای زنجیره یرگذارتأثهای مهم و ایران باید در حلقه خواهد داشت. یدر پرا نیز 

 باشد. از مرزهایشتر بزرگایران باید  اقتصاد گیرد.

ر ید بتأکاصالح ساختار حکمرانی در بخش صنعت، معدن و تجارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با  .4

رجسته ببه عنوان یک ثروت ملی  را وکارهاکسبگذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت، نقش یتاولو

 نماید. افزاهما و تولید و تجارت را در راستای اهداف بخش همگر هاییتفعالکرده و 

پروژه در  73)پروژه  106. تا کنون شوندیمو اقدامات عملیاتی( اجرایی  هاپروژهاین راهبردها در قالب نقشه راه )

. شایان ذکر است اندشدهفعال هاآنکه اکثر  شدهی طراحپروژه با اولویت سوم(  21پروژه با اولویت دوم و  12اولویت اول، 

ها اجرایی شدن تحریم حتی در صورت استمرار اند کهطراحی شده یاگونهبههای وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه

 .با مخاطره یا توقف مواجه نشود هاآن

 و ها، برنامه آمایش صنعت، معدنهای رشته فعالیتهای عملیاتی، طراحی و تکمیل برنامههزمان با اجرای پروژهم

 المللی در جریان است.های بینتجارت و برنامه

، شدهیطراحهای شده است. با اجرای پروژه ارائه 1400در پاییز سال  هابرنامهدر این گزارش، عملکرد اجرای 

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز  یدهسازمانو  یافتهاستقرارجدیدی در بخش صنعت، معدن و تجارت  یسازوکارها

 که بسیاری از مسائل امروز یاگونهبهرونق تولید و تحول حکمرانی است  یدبخشنو؛ این دستاوردها، دشومیمتحول 

 و این بخش وارد روند پیشرفت پایدار و با ثبات خواهد شد. شدهحلاساسی  طوربهبخش صنعت، معدن و تجارت 
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صدور مجوزها و ارائه خدمات پوشش ریسک به  مانندجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ) هاییتفعالعالوه بر    
 .اندشدهفعال  هاآن بسیاری ازو پروژه تحولی تعریف شده  106معدنی( صنعتی و  هاییتفعال

 شده است. ارائهپروژه(  85) 2و  1با اولویت  یهاپروژهزیر جدول در 

 پیشرفت تاریخ پایان تاریخ شروع نام پروژه پروژهعنوان سبد 

 هایسبد پروژه

 بازار یریتمد

 

 %5 1400اسفند  1400آبان  رسانی و نظارت بازارتکمیل سامانه اطالع

  1400اسفند  1400 دی هابینی قیمتاندازی سامانه تحلیل و پیشراه

  1401اسفند  1401فروردین  گیری شاخص بازار اسالمیاندازه

 %10 1401 خرداد 1400آذر  کنندهدرج قیمت تأمین

 %20 1401مهر  1400مهر  وکارهای توزیعیبندی کسباعتبارسنجی و رتبه

 %10 1401مهر  1400مهر  ساماندهی و ارتقای کارآمدی خدمات توزیعی

 %20 1400اسفند  1400مهر  طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی

  1401اسفند  1401 اردیبهشت واحدهای صنفی بدون مجوزساماندهی 

 %10 1401شهریور  1400آبان  های بازرسی و ارزیابیگسترش و تقویت شرکت

 %20 1400اسفند  1400آبان  هکنندحمایت از حقوق مصرف هایگسترش و تقویت عملکرد انجمن

 %5 1401 اسفند 1400آبان  اصالح ساختار بازار خدمات

  1401اسفند  1400 بهمن اصالح ساختار بازار اجاره و فروش ساختمان

  1401 شهریور 1400دی  اصالح ساختار بازار برق در بخش صنعت، معدن و تجارت

 %60 1400اسفند  1400شهریور  اصالح ساختار بازار کاالهای پایه

 %30 1400اسفند  1400مهر  ای و نهاییاصالح ساختار بازار محصوالت واسطه

  1401 شهریور 1400 بهمن اصالح ساختار بازار آب در بخش صنعت، معدن و تجارت

 هایپروژه سبد

 اطالعاتی هایسامانه

 %40 1400 اسفند 1400 آبان وکارهاکسب داده هایپایگاه سازییکپارچه و تکمیل

 %85 1400 اسفند 1400 شهریور تجارت جامع سامانه تکمیل

 %60 1400 اسفند 1400 مهر کاال جریان شفافیت

 %10 1400 اسفند 1400 آذر تجارت و معدن صنعت، قواعد سامانه یاندازراه

 هایسبد پروژه

 هاوکارکسب ءارتقا

  1401شهریور  1400دی  هاطراحی و استقرار فرایند رسیدگی به تخلفات و دادرسی سازمان

  1401شهریور  1400دی  بندیگسترش مراکز ارزیابی و رتبه

 %10 1400اسفند  1400آبان  وکارگسترش و تقویت سکوهای خدمات کسب

 %5 1401شهریور  1400دی  تأمینگسترش و تقویت مدیریت زنجیره 

  1402شهریور  1400دی  بوم نوآوری و فناوریگسترش و تقویت زیست

  1401شهریور  1400دی  گسترش خدمات ابری

 %5 1401شهریور  1400آبان  های تولیدظرفیتسازی فعال

  1401شهریور  1400 دی اندازی سامانه اطالعات مشاغلراه

  1401شهریور  1400دی  گسترش و ارتقای سکوهای کاریابی و هدایت شغلی

  1400 اسفند 1400 دی جشنواره سازمان طیب



 

 

 6 1400 ییزپا -گزارش عملکرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 پیشرفت تاریخ پایان تاریخ شروع نام پروژه پروژهعنوان سبد 

 هایپروژه سبد

 وزارت بازآفرینی

 تجارت و معدن صنعت،

 %70 1400 اسفند 1400 شهریور تجارت و معدن صنعت، وزارت سازمانی ساختار استقرار و بازطراحی

 %50 1400 اسفند 1400 شهریور خدمات مدیریت نظام استقرار و طراحی

 %60 1400 بهمن 1400 شهریور پاسخگویی سامانه استقرار و طراحی

 %35 1400 اسفند 1400 شهریور خدمات واحد پنجره سامانه استقرار و طراحی

 %50 1400 اسفند 1400 شهریور پایش سامانه اندازیراه

 %20 1400 اسفند 1400 آذر انسانی سرمایه مدیریت سامانه طراحی

  1400 اسفند 1400 دی امالک و مالی یکپارچه سامانه استقرار و طراحی

 %10 1401 شهریور 1400 آذر صمت وزارت در کار محیط بازطراحی

  1402 شهریور 1400 بهمن انقالب دوم گام مدیران تربیت

 %10 1400 اسفند 1400 آذر استعدادها مدیریت سامانه اندازیراه

 هایسبد پروژه

 ونقلصنایع حمل

 %30 1401خرداد  1400مهر  خودرو تأمیناصالح ساختار بازارهای زنجیره 

 %10 1401اسفند  1400 مهر خودرو تأمیناصالح ساختار زنجیره 

 %10 1401شهریور  1400آبان  اندازی فرآیند نوسازی ناوگانراه

  1401شهریور  1400دی  کنندگانارتقای خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف

های وسایل نقلیه سازی زیرساختساخت و آماده و طراحی یدهشتاب
 برقی

 %5 1401اسفند  1400آبان 

 %5 1401اسفند  1400آبان  و تولید خودرو در سایر کشورها گسترش صادرات

 %5 1401اسفند  1400آبان  های خودروسازاصالح ساختار مالی و سهامداری شرکت

  1401دی  1400دی  ها و دستاوردهای صنعت خودروتبیین قابلیت

 %25 1401اسفند  1400آبان  بازنگری قواعد صنعت خودرو

 هایپروژه سبد

 بخش مالی تأمین

 تجارت و معدن صنعت،

 %10 1400اسفند  1400 آذر اجتماعی و مالیات حقوق تأمیناصالح روش پرداخت حق بیمه 

 %20 1400اسفند  1400آبان  ایمالی زنجیره تأمینگسترش 

  1401خرداد  1400دی  ها در بازار سرمایهها و شرکتتسهیل پذیرش پروژه

  1401اسفند  1400بهمن  ارزی هایاندازی صندوقراه

 هایپروژه سبد

 توسعه و المللیبین

 صادرات

 %5 1401 اسفند 1400 مهر روسیه با اقتصادی مبادالت گسترش

 %5 1402 یورشهر 1400 دی عراق با اقتصادی مبادالت گسترش

 %5 1402 یورشهر 1400 مهر سوریه با اقتصادی مبادالت گسترش

 %5 1402 یورشهر 1400 مهر پاکستان با اقتصادی مبادالت گسترش

 %5 1401 اسفند 1400 آبان هند با اقتصادی مبادالت گسترش

 %5 1401 اسفند 1400 آبان چین با اقتصادی مبادالت گسترش

 %5 1402 یورشهر 1400 آبان افغانستان با اقتصادی مبادالت گسترش

 %10 1401 اسفند 1400 آبان المللیبین مبادالت در بیمه کارکردهای ارتقاء

 %10 1401 اسفند 1400 دی صادرکنندگان توانمندی ارتقای

 %3 1402 یورشهر 1400 آذر اقتصادی آزاد مناطق صادراتی کارکردهای تقویت
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 پیشرفت تاریخ پایان تاریخ شروع نام پروژه پروژهعنوان سبد 

 %10 1401 آبان 1400 آبان خارجی تجارت حقوقی خدمات مراکز ایجاد

 %5 1402 یورشهر 1400 مهر تجاری هاینامهموافقت احیای و گسترش

 %10 1402 یورشهر 1400 آبان بانکی و مالی هایکانال تقویت

 %5 1402 اسفند 1400 مهر المللیبین آماد هایظرفیت گسترش

 %15 1401 اسفند 1400 آبان مهندسی و فنی خدمات صادرات گسترش

 %40 1400 اسفند 1400 شهریور خارجی مبادالت گسترش قواعد تکمیل و بازنگری

 هایسبد پروژه

 معادن و فراوری مواد

 %5 1402اسفند  1400مهر  شناسیپایگاه داده زمین توسعه اکتشاف و تکمیل

  1401اسفند  1400آذر  موجود معادناز ظرفیت  یبرداربهرهافزایش 

 %5 1401اسفند  1400آذر  اصالح ساختار صنعت فوالد

 %20 1400اسفند  1400آذر  حقوق دولتی معادناصالح روش دریافت 

 %40 1400اسفند  1400مهر  اصالح روش واگذاری معادن

  1401اسفند  1400دی  برداری معادن و فراوری موادهای اکتشاف و بهرهارتقای فناوری

های سبد پروژه

 زیرساخت

  1402اسفند  1400 ید یصنعت یها و نواحشهرک هاییرساختز یلتکم

 %20 1400اسفند  1400آبان  یو تجار یدیتول یهاقواعد مجتمع یلو تکم یبازنگر

 %5 1403 یورشهر 1400 شهریور صنعت و معدن یاختصاص یروگاههزار مگاوات ن 14احداث 

 5 % 1401اسفند  1400آبان  توسعه نهادهای پشتیبان آماد
  1401اسفند  1400 دی یدیتول یواحدها یکاهش مصارف آب و انرژ

های سبد پروژه

 حمایتی -اجتماعی

  1401اسفند  1401فروردین  ی درآمدی پایینهادهکی فرایند تسهیل اشتغال اندازراه

  1402اسفند  1401 اردیبهشت یناناشتغال مرزنش

  1402شهریور  1400دی  یاندانش آموزان و دانشجو یاقتصاد یتترب

 هایسبد پروژه

 داراییمنابع مالی و 

تحت پوشش وزارت  دولتی یهاشرکت شفافیتسامانه  یاندازراه 
 صنعت، معدن و تجارت

  1400اسفند  1400دی 

  1401 اسفند 1401 اردیبهشت بخش معدن – یعیو انتشار ترازنامه منابع طب ینتدو 
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 به شرح زیر است. هاپروژهاقدامات و دستاوردهای برخی از 

  

 

 

 

 
 

  :1400آذر تاریخ شروع 
 10% درصد پیشرفت پروژه:

  :1401 خردادتاریخ پایان 

 معرفی

 و  انیدکنندگتول ینرقابت ب یجادجهت ا کنندهتأمین یمتبازار کاال درج ق یتشفاف یاز ابزارها یکی
 نیرقابت ب یجادباالتر و ا یفیتتر و کارزان یمتق یقسهم بازار از طر یشافزا یبرا واردکنندگان

تر است. ارزان یمتبه واسطه مؤلفه ق یجذب مشتر یسود کمتر برا یباعمال ضر یقاز طر کنندگانیعتوز
 توانمیاز اهداف این پروژه  پروژه است ینا هایقسمت ینتراز مهم ییعوامل اجرا یهو توج سازیرهنگف

 ارد ذیل اشاره کرد:به مو

o هاقیمت سازیشفاف 
o یمترقابت و به تبع آن کاهش ق یجادا 
o یدارخر یخدمات برا و و انتخاب کاال یسهسهولت در مقا 
o یاعتماد عموم یارتقا 
o کنندگاناز سوءاستفاده و اجحاف به مصرف یریجلوگ 
o یعو توز تأمین یهاحلقه یمصوب قانون یسودها یتامکان نظارت بر رعا 

اقدامات و 

 دستاوردها

  جاری اقالم و تهیه بانک اطالعات قیمت هاییمتقاخذ 

 های توزیعرسانی و هماهنگی با شبکهاطالع 

  های گازدار، ، ماءالشعیر، نوشابهیوهمآب، یمعدنآبقلم کاال ) 14عملیاتی شدن الزام درج قیمت تمام شده
 ، پوشک بچه، یخچالیکاغذدستمالپودر لباسشویی،  ،و ماکروویو گوشتچرخساز، ، نوشیدنی غذا ساز

 (فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی

  یماصداوسها از جمله رسانهپخش در و تولید محتوی برای  اطالعات موردنیازتهیه 

  :1400مهر تاریخ شروع 
 20 % درصد پیشرفت پروژه:

  :1401مهر تاریخ پایان 

 معرفی

  خودکنترل جهت بهبود مستمر  یستمس یک یجادبا هدف ا یعیتوز یوکارهاکسب بندیرتبهاعتبارسنجی و
بر  بندیبهرتدر دستور کار قرار گرفته است. این  یانمشتر یتمندیرضا یشوکارها و افزاکسباین عملکرد 

 ینهبه یصتخص کمک نموده و موجب یحدر انتخاب صح یبه مشتر سنجشقابلشفاف و  یارهایمع یمبنا
 هایشرکتدر چهار حوزه این طرح  خواهد شد.از بروز تخلفات و مفاسد  یریو جلوگ یالتمنابع و تسه

 ده است.ش بندییمکوچک تقس یصنف یو واحدها ینترنتیا یوکارهاکسب ای،یرهزنج یهاپخش، فروشگاه

 1-1 کنندهینتأمقیمت درج 

 

 2-1 یعیتوز یوکارهاکسب یبندو رتبه یاعتبارسنج
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اقدامات و 

 دستاوردها

 ( یلاشناسنامه )پروف یروزرسانبه قالبکردن فاز اول در  یپس از ط ینترنتیا یوکارهاکسب بندیرتبه
 یتوضع» ،«یتسابقه فعال»در سه دسته شاخص  وکارکسبوکار و انتشار اطالعات عملکرد کسب ینمادا

ده است. ش ییفاز نها ارداز سال قبل و ،«ینمادبا دستورالعمل ا یرتسوابق مغا»و  «یاتبه شکا ییپاسخگو
 یهاشاخص»و  «یسوابق عملکرد» ،«هایامکانات و توانمند»در سه حوزه  یابیبا ارز بندیرتبهاین 

 یشنون بو تاک باشدیستاره( در حال انجام م )تا پنج یشرفتهستاره( و پ )تا سه یدر دو سطح مقدمات «یمال
 اند.رتبه اقدام کرده یافتنسبت در وکار در سطوح مختلف کوچک، متوسط و بزرگکسب 300از 

  و مطالعات الزم و  هایپس از انجام بررس اییرهزنج یهاپخش و فروشگاه هایشرکت بندیرتبهدر مورد
ستخراج ا بندیرتبه یهها و مدل اول، شاخصکارکردها و هاوکار، شاخصسببا نوع ک ییآشنا منظوربه تعامل

 اطالعات یافتدر یاز بهن ،تخلفات یهاشاخص ینهزم رشده است. د ییشناسا یازمورد ن یاو منابع داده
رد کارک ین. همچنکه در دست بررسی است است یراتو سازمان تعز یتسازمان حما یهامناسب از سامانه

 یایخدمات و مزا ای،یرهزنج یهاپخش و فروشگاه هایشرکتبه صورت انعکاس در مجوز  بندیرتبه
 .باشدمیو ابالغ  یساز یینها یازمندو ... ن یعموم یمعرف یافتی،در

 یهابا اتاق یهماهنگدر  ییاجرا هایچالشو  یکوچک با توجه به گستردگ یصنف یواحدها بندیرتبه 
 اجرا قرار گرفته است. یبعد یتدر اولو هایهاصناف و اتحاد

 :1400مهر  تاریخ شروع 
 10 % درصد پیشرفت پروژه:

 :1401مهر  تاریخ پایان 

 معرفی

   سازی صدور ی خدمات توزیعی عمده از طریق بررسی استانداردکارآمددر این پروژه ساماندهی و ارتقای
گذاری شبده اسبت و در حال ای و اسبتانداردهای فنی هدفهای حرفهوکار، صبالحیتمجوزهای کسبب

صببنعت پخش ایران و برخی از  هایشببرکتاین موضببوع با حرببور مدعوینی از انجمن  حاضببر کارگروه
صی ص ستیک فعال در  نمتخ سابقه فعالیت بین FMCGحوزه کاالهای  هایشرکتحوزه لج المللی با 

 تشکیل شده و مسائل این حوزه بررسی و مورد کنکاش قرار گرفته است.

 های توزیعی عمده، قانونمند نمودن وسازی فعالیت شبکهرود با ارائه ضوابط ساماندهی و بهینهانتظار می 
ضوابط فعالیت  هایشرکتایجاد  صالح  ستیکی، ا ستای افزایش بهره هایشرکتلج ی و ورپخش در را

شده، برنامه ستانداردهای تعیین  سیدن به ا سریع عملیات توزیسازیشفافریزی جهت ر سهولت و ت ، ع، 
ریزی جهت تجارب کشبببورها و برنامه ،های نوین مشبببابهفناوریمندی از اسبببتفاده از دانش روز و بهره

های مبادله در نظام توزیع های کشبببور، کاهش هزینههای خالی لجسبببتیکی بنگاهمندی از ظرفیتبهره
 عنوان هدف نهایی این پروژه حاصل شود.به

اقدامات و 

 دستاوردها

 یعیخدمات توز یکارگروه سامانده یجادا 

 ه حوز یاز متخصص یو برخ یرانهای صنعت پخش اانجمن شرکت از ینیبا حرور مدعو ایجاد کارگروه

و برگزاری جلسات  المللیینب یتبا سابقه فعال FMCG یهای حوزه کاالهافعال در شرکت یکلجست
 متعدد

 (یشرکت –ی)صنف عمده یعبررسی مشکالت موجود در فعالیت نظام توز 

  در حوزه محافظت از اطالعات المللیبین یهاپروتکلو  ینقوانبررسی 

 یعیخدمات توز یکارآمد یو ارتقا یسامانده
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 1400: مهر تاریخ شروع 
 20% درصد پیشرفت پروژه:

 :1400اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

  ی بازار خدمات بازرگانی رقابتی اندازراهطراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی در شبکه توزیع منجر به
برای شبکه توزیع و امکان تعمیم آن به سایر فعالین زنجیره ارزش خواهد شد، همچنین ایجاد یک بانک 

این  هایاز دیگر آورده هاآنخدمات بازرگانی در کشور و تقویت بستر تعامل  کنندگانعرضهاطالعاتی از 
 پیشرو و شناسایی هایشرکتی پروژه در خصوص مطالعات تجربیات فازهاپروژه خواهد بود. در حال حاضر 

 خدمات بازرگانی در کشور در حال انجام است.کار وکار به کسبوکسب هایبازارگاه

اقدامات و 

 دستاوردها

 یرقم دو یبا کدها هاآنو انطباق  یبندو طبقه یخدمات بازرگان یموجود برا یفمطالعه تعار ISIC 

 یاتو کل یمرتبط با انواع خدمات بازرگان یهاعنوان مجازها، تشکل ی،متول هایدستگاه ییشناسا 
 خدمات ینا گذارییمتق

 یخدمات بازرگان ینهآلمان و سنگاپور در زم یکشورها یاتتجرب بررسی 

 ها در کشوربازارگاه ینا یتو وضعکار وکار به کسبوکسب یهابازارگاه و تدقیق مفاهیم یآورجمع 

 در کشور یخدمات بازرگانکار وکار به کسبوکسب یهابازارگاه ییشناسا 

 یخدمات بازرگان یبرا یعنظام توز یو تقاضا یمندنحوه بهره یپرسشنامه بررس تهیه 

 :1400آبان  تاریخ شروع 
 10 %درصد پیشرفت پروژه:  

 :1401 شهریور تاریخ پایان 

 معرفی

  ؛شودیمبازرسی فراهم  هایشرکتدر این پروژه با اصالح قوانین و مقررات موجود راه پیشرفت و گسترش 
ته باشند. تری داشدولتی و همکاری با بخش خصوصی بتوانند نقش فعال هایدستگاهتعامل با عالوه بر تا 

ات درج عرضه شده با مشخص یکاال یقتطب یفیت،در کنترل ک یتخصص یبازرس هایشرکتاز  یریگبهره
 هایتگاهدس بهو ارائه خدمات  یفیتک یحاصل از بررس یجانتشار نتا یات،به شکا یدگیو اعالم شده، رس

ین اهداف این ترمهم از یعو توز یددر حلقه واردات، تول ،نهادهای مردمکنندگان، تشکلمصرف ی،نظارت
 های دولت و افزایش استفاده از ظرفیت نظارت عمومی بیانجامد.ینههزتواند به کاهش یمپروژه است که 

اقدامات و 

 دستاوردها

 حقانیذو  نفعانیذ یرو سا یبازرس هایشرکتاستاندارد،  یسازمان مل مسئوالنبا  تعامل 

 یو کم یفیبه لحاظ ک یبازرس موجود هایشرکتعملکرد  یبررس 

  شده ارائهنظرات  یبندجمعبرگزاری نظرسنجی کتبی و 

 و موانع هاچالشفهرست  یینتع 

 

 طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی
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 5-1 یابیو ارز یبازرس یهاشرکت یتگسترش و تقو
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 :1400آبان  تاریخ شروع 
 20%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی
 ز حقوق ا یتحما یهاانجمن یتفعال یو اثربخش یتتقو ی،و عملکرد یتوسعه ساختار به دنبال پروژه این

هم در افزایش و کاهش س نهادمردم یهاتشکلو  کنندگانمصرفمبنا قرار گرفتن نظر و  کنندگانمصرف
 باشد.می کاال و خدمات و برندها دهندهارائهبازار واحدهای 

اقدامات و 

 دستاوردها

 هاانجمن کارکرد برای ارتقا یهاول هایگزارش یهته 

 کنندگانمصرفیت از حماهای تابعه برای تقویت ساختار سازمانو اصالح  یبررس 

 مشکالت جاری انجمنحل  یبرا تعاملو  هماهنگی 

 یسازفرهنگبرای  یآموزش یهاسرفصلو  یازهان یبررس 

 :1400آبان  تاریخ شروع 
 5%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1401 اسفند تاریخ پایان 

 معرفی

 و یواحد صنف یباز آس یریو جلوگ یمتق ییناستقرار نظام تع هاییوهشبهبود  هدف ااین پروژه ب 
 یارک یقدق یزیربرنامهو امکان  خدمات کنندگانمصرف یسطح اعتماد عموم یشافزا ،کنندگانمصرف

خدمات  و تعرفهنرخ  یآحاد مردم به بانک اطالعات یامکان دسترس، یصنف یواحدها یرانتوسط مد
مربوط به نرخ  یهانامهنظام و ابالغ در اعمال یشخص هاییقهسلاز اعمال  یریجلوگ، یصنف یواحدها
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:از جمله اقدامات این پروژه می تعریف شده است. خدمات

o در بازارخدمات  شدهاصالحنظام  در استقرار یصنف یهاتشکلنقش جهت  یینتع 
o  دماتخ و تعرفه هایمتق شدهاصالحنظام  در استقرار یواحد صنف یگاهو جاپررنگ نمودن نقش 

o بانک یجادااز آموزش،  یریگبهرهحقوق عامه با  یتدر رعا یصنف ینو مخاطب یانالزام مجر 
 جامعه یو آگاه یتمندیرضا افزایش در جهت هادستورالعمل و ینو ابالغ قوان یاطالعات

اقدامات و 

 دستاوردها

 اصالح  در خصوصبازار  یمعرو کارگروه تنظ ربطذی هایدستگاه و هاسازمان یشنهاداتنظرات و پ دریافت
 خدمات یمتق یمو قواعد تنظ هایاستس

 و قواعد  هایاستاصالح س در خصوص هایمتق یتو تثب یینتع هیئت یاعرا یشنهاداتنظرات و پ دریافت
 خدمات یمتق یمتنظ

 7-1 خدمات اصالح ساختار بازار

 

 6-1 کنندهاز حقوق مصرف یتحما یهاو اصالح ساختار انجمن یتگسترش، تقو
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 :1400شهریور  تاریخ شروع 
 60%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

  حوزه صنعت و خدمات طی سالیان اخیر از  و پایه با کسری عرضه مواد اولیه زمانهمنوسانات ارزی
خوراک صنایع و عدم امکان  بندییهسهممشکالت حوزه تولید بوده که خروجی آن منتج به  ینترعمده

رفع این مشکل، وزارت صمت با یک تغییر  منظوربهاستفاده از ظرفیت کامل واحدهای صنعتی شده است. 
دود و مح هایهسهمحداکثری مواد اولیه حوزه صنعت قرار داده و به دنبال حذف  ینتأماستراتژی، هدف را بر 

(، در ادامه PPIکردن ارتباط مستقیم قیمت مواد اولیه با نوسانات ارزی کشور است تا با کاهش تورم تولید )

 ( در کشور و رشد تولید و تقاضا باشیم.CPI) کنندهمصرفشاهد افت تورم 

اقدامات و 

 دستاوردها

 مختلف یو خدمات در کشورها یدحوزه تول یهمواد اول ینتأم یاتتجرب یبررس 

 یو طراح های گذشتهدورهعرضه ... بر اساس عملکرد  یگروه مازاد عرضه و کسر 6کاالها به  بندییمتقس 
 یتیابزار مختلف حاکم 26 یهبر پا یهپا یبازار کاالها یسامانده یدجد یالگو

 خذ ابزارها )ا یهکل استفاده از منظوربهصمت، دولت و مجلس و اقدام  یاراتابزارها به حوزه اخت یبنددسته
ه ب یناقتصاد / ارسال درخواست اصالح قوان یبازار دولت، ارسال درخواست به شورا یممجوز ستاد تنظ

 (...مجلس و 

 مربوطه یتخصص هاییشهماالگو در  ارائهو  یتخصص یهاانجمنمشترک با  نشست 

 ا بورس کاال و انباره یهاسامانهسامانه جامع تجارت، الگو شامل  سازییادهپمرتبط با  یهاسامانه توسعه
محدود  صورتبه) هابانکو  یاتگمرک، اتصال به سامانه مال یهاسامانهو  یکدیگرو اتصال آن به 

 .(کامل خواهد شد یکنزد یندهکه در آ برقرارشده

 یانبارها یرشدر بورس کاال، شامل پذ عرضهقابل یهپا یکاالها یالگو برو یجیتدر سازییادهپ 
 یمیوممعامالت بلندمدت کشف پر یاندازراهتوسط بورس کاال،  یدکنندگانتول

 مازاد عرضه و ... یدارا یکاالها بندییهسهملغو  یقی،معامالت عرضه تلف یاندازراه 

  صورت  یدجد یالگو یبر مبنا)در بورس کاال  یهپا یتومان معامله کاالها یلیاردهزار م 10از  یشبثبت
 .(تومان عبور کند یلیاردهزار م 30از رقم  1400بهمن  یانرقم تا پا ینا رودیمو انتظار  گرفته

  به رغم افزایش قیمت دالر، بازار فوالد با ثبات بوده پیروی قیمت محصوالت فوالدی از دالر حذف شده
 است.

  قیمت سیمان به مبالغ ، از آبان ماه با ثبات شده و 1400بازار سیمان علیرغم افزایش قیمت در تابستان
 ها کاهش یافت.قبل از افزایش قیمت

 هیپا یاصالح ساختار بازار کاالها
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 13 1400پاییز  - وزارت صنعت، معدن و تجارتسه ماهه  عملکرد گزارش

  

 :1400 مهر تاریخ شروع 
 30%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

  ر مبنای قبل به شیوه جدید ب سنتیبازار( از شیوه  تغییر رویکرد مدیریت بازار )تنظیمبا توجه به ضرورت
، توزیع و رصد و پایش هوشمند بازار مبتنی بر سامانه جامع تجارت ضرورت دارد تأمینآمار و اطالعات 

ین شده، از پیش تعی یهابرنامهکنترل بازار از ابعاد تولید و توزیع مکفی و به هنگام و بر اساس  هاییوهش
که موجب رقابت، افزایش  یاگونهبه کنندگانمصرفبه  آن یرساناطالعقیمت و  گذارییاستسنحوه 

به  تراسبمنبهبود کیفیت کاال و افزایش سهم آن دسته از فعالین که کاال را با قیمت  یتاًنهاو  یوربهره
 است. شدهیفتعرپروژه حاضر  نمایندیمعرضه  کنندهمصرف

اقدامات و 

 دستاوردها

 جامع تجارت گیری در سامانهگزارشهای اطالعاتی و زیرساختسازی پیاده 

 افزایش گستره ثبت اطالعات در سامانه 

  و ابالغ آن از سوی وزیر یاواسطهتهیه دستورالعمل مدیریت بازار کاالهای نهایی و 

 مستمر صورتبهو تعامل با ذینفعان پروژه  یفکرهم 

  مدیریت بازار هوشمند در داشبورد مدیریتی سامانه جامع تجارت یهاشاخصتعیین 

  یستمیس صورتبهاخذ و برآورد مقادیر نیاز، برنامه تولید و ثبت مقادیر معامالت حوزه تولید و توزیع کاال 

  رای با دوام ب اییهسرماآزمایشی برای کاالهای مصرفی و  صورتبهقیمت  یرساناطالعابالغ شیوه جدید
 در سبد خانوار تریتاهمکمی کاالها

 9-1 ی و نهاییاواسطهاصالح ساختار بازار محصوالت 

 



 

 

 14 1400 ییزپا -گزارش عملکرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 
 

 
 

 

 
 

 :1400آبان  تاریخ شروع 
 40%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400 اسفند تاریخ پایان 

 معرفی

 ا فراهم هدستگاه ینو امکان تبادل اطالعات ب شدهیکپارچهو  یلوکارها، تکمپروژه، اطالعات کسب یندر ا
 یسطوح دسترس یفاطالعات مذکور با تعر یشامکان مشاهده و پا یریتی،داشبورد مد یجادو با ا شودیم

 بردار موردنظر، فراهم خواهد شد.مختلف متناسب با بهره

 یمتعدد ییاجرا هایدستگاهبا  ی،فعال در حوزه صنعت، معدن و تجارت عالوه بر وزارتخانه متول یواحدها 
در  یاریخود اطالعات بس یکار یطهو ح یفوظا بنا بر هادستگاه یناز ا یکو هر باشندیدر تعامل م

 تواندیآن م تبادل یبرا یدستگاه یناطالعات و تعامل ب ینا ی. احصانمایندیم یدواحدها تول ینا خصوص
و  یحوزه اقتصاد یتمنابع و شفاف یصواحدها، تخص یتفعال یتدر امکان رصد وضع یینقش به سزا

 یندهایفرا یلضمن تسه کهینحوبهقرار دهد  یتمجموعه حاکم یرو یشموجود را پ یهاوکارکسب
 فراهم آورد. تگاهیدس فرا صورتبهها و اطالعات را بخش، امکان استفاده از داده نیفعال یبرا یکار

اقدامات و 

 دستاوردها

 و سامانه هماهنگ هاشهرک یصنعت یاطالعات واحدها یقتطب 

 هاشهرک یاستعالم مجوزها، تست و انجام اصالحات برا هایسرویس سازییادهپ 

 کوچک با سامانه هماهنگ یعسازمان صنا یاز سو یاعالم یرفعالغ یاطالعات واحدها تطبیق 

 راکد یواحدها یایاح یندارتباط فرا یبرقرار یبرا یلجلسات تحل برگزاری 

 هاشهرک یشپروژه پا یخروج یسسرو تست 

 یرمصارف برق از شرکت توان یافتدر یسو تست سرو سازییادهپ 

 یرانشعاب برق با توان یصتخص هایسرویسو تست  سازییادهپ 

 گاز یمصارف گاز از شرکت مل یافتدر یسو تست سرو سازیپیاده 

 و وزارت کار یاجتماع تأمیناشتغال از سازمان  یسسرو دریافت 

 شده تائیدو  یدرخواست ینفت هایفراورده یسسرو سازیپیادهو  دریافت 

 :1400 یورشهر تاریخ شروع 
 85%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400 اسفند تاریخ پایان 

 معرفی
  شودیم یکپارچهو  یلتکم ینتأم هاییرهکاال و پول در زنج یاناطالعات جرسامانه جامع تجارت با تکمیل. 
 یانمود ییاشناس ی،بازار، کنترل قاچاق، کنترل محصوالت تقلب یمو تنظ یشسامانه جامع تجارت، امکان پا 

 کند.می فراهمرا و کنترل رانت و فساد  یاتاخذ مال یبرا یاقتصاد هاییتو فعال

 1-2 وکارهاداده کسبهای یگاهپا سازییکپارچهو  یلتکم

 2-2 سامانه جامع تجارت یلتکم

 

 یاطالعات یهاسامانه یهاپروژه. سبد 2
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اقدامات و 

 دستاوردها

 یتجار یتشامل ثبت نقش و استعالم صالح یسامانه تجارت داخل یهپا یاتعمل یرساختتوسعه ز 

 و مکان و ... یتاظهار واردات، انتقال مالک ید،شامل اظهار تول یاسناد تجار یافتدر یرساختتوسعه ز 

 یاطالعات هاییساکسل و سرو یلفا دستوری، کد همراه، تلفن افزاراز جمله نرم یتعامل یبسترها یجادا 

 شامل اتصال به بارنامه و سامانه جامع انبارها یداخل یکلجست یاتعمل یرساختتوسعه ز 

 یمقاطع فلز هایشاخصبه بورس کاال جهت ارسال  یسارائه سرو 

 یالتجهت ارائه تسه هابانکبه  یالم اسناد تجاراستع یسارائه سرو 

 در سامانه جامع تجارت یاتیمال مؤدیانسامانه  هاییسسرو سازیپیاده 

 رصد کاال یانبه متول یازمورد ن یو ارائه گزارش و داشبوردها یهته 

 یموارد مشکوک بازرس هایگزارش سازیپیاده 

 یپوشک خردسال، مقاطع فلز یمان، سموتورروغنمختلف از جمله  یگروه کاالها یازمندین سازیپیاده، 
 و ... یمیمحصوالت پتروش

 

 :1400مهر  تاریخ شروع 
 60%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

 تمییسدر سطح کشور، نظارت س یاساس یکاال یپروژه فراهم نمودن امکان رصد و کنترل موجود یندر ا 
 ی،تجار نیعامل یتفعال سازیشفافو  یلاحتکار و قاچاق کاال، بهبود، تسه ،فروشیگراناز  یریجهت جلوگ

ات و اطالع سنادا سازییکپارچه ی،تجار ینعادالنه فعال بندیرتبهو  یفراهم نمودن امکان اعتبارسنج
 .شودمی یگیریمختلف پ ییکاال یهاو ... در گروه یدستگاه ینب یتجار یتحاصل از فعال

اقدامات و 

 دستاوردها

 یی دفاتر و مسئولین کاال تأمین یرهزنج یهاتشکل یهرصد کاال با حرور کل یجلسات کارگروه مل یبرگزار
 ینظارت هایسازمانو  یتخصص

 کاال یکاجرا به تفک بندیبرنامه زمان ینو تدو یدجد ییکاال هاییتاولو یینتع 

 یتجار ینآموزش فعال 

 یاکااله یع)توز تأمینحاکم بر  یطشرا یمربوطه جهت احصا یهاتشکلبا  یهیجلسات توج یبرگزار 
 یازمربوطه( با توجه به ن

 

  شده است. ارائهدر جدول زیر  1400سال  آذرماهشفافیت جریان کاال در 

 

 3-2 کاال یانجر یتشفاف
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 گروه کاال

 1400 آذرماه

 دهکننتأمینشفافیت  شفافیت کل
شفافیت 

 کنندهعیتوز
 فروشیشفافیت خرده

 %66 %80 %96 %88 برنج

 %57 %50 %106 %80 چای

 %100 %76 %98 %97 روغن خام

 %54 %89 %99 %95 روغن نباتی

 %45 %87 %100 %97 کره نباتی

 %47 %89 %75 %77 کره حیوانی

 - %418 %133 %133 شکر خام

 %71 %78 %88 %84 شکر سفید

 %73 %72 %79 %77 حبوبات

 %37 %249 %31 %58 گوشت قرمز

 %47 %53 %84 %78 گوشت مرغ

 %94 %50 %51 %51 شیر خشک صنعتی

 %59 %14 %28 %27 مواد اولیه پتروشیمی

 %97 %83 %95 %90 الستیک سنگین

 %89 %88 %103 %97 الستیک سواری

 %57 %46 %68 %62 یخانگلوازم

 %62 %47 %73 %61 پودر لباسشویی

 %62 %47 %73 %61 پوشک خردسال

 - %4 %44 %44 مواد معدنی و اولیه فوالد

 %13 %49 %83 %82 فوالد خام )شمش و اسلب(

 %44 %39 %75 %69 مقاطع تخت و طویل فوالدی

 %30 %9 %69 %64 انواع لوله و پروفیل

 %48 %41 %90 %78 سیمان

 %62 %29 %85 %61 روغن موتور
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  :1400آبان تاریخ شروع 
 10%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

 یصادرات، ارتقا یابی،بازار یه،مواد اول تأمینمانند  ییهاکوچک و متوسط، عموماً در حوزه هایشرکت 
 مواجه هستند. یادیز یهابا چالش ی،منابع انسان یدر محصول، توانمندساز یو نوآور یفناور

خدمات،  یعوکار را ارتقا داده و تجمخدمات کسب یوکار، بازار عرضه و تقاضاخدمات کسب سکوهای
 .کنندیم یلوکارها را تسهکسب یبه خدمات برا یابیو مشاوره، دست ینترم

 یسو ضمن دستر یابدیم یتوجهوکارها کاهش قابلکسب یشده خدمات براتمام یمتپروژه ق ینا یاجرا با
 .گرددیبهتر فراهم م یفیتو خدمات موردنظر، امکان ارائه محصوالت با ک یتر به فناورساده

اقدامات و 

 دستاوردها

 ( در سطح کشوروکارکسبخدمات  دهندگانارائهپروژه ) ینفعانذ ییشناسا یهایزممکان تعیین 

 مختلف هایحوزهدر  وکارکسبخدمات  دهندگانارائهکردن فراخوان مشارکت  آماده 

 یمتقاض یهابه بنگاه یجهت معرف وکارکسبخدمات  کنندهارائه هایشرکت یابیارز یبند چهارچوب 
 خدمات

 ساختار و پلتفرم مربوطه یهاول طراحی 

 وکارگسترش و تقویت سکوهای خدمات کسب
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  :1400شهریور تاریخ شروع 
 70%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

 یریتابزار مهم اعمال مد یگردعبارتبهو  یو هماهنگ یدهسازمانکه ابزار  یثح یناز ا یساختار سازمان 
 یاز موارد متأثرکه  حالیندرع یبرخوردار است. ساختار سازمان یاگسترده یتدر سازمان است، از اهم

؛ کندیم ییبازنما یزرا ن دموار ینا یهچند سوتعامل  یسازمان است، چگونگ یو فناور یطمانند راهبرد، مح
زمره رو هاییتکالن سازمان در فعال یبرخوردار نباشد، راهبردها یاگر سازمان از ساختار مطلوب ینبنابرا

 .یداهد گرداهداف سازمان محقق نخو یجهنخواهد شد و در نت یجار یدرستبهسازمان 
 یکردوزارت )رو یمقام عال یاز سو یننو یکردهایتوجه به شروع دوره تحول در وزارت صمت و اتخاذ رو با

 نیتراز مهم یکی(، ارزش محورو  یندیساختار فرآ یسوبه اییفهگذار از ساختار وظ ینو همچن یتحول
 یوزارتخانه و واحدها یساختار سازمان یمذکور، بازطراح یکردهاینمودن رو یجار یبرا یسازمان یابزارها
 .باشدیتابعه م یسازمان

 ،یزمان هاییتمانند محدود یلیدر مسئله ادغام دو وزارتخانه در قالب وزارت صمت، به دال یگر،د یسو از
منظر  یناز ا ،هیجنت دراست.  گرفتهشکل یکدیگردر کنار  یشینپ یواحدها ینشبه شکل چ صرفاً ادغام  ینا
 .باشدمیبرخوردار  ییبسزا یتوزارت صمت از اهم یساختار سازمان یراحبازط یزن

اقدامات و 

 دستاوردها

 وزارت صمت هاییتمأمورسند  یبررس 

 ییجراا یاتتجرب یلو مطالعه و تحل یمالحظات قانون یل، مطالعه و تحلیتحول یکردهایرو یمستندساز 

 کالن یساختار سازمان بازطراحی 

 یسازمان یواحدها یفشرح وظا تدوین 

 یلیتفص یساختار سازمان بازطراحی 

 یسازمان یهاپست بازتعریف 

 شناسنامه مشاغل تدوین 

 کشور یو استخدام یدر سازمان ادار یقانون یندنمودن فرآ طی 

 (یمانو ساز یمالحظات انسان زمانهم یت)با رعا یدجد یساختار سازمان یجیاستقرار تدر نامهیوهش تدوین 

 1-4 صنعت، معدن و تجارتوزارت  یو استقرار ساختار سازمان یبازطراح

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت  ینیبازآفر یهاپروژه سبد. 4
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  :1400 شهریورتاریخ شروع 
 50%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

  ،وزارت صمت، فارغ از دیدگاه وظیفه  یرمجموعهزبازطراحی فرایندهایی است که واحدهای هدف این پروژه
در و  دهندمیگرایی و ترجیحات شخصی، با نگرشی ارزش محور، خدمات نهایی را در اختیار جامعه قرار 

ارائه  خدمات و هایتفعالهدایت، نظارت و ارزیابی کلیه  به دنبال تسهیل فرایند (از طریق حاکمیت) ادامه
 باشد.در بخش صنعت، معدن و تجارت میشده 

اقدامات و 

 دستاوردها

 :مدتکوتاه یکردرو

 و بهبود خدمات یبازطراح یو نظام فعل هاسامانهموجود  یتوضع شناخت 
o یتخصص یهامعاونت یندهبا نما تعامل 
o یکالکترونبا مرکز توسعه تجارت  تعامل 
o یتخصصبا تمام دفاتر  تعامل 
o هااستانبا تمام  تعامل 
o هاصندوق/هاشرکت/هاسازمانبا تمام  تعامل.../ 

o کالس  برگزاریITIL مرتبطو کارشناسان  یرانمد یبرا 
o موجود یهاسامانهدر  یندهاخدمات و فرا یستل تهیه 

 یندهاموجود فرا یتمستندات وضع یآورجمع 

 یبازطراح یازمنددر خصوص خدمات ن ینظرات کارشناسبرخی  یآورجمع 

 :مدتیانم رویکرد

 خدمت یندهایو بهبود فرا ینموجود گردش کار تدو یتوضع شناخت 
o  صنعتحوزه 
o  معدنحوزه 

o  تجارتحوزه 

  خدمات بر اساس چارچوب  یریتنظام مد یطراحITIL 
o راهبرد مدیریت 
o یطراح مدیریت 
o یسازپیاده مدیریت 
o بهبود مدیریت 

 و اخذ نظرات یسازفرهنگجهت  ینفعان،با ذ یهیجلسات توج برگزاری 
o یتخصص دفاتر 
o هااستان نمایندگان 

 سامانهآزمایشی  سازیپیاده 

 2-4 خدمات یریتو استقرار نظام مد یطراح

 



 

 

 20 1400 ییزپا -گزارش عملکرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 

 

  :1400 شهریورتاریخ شروع 
 60%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400 بهمن تاریخ پایان 

 معرفی

 به  و تجارت معدن ،صنعتوزارت  ییو پاسخگو یارتباط یرهایمس یو سامانده یریتمد یدر راستا
زه حو یساختار سازمان متناسب با یو تجار یمعدن ی،صنعت یهابخش ینفعانذ یازهایو ن هادرخواست

 ،تیبانیبه منظور پش یناستان کشور و همچن 31 یاستان هایسازمانتابعه و حوزه  هایسازمانحوزه  ی،ستاد
نعت، هر سه بخش ص ینفعانبه مسائل کالن ذ یدگیو رس یتوضع یشرت، پانظا یاتی،عمل یزیربرنامه

، صنعت یهاحوزه یهاوکارکسب ییشده در صدور مجوزها یینتع هاییتمأمورمعدن و تجارت متناسب با 
، ینفعانبه ذ پاسخگوییو  ییراهنما با هدف 124 ییپاسخگو یکپارچه مرکز یجادمعدن و تجارت پروژه ا
سازمان، صحت عملکرد خدمات ارائه شده  یهابخشنقاط ضعف  یی، شناساهاآنرفع موانع و مشکالت 

 .ودشمی یاجرا و خدمات مورد انتظار یسه سروئارادر  ینفعانذ یتمندیسطح رضا یشافزا ترمهمو از همه 

 و کنترل صحت  ینفعاننظرات و بازخورد از ذ یافتوزارت صمت در هاییتمأمورو  یفتوجه به وظا با
 یاررا در اخت یاشدهو بروز  یقو اطالعات دق هاگزارش تواندیمعملکرد خدمات ارائه شده در هر حوزه 

 ندهیو توان آ یتوضع زا یروشن یراطالعات هم تصو ینوزارتخانه قرار دهد تا بتوان از ا یرانمد ین،معاون
کشور  یکالن اقتصاد هایگذارییاستسو  هابرنامهو اصالح  ینمتصور شد و هم بتوان در تدو وزاتخانه

 استفاده نمود.

 یتمام یپاسخگو یکپارچه یارتباط یرساختز یکبه عنوان  ینفعانمرکز ارتباط وزارت صمت با ذ سامانه 
وه از گر یناز مشکالت ا ییگشامهم در گره یبوده و گام ینفعانو خدمات ارائه شده وزارتخانه به ذ یازهان

 :شودمیحاصل  رتخانهوزا یبرا یرز یبا استقرار سامانه مرکز تماس دستاوردها .باشدیممخاطبان 

o و واسطه یتبا وزارتخانه و بدون محدود ینفعانارتباط دوطرفه ذ برقراری 

o به دانش و تخصص خاص یازمرسوم در کشور بدون ن یارتباط یرهایمس یاز تمام استفاده 

o و خدمات ارائه شده یسو عملکرد ارائه سرو ینفعانبازخورد از ذ دریافت 

o  ینو قوان هادستورالعمل، هابخشنامهو بروز از  یحاطالع صح قرار دادندر دسترس 

اقدامات و 

 دستاوردها

 ینفعانذ، آدرس اینترنتی و ... جهت ارتباط با یامکپ، سرشماره (124با سرشماره )خط ارتباطی  تهیه 

  مختلف وزارت صمت جهت ارجاع مستقیم یهابخشتهیه درختواره خدمات 

 مرکز تماس( هاتماس یریتمد افزارنرم تهیه( 

 مدیریت ارتباط با مشتریان افزارنرم تهیه 

 و ...ها زماناقدامات،  یت،فرم ثبت تماس شامل درخت درخواست/مشکل/شکا سازیپیادهو  تعریف 

 در سامانه مرکز تماس ینآنال ینظرسنج یستمس سازیپیادهو  تعریف 

 کارشناسان( ییعملکرد پاسخگو یابی)ارز ینظرسنج یهاگزارش سازیپیادهو  تعریف 

 عهتاب هایشرکتو در حال تعریف برای واحدهای ستادی و  تعریف کارتابل در سطح ادارات استان تهران 

 ارتباطات از گیریگزارش ایجاد امکان 

 واحدهای ستادی و استانیسطح کارشناسان پاسخگو در  آموزش 

 وزارتخانه به سامانه مرکز تماس یگرد یهابخش دهییسسرو یهادستورالعمل تهیه 

 در سامانه مرکز تماس یداخل یهادستورالعمل تهیه 

  وزارت صمت در  منتخب یهاساختماندر  و پیشخوان واحدهای پاسخگویی و تجهیز یسازآمادهدر حال
 هاو شهرستانها استانسطح 

 3-4 ییو استقرار سامانه پاسخگو یطراح

 



 

 

 

 21 1400پاییز  - وزارت صنعت، معدن و تجارتسه ماهه  عملکرد گزارش

 
 

 

 
 

 :1400 شهریور تاریخ شروع 
 35%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

 هایسازمانو  یدهندگان خدمات خصوصارائه ی،دولت هایسازمانو  ینفعانذ ینرابط ب یکواحد  پنجره 
( در کییالکترون یا ی)اعم از کاغذ یاست که در آن، تمام اسناد قانون یستمیپنجره واحد س. است یدولت

الزم در همان واحد  یمحل، ارائه شده و مجوزها یک یاواحد  یکوکار خاص به نوع کسب یکانجام 
ا ی قییپنجره واحد با ثبت مشخصات حق یستمپس از ورود به س ینفعانذ یگردعبارتبه. شودمیصادر 
مختلف و  هایدستگاهبه  یمورد نظر، قادر خواهند بود بدون مراجعه حرور یندفرآ یاخود و اجر یحقوق

. یرندکار قرار گ یندفرآ یشرفتپ یانالزم را کسب کرده و در جر یزمان ممکن، مجوزها ینتردر کوتاه
تماس واحد و سرعت  قطهن یکمربوط به هم و  یهاارائه داده ینقطه واحد برا یککار ارائه  ینهدف از ا

 بدون کاغذ است. ییدر پردازش اطالعات در فرا یدنبخش

 دستاوردها

 مت وزارت ص یبه تمام خدمات و کاربردها یممستق یدسترس یبرا خدمت یزمپرتال  سازییادهو پ یطراح
 عانینفذ یسازخدمات و آگاه ینبه ا یصنعت، معدن و تجارت با هدف سهولت دسترس گانهسه یهادر حوزه

 مرتبط با هر خدمت یو ضوابط قانون یطاز شرا

 یکپارچه  یتو استقرار سامانه احراز هو تهیه(SSO ) و احراز  نامثبت یواحد برا یرساختز یکبه عنوان
 (یو حقوق یقی)اعم از حق ینفعانذ یتمام یتهو

 یرساختسامانه منتخب به ز 2 اتصال SSO توافق شده یهابر اساس استانداردها و پروتکل 

 یرساختز ایجاد ESB سامانه یازموردن هاییسسروارتباط  یجهت برقرار 

 خدمت یزمپرتال اینترنتی صفحات  طراحی 

  :1400 شهریورتاریخ شروع 
 50%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

 شدهیآورجمع یسازمان یهادادهاز  یمیوزارتخانه حجم عظ ینا یبرنامه راهبرد یساز ییاجرا یدر راستا 
 هایشاخص یشبه منظور پا یتیحاکم یهابنگاهبزرگ و کوچک و  یعتابعه و وابسته، صنا هایسازماناز 
خانه وزارت یندر ا یثح ینو از ا باشدیممرتبط با آن در حال پردازش  یهابرنامهکنترل  وعملکرد  یدیکل

مقدار  سازمان، یرانپذیر نیست. برای مدامکان یآسانبه گیرییمتصمپراکنده،  یهادادهبا توجه به حجم 
است. حجم وسیع اطالعات  یزبرانگچالشروز کاری مشاهده و تحلیل شود، بسیار  یکای که باید در داده

ارشد و کارشناسان نخواهد  یراننیاز مد دیگر پاسخگوی لمعمو یهاگزارشاز طریق ارائه  هاآنو پردازش 
؛ شوندیمغالباً ایستا بوده و با توجه به ایستایی و حجم بسیار باعث سردرگمی  هاگزارشاین  چراکهبود، 
شود و این موضوع باعث می شوندیمیا بسیار دیر کشف  شدهگرفتهو تهدیدها نادیده  هافرصت ینبنابرا

 و رو به رشد خود ادامه دهد. که سازمان نتواند به حرکت سریع

 یازسآمادهتا پس از پردازش و  هاداده ینمدیریت ا یخواهد بود برا یبستر «عملکرد یشسامانه پا» پروژه 
ان امک ی،و خارج یداخل ینفعانذ یرارشد حوزه صنعت، معدن و تجارت و سا یرانامروز مد یازهایبر اساس ن

 فراهم آورد. هاآن یو بالدرنگ را برا یعسر گیرییمتصم

 4-4 و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات یطراح

 

 5-4 یشسامانه پا یاندازراه

 



 

 

 22 1400 ییزپا -گزارش عملکرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 

 
 

 
  

اقدامات و 

 دستاوردها

 ابزار طراحی داشبوردهای سازمانی تولید و توسعه 

  ریزی استراتژیکدر سامانه برنامهی وزارت هابرنامهثبت اطالعات 

 ه داشبوردهای پایش عملکرد استانیتوسع 

 و کنترل پروژه تولید و توسعه مدیریت 

  بریزی استراتژیک تحت وسامانه برنامهطراحی و تولید گزارشات و داشبوردها توسعه 

 های وزارتانتقال اطالعات پروژه 

  هادادهی سازهمسان هایسرویستولید و توسعه 

 طراحی و تولید گزارشات و داشبوردهای تحلیلی 

  :1400 آذرتاریخ شروع 
 20%درصد پیشرفت پروژه:  

  1400اسفند  پایان:تاریخ 

 معرفی

 یهمه منابع سازمان یاندر م یقتها است. در حقسازمان یتامل موفقوع ینترمهم یکی از یانسان یهسرما، 
 .آوردیدرمرا به تحرک  یمنابع سازمان یراست که سا یتنها عامل یانسان یهسرما

 یکیوزارت،  یمقام عال یاز سو یتحول یکردهایتوجه به شروع دوره تحول در وزارت صمت و اتخاذ رو با 
وزارت  ینانسا یهسرما یکردها،رو یننمودن ا یاتیوزارتخانه در عمل ینا یتابعاد اثرگذار بر موفق ینتراز مهم

 اییوهوزارتخانه به ش نیانسا یهسرما یریتمد ینظام جامع برا یک یزیرطرح یجه،صمت است. در نت
کشور )به  یو استخدام یسازمان ادار یکردرو یگر،د یسو زا برخوردار است. ییبسزا یتمطلوب، از اهم

 یناش یهاها و چالشدستگاه یانسان یهمتمرکز سرما یریتکشور( در مد ینظام ادار گریمعنوان عامل تنظ
 یهرماس یریتمد یسامانده یجه،در نت دهد؛یالشعاع قرار مرا تحت یانسان یهسرما یورامر، سطح بهره یناز ا

 یاقعو اقترائات و یازهاو مقررات مربوطه باشد و هم ن ینبر قوان یهم مبتن کهینحوبه رتخانهوزا یانسان
 برخوردار است. اییژهو یتو اهم یچیدگیوزارتخانه را پوشش دهد، از پ

اقدامات و 

 دستاوردها

 ییاجرا یاتتجرب یلو مطالعه و تحل یمالحظات قانون یلمطالعه و تحل 

 نظام انتصابات یمفهوم ریزیطرح 

 سامانه انتصابات یدخر یا یدر حوزه طراح مشاوره 

 سامانه انتصابات یهاول استقرار 

 و جذب یرویابینظام ن یمفهوم ریزیطرح 

 6-4 یانسان یهسرما یریتسامانه مد یطراح

 



 

 

 

 23 1400پاییز  - وزارت صنعت، معدن و تجارتسه ماهه  عملکرد گزارش

 

 

 
 

 

 
 

 :1400مهر  تاریخ شروع 
 30%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1401 خرداد تاریخ پایان 

 معرفی

 در موارد ذیل خالصه نمود توانمیرا  این پروژه اجراهدف اصلی از  یطورکلبه: 
o از  یبه سطح منطق یابیارزش خودرو با هدف دست یرهدر زنج گذاریقیمتساختار  اصالح

 خودرو یدتدارک و تول ،تأمینمرتبط با  یندهایفرآدر  هاینههز

o شدهتمام یمتباعث کاهش ق کهیطوربهخودرو  یدارزش تول یرهدر زنج هاینههز کاهش 
 .شود 1401به اسفند  یمنتهزمانی  در بازهدرصد  15محصوالت تا 

اقدامات و 

 دستاوردها

 خودروسازان دهییانز یلدر صنعت خودرو و دال یفعل گذاریقیمت روش شناسییبآس 

 و ییمحصوالت و شناسا یواقع یمتخودروساز با هدف استخراج ق هایشرکت یمال یهاصورت بررسی 
 هابنگاه یناکارآمد هایینههزمحصول از  یدتول یواقع هایینههز یکتفک

 بازار یریتجهت مد همراه با تعهدات از یانخودروساز از ز هایشرکتخروج  یراهکارها بررسی 

  نعت خودرو ص یواقع یتوضع یینجهت تب گیرییمتصمبا مراکز  یتخصص یهانشست برگزاریتعامل و
خروج صببنعت  یموجود برا یهابرنامهوزارت صببمت و  یو ارائه راهکارها یفعل یطو تبعات تداوم شببرا

 یفعل یتخودرو از وضع

 بازار خودرو یریتمد یمصوبات الزم برا اخذ 

 صوص افزا هایشرکتتعهدات الزم از  اخذ ساز در خ ضه خودروها به بازار، اجرا یشخودرو ستمر  یعر م
 ناقص یخودروها یآورجمعفروش خودرو و  هایطرح یهفتگ

 و با توجه به  یدرصبببد معادل تورم بخشببب 18حداکثر  یزانخودروها به م یمتق یشفاز اول افزا اجرای
 کشش بازار هر خودرو

 در صنعت یدادهارو یهفتگ یشپا یتهکم یلخودروها در بازار و تشک یمتق یتوضع رصد 

 :1400آبان  تاریخ شروع 
 %10درصد پیشرفت پروژه:  

  :1401شهریور تاریخ پایان 

 معرفی

 یوناعم از کام ینسنگ یخودرو دستگاه 200.000ناوگان فرسوده در حدود  یبا توجه به لزوم نوساز – 
 هاییتظرففعال کردن  یو در راستا یشهربرونو  یشهردرون یونتو کام بوسینیم اتوبوس کشنده

از  یناش یندگیدر مصرف سوخت و کاهش آال ییجوصرفهباهدف  ینو همچن یخودروسازان داخل یدیتول
 در دستور کار قرارناوگان  یدر قالب پروژه نوساز و ونقلحملناوگان  یتردد ناوگان فرسوده، طرح نوساز

 .گرفته است

اقدامات و 

 دستاوردها

  هماهنگی وزارت راه و شهرسازی با  دستگاه( 176000) یشهربروننوسازی ناوگان طراحی برنامه عملیاتی
 جهت تدوین برنامه

 اصالح ساختار بازارهای زنجیره تأمین خودرو

 

5-1 

 

ونقل حمل یعصنا یهاپروژه سبد. 5

 

 

  

 2-5 ناوگان ینوساز یندفرآ یاندازراه

 



 

 

 24 1400 ییزپا -گزارش عملکرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 :1400 آبان تاریخ شروع 
 25%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1401اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

  ف مختل یبوده که از جانب نهادها یبانگربهدست یخودرو در طول زمان با قواعد و مقررات مختلفصنعت
نسبت  همواره یاسالم ی. مجلس شورااندبوده یزمعارض ن یکدیگربا  بعراًشده است و  یبدر کشور تصو

د، استاندار زمانرا وضع کرده است. سا یمتعدد ینخودرو حساس بوده و در مقاطع مختلف قوان مسئلهبه 
و قواعد  اندکرده یرا باز یرونیب ینقش نهادها یگراز طرف د یانتظام یرویگمرک و ن ،زیستیطمح

و  یو تعرفه گذار برداریبهرهو پروانه  یستأسجواز  یز. وزارت صمت ناندداشتهمخصوص به خود را 
قواعد در طول زمان،  ینا همهحاصل تعامل  یداشته است. ول یارارز را در اخت یافتدر گذارییتاولو

در دو  یاروز دن یصنعت به دور از فناور یکو  یصنعت مونتاژ صرف در بخش خصوص یک یجادا یتدرنها
 یسبرر یکپارچهقالب  یکقواعد و مقررات در  ینا یپروژه تمام ینخودروساز بزرگ کشور بوده است. در ا

 ینا یرارا ب یهموار یاستیس یرمس یک ی،بخش ینب یهماهنگ یک یقخواهد شد تا بتواند از طر یتو هدا
 .یدنما تأمینصنعت در کشور 

 شبردپ یکردرو سئلهپروژه  ینا ی ساس با توجه به  ینو بر ا شدهیفتعر یمحور م سائلا  یهاچالشو  م
خودروسببازان،  المللیینب، در وهله نخسببت ضببعف قواعد و مقررات حاکم بر روابط هابنگاه یموجود برا

صوالت  یقموجود در تعم یهاضعفو  هابنگاه یصادرات یکردضعف قواعد حاکم بر رو ساخت داخل مح
 مورد هدف بوده است.

اقدامات و 

 دستاوردها

 هاچالشدر قبال  اتخاذشده ینیع یمسائل موجود و راهکارها یآورجمعو  شناسییبآس 

 ینفعانمتعدد با ذ یهانشست یبرگزار 

  نحوه  ،المللیینب هایشرکتبا  یداخل هایشرکت ینحوه همکار سازیشفاف یبرا یدستورالعملتدوین
 هامشوقاعمال  یقاز طر یصادرات یکردهایرواتخاذ  ضرورتساخت داخل در محصوالت و  یشبردپ

 مراحل ابالغ قرار دارد. یالزم و ط یهایدیهجهت اخذ تائ یرایشمذکور در مرحله و دستورالعمل 

 3-5 صنعت خودروقواعد  یبازنگر

 



 

 

 

 25 1400پاییز  - وزارت صنعت، معدن و تجارتسه ماهه  عملکرد گزارش

 

 
 

 
 

  

 :1400 آبان تاریخ شروع 
 20%درصد پیشرفت پروژه:  

  :1400 اسفندتاریخ پایان 

 معرفی

  سازیشفاف ید،بخش تول یمال تأمین هایینهبا هدف کاهش هز اییرهزنج یمال تأمینپروژه توسعه، 
ل منابع نقد در بازار پو یکاهش تقاضا ی،مال هاییانجر یریپذنظارت یشاز انحراف منابع، افزا یریجلوگ
 یخودروساز رینظ یعیبر صنا یدو تجارت کشور با تأک یدبخش تول یبرا یمال تأمیندر  یعتسر ینچنو هم

 یازسو انبوه یمصالح ساختمان ی،خانگلوازم الت،آینو ماش یزاتتجه یی،غذا ی،و قطعات، فلزات اساس
 .شودمیاجرا  یمیو پتروش یمیاییمسکن، ش

اقدامات و 

 دستاوردها

 های برای جلب مشببارکت بنگاه مرتبط یهاها و انجمنو تشببکل هایرهزنج ینبزرگ ا یهابا بنگاه تعامل
 مختلف

 و  اییرهزنج یمال تأمیندسببتورالعمل  یبدر خصببوص تصببو یالزم با بانک مرکز هاییهماهنگ انجام
 یعامل بانک مرکز یئتهدر  یکدستورالعمل برات الکترون

 اطالعات و  یفناور هاییرسببباختها و زسبببامانه یجاددر خصبببوص ا یبا بانک مرکز یهماهنگ انجام
 یکشور در شبکه بانک یشهمرکز ر یکالکترون ینمودن امرا یاتیعمل

 ساب الکترون ای ومالی زنجیره ینتأم نامهتفاهم انعقاد صورتح ستعالم  سه یکیا خدمات  و یالتدر ارائه ت
 با دو بانک مسکن و صنعت و معدن اییرهزنج یمال تأمین

 سات فن برگزاری سیان صادرات ،تجارت، ملت ی،بانک مل 5با  یهاول یجل ستفاده از  و پار سعه ا با هدف تو
 نامهابزار و عقد تفاهم ینا

 دگانیندر معاونت طرح و برنامه با حرببور نما اییرهزنج یمال تأمیننظام  سببازییادهکارگروه پ تشببکیل 
 ایرهیزنجمالی  ینتأم یهاپلتفرم و تأمین یرهزنج یریتمد هایشرکت ی،شبکه بانک ی،بانک مرکز

 ها تبیین ناد یرنظ اییرهزنج یمال تأمین یابزار بارات اسببب لد،  یگواه ی،داخل یبرات، اعت بار مو اعت
 ها و ...نامهضمانت

 ابزار ینبا هدف توسعه استفاده از ا یمال یو نهادها هاشرکت، هاانجمنبا  تعامل گسترده 

 ییغذا یعصنا یرهزنجدر  یتو تقو دارمدت یقبول اسناد اعتبار یبرا یرانا یدولت یبا بازرگان هماهنگی 

 هیدر معامالت نس یاپایدر اتاق پا یهقبول برات به عنوان بازار تسو یبرا یرانا یبورس کاال هماهنگی 

  یمتقاض هایشرکتهدف و  هاییرهزنجاحصاء و اعالم 

 1-6 اییرهزنج یمال ینگسترش تأم

 

بخش صنعت، معدن و تجارت یتأمین مال یهاپروژه. سبد 6

 

 

 



 

 

 26 1400 ییزپا -گزارش عملکرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :1400 مهر تاریخ شروع 
 5%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1401 اسفند تاریخ پایان 

 معرفی

  504کشورمان با صادرات  یدرصد 2/0 یزو سهم ناچ یهروس ییکاال یدالر یلیاردم 240با توجه به بازار 
 یویبا دو سنار یانهصادرات سال یشجهت افزا یزیر، این پروژه با هدف برنامه1399دالر در سال  یلیونم

 تدوین شده است. یهصادرات به روس یدرصد 50و  30 یشافزا

صادرات  یلتسه سازوکار ینو تدو یصادرات یلپتانس یدارا یکاالها یینپروژه تع ینمورد انتظار ا خروجی
 .باشدیم یندهسال آ 5بازار تا  یندرصدی از ا 5/1جهت کسب سهم 

و  اقدامات

 دستاوردها

 یبازرگان یزناعزام را 

 ایحوزه اوراس یبه کشورها یصادرات یبانیو پشت یکیلجست یهاچالشجامع مشکالت و  یبررس 

 دو کشور یاتاق مشترک بازرگان یندهبا نما تعامل 

 شناسییبمرتبط به منظور آس هایدستگاهبا  هماهنگی 

 متعدد با سبببفیر ایران در روسبببیه، نمایندگان مجلس، وزارت امور خارجه،  هاییهماهنگو  یزیربرنامه
 یرو سببا یاحل مشببکالت صببادرات فلفل دلمه و وزارت جهاد کشبباورزی و بهداشببت جهت هایهاتحاد

 ی به روسیهمحصوالت کشاورز

 یهدر روس ییمواد غذا یشگاهنما یبرگزار یبرا ریزیبرنامه 

 کشورمان در مسکو یرر تهران و سفد یهکشور روس یربا سف یشیاندهم 

 یاییونقل درحمل و رفع موانع یبررس یمازندران برا استان هایتمرکز بر زیرساخت 

 هیبه روس یجانآذربا یراز مس ینیونقل زمحمل یبررس یبرا یالناستان گ هایتمرکز بر زیرساخت 

 ررت امام ره ییستاد اجرا تعامل با سرما فرمان ح ساخت  گذارییهجهت  ستارخان و  در مخاچ قلعه و آ
 سردخانه در آستاراخان و مسکو

 مشببترک و  یهااتاقکشببتیرانی، وزارت خارجه، بنادر، ربط )یذ هایدسببتگاهبا نهادها و  تعامل گسببترده
سایر  صی و  هاییهاتحادبازرگانی و  صو سی تمامی ...خ شور  هاییانهپا( و برر شمال ک صادراتی و بنادر 

 ارائهآماد و  یصادرات یهاچالشجهت استحصال تمامی مشکالت و 

 المللی و توسعه صادراتبین یهاپروژه. سبد 7

 

 

 1-7 گسترش مبادالت اقتصادی با روسیه

 

 



 

 

 

 27 1400پاییز  - وزارت صنعت، معدن و تجارتسه ماهه  عملکرد گزارش

 
 

  

 :1400 دی تاریخ شروع 
 5%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1402 شهریور تاریخ پایان 

 معرفی

 ینهمچن و یمتنوع ساز یش،به کشور عراق با هدف افزا یرانا یاسالم یپروژه توسعه صادرات جمهور 
تر و باال افزودهارزشبر صادرات محصوالت با  یدتأکبه این کشور با  یمحصوالت صادرات یسازهدفمند

جهت  ،این رطراحی شده است. عالوه ب تریینپا افزودهارزشکاهش صادرات محصوالت و مواد خام با 
شده محصوالت در بازار عراق، رویکرد تولید تمام یمتبه منظور کاهش ق ینو همچن هاتوسعه همکاری

پذیر نیز امکان یهثالث مانند کشور سور یکه به تبع آن صادرات مجدد به بازارها نظر بودهمد مشترک 
 خواهد بود.

اقدامات و 

 دستاوردها

 هگذشت یهاسال یبه کشور عراق ط یرانا یاسالم یجمهور ییروند صادرات اقالم مختلف کاال یبررس 

 به عراق یرانا یاسالم یجمهور یصادرات هاییلپتانس استخراج 

 یجهت رفع موانع صادرات یو محصوالت کشاورز ییمواد غذا یکشور یزم یبرگزار 

 یعو صببنا یاگرو پک پروژه، کشبباورز المللیبین هاییشببگاهنما-1در  یرانا یونپاو یشببگاهنما مشببارکت 
و مواد  یکشببباورز المللیبین یشبببگاهدر نما یرانا پاویون -2عراق  – یلو جنرال ارب یورط دام و ییغذا
 عراق - یلدر ارب یرانا المیاس یجمهور یاختصاص یبازرگان یشگاهنما -3عراق -یمانیهسل ییغذا

 عراق یمانیهدر سل یرانا یاسالم یجمهور یمرکز تجار ایجاد 

 یو کولر آب یلگردم نظیر محصوالت برخی رفع مشکالت استاندارد صادرات یزم برگزاری 

 یو مهندس یخدمات فن هایشرکتمطالبات  یزم برگزاری 

 و عراق یرانا یبا اتاق مشترک بازرگان تعامل 

 یخانگلوازم یشگاهکردستان عراق در نما یماقل هیئتجهت حرور  هماهنگی 

  و کروکوک( یلکردستان )ارب یماقل یتجار هایهیئتبا تعامل 

 
 2-7 با کشور عراقمبادالت اقتصادی گسترش 

 



 

 

 28 1400 ییزپا -گزارش عملکرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 

 

 :1400مهر  تاریخ شروع 
 5%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1402 شهریور تاریخ پایان 

 معرفی

 ینهمچن و یو متنوع ساز یشبا هدف افزا یهبه سور یرانا یاسالم یپروژه توسعه صادرات جمهور 
االتر و ب افزودهارزشبر صادرات محصوالت با  یدتأکبه کشور مذکور با  یمحصوالت صادرات یهدفمندساز

 رمنظوبهدو کشور  یانم تهاتر ینو همچنتر  ینپائ افزودهارزشکاهش صادرات محصوالت و مواد خام با 
منظور  به ییمواد غذا ،یسازلوله تراکتور، ی،صنعت هایینهزممشترک در  یدو تول یمیعبور از موانع تحر

با توجه به  ثثال یامکان صادرات مجدد به بازارها یا مذکورمحصوالت در بازار  شدهتمام یمتکاهش ق
 تعریف شده است. یامنطقه یتجار هاییهاتحادکشور مذکور در  یتعرو

اقدامات و 

 دستاوردها

 شتهگذ یهاسال یط یهبه کشور سور یرانا یاسالم یجمهور ییروند صادرات اقالم مختلف کاال یبررس 

 گذشته یهاسال یاز جهان ط یهسور ییروند واردات اقالم مختلف کاال بررسی 

 یجلسات مشورت برگزاریو  یهبه سور یرانا یاسالم یجمهور یصادرات هاییلپتانس بررسی 

  1400آذرماه سفر  در یمحترم صمت با طرف سور یروزتوافق: 
o ستانداردساز ییبرنامه اجرا ،یصنعت، یتجارجلسات صورت امراء ساندازهو  یا امه و برن یشنا

ستاندارد و سازمان عرب یتفاهم همکار یادداشت یبرا ییاجرا ستاندارد سور یمشترک ا ر د یها
 هاآزمونو  یصدور گواه ینهانطباق در زم یابیارز یجمتقابل نتا ییشناسا ینهزم

o 4ه از ، کاهش تعرفنامهموافقتاز  مستثناحذف اقالم  منظوربهمشترک  یتهکم یلتشک توافق% 
 نامهموافقت یو تسر %40به  %50( از یداخل یدتولافزوده ارزش) حدنصاب به صفر % و کاهش

 یو مهندس یبه خدمات فن
o یبا ارز محل یمبادالت تجار بررسی 
o متقابل یبانک یهانامهضمانتقبول  تسهیل 
o در دو کشور یشعب بانک یجادبانک مشترک و ا اندازیراه 
o قابل تهاتر یکاالها یینو تع اتاق تهاتر یجادا 
o شگاهنما برگزاری ص ی صا ساحت  164تعداد  یبا همراه یرانا یاخت متر از  4000شرکت در م

 کشور یفعاالن بخش خصوص ینتربزرگو  ینترمهم
o شترک در زم تولید ساز ینهم ش یزات، تراکتور و تجهیخانگلوازم، یسازلوله، یکنتور   یاورزک

 صادرات مجدد منظوربه
o یسازساختمانو مشارکت در  آمادگی 
o مشترک هایشرکت، ینگهلد یجاد، ایهدر منطقه آزاد سور مشارکت 
o مشترک یشهرک صنعت اندازیراه 
o یرانبه منظور صادرات به ا و ... یتونپنبه، حبوبات، ز ینیفراسرزم کشت 
o یهکردن خودرو در سور گازسوز یشنهادپ طرح 
o سوخت تأمین LPG  موتورروغن تولیدو 
o مشترک گذارییهسرما و یو توسعه مخازن نفت هایشگاهپاال یبازساز آمادگی 
o یهسور یازاقالم مورد ن تأمین 
o (، کاوه و ...یپا، ساخودرویران)ا یهدر سور یرانا گذارانیهسرمامشکالت و موانع  رفع 
o دالر یلیونم 10به مبلغ  یانبندانشصادرات محصوالت  پیگیری 

 
 3-7 یهسورکشور گسترش مبادالت اقتصادی با 

 



 

 

 

 29 1400پاییز  - وزارت صنعت، معدن و تجارتسه ماهه  عملکرد گزارش

 
 

 
  

 :1400 مهر تاریخ شروع 
 5%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1402شهریور  تاریخ پایان 

 معرفی

  1002به پاکستان از  یرانصادرات ج.ا.ا یشتوسعه صادرات کاال و خدمات به پاکستان و با هدف افزا یراستادر 
 یفتعر ذیل اقدامات 1404درصد( در سال  15دالر )با لحاظ رشد  یلیونم 2015 به 1399دالر در سال  یلیونم

 است: یدهگرد
o هایرافص یتاز ظرف برداریبهرهتهاتر،  یزمهمانند مکان یکانال بانک یگزینجا هایراهاز  استفاده، 

در تجارت  یتبادالت ارزجهت حل مشکل  یمل یاستفاده از ارزهایجیتال و د یاستفاده از ارزها
 متقابل

o ه ب یحیتوسعه تجارت ترج یحی،تجارت ترج نامهموافقتواردات اقالم مندرج در  یتممنوع رفع
گمرکات در خصوص رفع موانع  یزگمرکات دو کشور و تجه یو همکار یتجارت آزاد، هماهنگ

 در تجارت متقابل یاتعرفه یرو غ یاتعرفه
o به  ی، دسترسونقلحملسردخانه، انبار کاال، ناوگان  یلاز قب یکلجست هاییرساختز بهبود

 یررسب یلتسه یدو کشور برا ینب یگمرک یبار در عمق خاک پاکستان، همکار یهمقاصد تخل
 با پاکستان یتجار یکدر خصوص حل مشکالت لجست یتجار یهامحولهاسناد و 

o مشارکت دادن ید،بخش صدور رواد رفتار متقابل در یبا وزارت امور خارجه پاکستان برا رایزنی 
حل  در خصوص هایکنسولگرتجار معتبر دو کشور به  یو معرف ییدر شناسا یبازرگان یهااتاق

 یرانیتجار ا یبرا یدمشکالت در صدور رواد
o یو پاکستان یرانیا هایشرکت یمعرف یزتجار دو کشور و ن یارتباط مجاز هاییرساختز ایجاد 

دو کشور جهت رفع  یاسیس هاییندگینما یتجار یهابخشو  یبازرگان یهااتاق یقاز طر
 دو کشور یتجار یهاتشکلو  هاشرکتارتباط  یتمحدود

اقدامات و 

 دستاوردها

 شترک تجار یتهاجالس کم یننهم یبرگزار ضوع در  یم س هاییتهکمو طرح مو شنا رور نما یکار  دگانینبا ح
 .ینفعانذ یرو سا یبانک مرکز

 یهاپرداخت ارسازوکدو کشور و ارائه  ینتجارت دو جانبه ب یپرداخت بانک یبترت نویسیشپمربوط به  پیگیری 
 یپاکستان توسط بانک مرکز یبه بانک دولت یتجار

 و پاکستان یرانا یاتاق مشترک بازرگان حرور و پاکستان با یرانا یتجار یرمس تعامل پیرامون 

 یرزم فروشیخرده یهابازارچهواردات اقالم  هاییتممنوعبر رفع  یمبن وزیرانیئتهمصوبه  نویسیشپ تهیه 
 دو کشور

  انگور آمیزیضتبعتعرفه پیگیری برای رفع 

 لجستیکموضوعات  پیگیری 

 ضوع بند  گذارییهسرما پیگیری ستان مو شترک در پاک شترک تجار یتهکم یننهم نامهتفاهم 10م و  یرانا یم
 و مس آهنسنگپاکستان در خصوص 

 یپلماسید یقاز طر قراردادبر  یمبتن یهانامهضمانت پیگیری 

 یمیدر خصوص حل مشکالت صنعت پتروش تعامل 

 4-7 پاکستان کشورگسترش مبادالت اقتصادی با 

 

 



 

 

 30 1400 ییزپا -گزارش عملکرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 
 

 :1400 آبان تاریخ شروع 
 5%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1401اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

 درون سببیزدهم، دولتدر  شببرق به نگاهتعامل با همسببایگان و کشببورهای منطقه و  رویکرد به عنایت با 
شد به رو و توجهقابل رویت هند، بازار ر شورمان ع  دیرینه روابط شانگهای، هاییهمکار سازمان در ک

جاری و فرهنگی ند، و ایران بین ت یت ه یارد 1.4 جمع ند، نفری میل یارد 480 واردات ه  دالری، میل
 و قفقاز منطقه بازارهای به دسببترسببی در ایران لجسببتیک هاییتظرف از اسببتفاده به هند یمندعالقه

ستان، ستراتژیک رقابت افغان رور برای چین و هند ا  ندرب و چابهار آزاد منطقه وجود ایران، و منطقه در ح
شد به رو عمومی زندگی سطح چابهار، صوالت برای خوبی بازار که هند مردم ر صرفی مح  ایجاد ایران م

 زایشاف برای تالش و هند به ویژه توجه هند، به ایران صادراتی پتانسیل دالر میلیارد 26 برآورد و کندیم
 .سازدیمسودآور  و ممکن هدفیبازار را  این در حرور

 :پروژه از انتظار مورد خروجی و اصلی کارکردهای اهداف،

 الف: اهداف کمی

o با کشببورمان درصببدی نیم ناچیز سببهم و هند کاالیی دالری میلیارد 480 واردات به توجه با 
 جهت یزیربرنامه نظر مورد پروژه تدوین از هدف ،1399 سببال در دالر میلیارد 2.5 صببادرات

 به ساالنه درصد 20 و 15 رشد سناریوی دو با صادراتی تنوع ایجاد و سالیانه صادرات افزایش
 .باشدیم هند

 :کیفی اهداف-ب 

o کشور ارزی درآمدهای افزایش 

o کشور دو میان تجاری خدمات هایزیرساخت یسازفعال 

o کشور در رفاه و اشتعال سطح افزایش 

o یامنطقه و جانبه دو اقتصادی پیوندهای تحکیم 

اقدامات و 

 دستاوردها

 اخذ  یبرا یحیتجارت ترج نامهموافقتدر چارچوب  یرانی،طرف ا یشببنهادیپ ییارسببال فهرسببت کاال
 از هند یاتعرفه یفاتتخف

   های ایران و اثرات آن به تحریم یطرف هند رویکرد با وزارت امور خارجه در خصببوص یمشببورتتعامل
 بر تجارت دو کشور

 و هند یرانا یهند توسط اتاق مشترک بازرگان یدر شهر بمبئ یمرکز تجار یناول یجادا ییابتدا اقدامات 

 باریکروز  10هر با هند حداکثر  یرانیدو خط کشت یا یک یبرقرار پیگیری 

 شکل  پیگیری  ،یاییحمل در هایشرکتبا وزارت امور خارجه،  یبا هند و با هماهنگ یاییدر ونقلحملم
 راه وزارت ی،جهاد کشاورز وزارت مرتبط، تجار

 1900تا  یفدالر و امکان تخف 3500دار به رقم  یخچال یفوت 40 ینرتعرفه حمل کانت یفتخف پیگیری 
 هایکشتتعداد  یشدالر در صورت افزا

 توسعه و تنوع صادرات به هند یبرا بندییتاولو 

  یبازار برا ینبازار هند و نحوه حرور در ا یمعرف برگزاری رویدادهایو  یتخصص هاییهاتحادبا  تعامل 
 .یرانیا هایشرکتو  یاستان یبازرگان یهااتاق

 آنو عملیاتی شدن  یانجام مبادالت تهاتر در خصوص یمذاکرات متعدد 

 شو و یخانگبا انجمن لوازم یمقدمات هماهنگی صنعت  شت ،یندهانجمن  شیو آرا یبهدا و  تعامل یبرا ،ی
 در هند یرانا یخانگحرور صنعت لوازم یهافرصت یحمنظور تشربا اعرا به یهماهنگ

 
 5-7 هندکشور گسترش مبادالت اقتصادی با 
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 شاورز تعامل صوص یبا وزارت جهاد ک شکالت  نحوه در خ س ایینهقرنطحل م به  یویو ک یبصادرات 
 هند

 به هند یرانا یویصادرات ک یتدر خصوص ممنوع یرانسازمان حفظ نباتات ا تعامل با 

 ایجاد حوزه پاسخگویی و مشاوره برای تجار فعال در هند 

 فعال در بازار هند یرانیا هایشرکتبانک اطالعات  یلتشک پیگیری 

  یتمشببکل ممنوع ییگیرپ منظوربه یانوسببیهو اق یاسببفارت هند در دفتر آسبب یبخش اقتصبباد تعامل با 
 به هند یویصادرات ک

 :1400 آبان تاریخ شروع 
 5%درصد پیشرفت پروژه:  

  :1401 اسفندتاریخ پایان 

 معرفی

 یشانگها هاییهمکارکشورمان در سازمان  یتعرو یزدهم،نگاه به شرق دولت س یکردبه رو یتبا عنا، 
که موجب شده واردات  یتجارت خارج یلاقتصاد و تسه یشترباز نمودن هر چه ب یبرا ینبرنامه دولت چ

 10 یباال سرانهبا درآمد  ینفر یلیاردم 1.4 یتدالر برسد، جمع یلیونتر 2.05به رقم  2020در سال  ینچ
 یم،در دوران تحر رانیآشکار و پنهان از تجارت ا هاییتحما یران،خوب با ا یاسیهزار دالر، روابط س

 هاییلپتانسبرآورد  یران،بازار صادرات ا ینتربزرگساله،  25 یکاستراتژ یهمکار نامهتفاهم یامرا
 هاییهمکار یتت تفاهم تقویادداش یدالر، امرا یلیاردم 26 یزانبه م ینکشورمان به چ یصادرات

 (NDRC) ینتوسعه و اصالحات چ یمل یسیونوزارت صمت و کم ینب گذارییهسرماو  یمعدن -یصنعت
با  یرانا یرساختیزفوالد و  ینانس،فا هایطرح یاجرا یران،در ا ینچ گذارییهسرما یدر سطح وزرا برا

و  فیدر آن کشور، تعر یرانیا انشجویاناز تجار و د یتوجهقابلحرور شمار  ینو همچن ینچ یمال یتحما
 .باشدیم یالزام یرانه صادرات اتوسع یبرا ینچ یتجار یژهو یرنمودن مس یاتیعمل

 ی. اهداف کمالف
o 1399دالر در سال  یلیونم 9000از  ینچ به یرانصادرات ج.ا.ا یشدر سطح کالن: افزا هدف 

 1404دالر در سال  یلیونم 20.000به 

 یفی. اهداف کب
 برشمرد: یلبه شرح ذ توانمیپروژه را هم  ینا یفیک اهداف

o کشور یارز یدرآمدها یشافزا 
o دو کشور یانم یخدمات تجار هاییرساختز یسازفعال 
o سطح اشتغال و رفاه در کشور یشافزا 
o یامنطقهو  دوجانبه یاقتصاد یوندهایپ یمتحک 

 برشمرد: یلبه شرح ذ توانمیپروژه را هم  ینا یاصل کارکردهای
o کشور یصادرات یشافزا هاییتظرف یقدق ییشناسا 
o ینکاالها و محصوالت قابل صادرات به چ یقانتخاب دق 

 6-7 ینچ کشورگسترش مبادالت اقتصادی با 
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o ربطذی یو خصوص یدولت هایدستگاه یانم ییافزاهم 
o ییو گروه کاال ینهمشکالت و موانع توسعه صادرات در هر زم ییشناسا 
o مرتبط با رفع موانع هاییتراهکارها و اقدامات و فعال بینییشپ 
o امکانات و منابع سازیینهبهتمرکز و  ،بندییتاولو 
o و اقدامات هابرنامه یلو اصالح و تکم یابیو نظارت و ارز یشامکان پا 

 یتتنوع سبد صادرا یشو افزا شوندیمصادر  ینکه در حال حاضر به چ یصادرات محصوالت یزانم یشافزا، 
 یتضعبهبود و ین،در بازار چ یرانیا یمحصوالت صادرات یریپذرقابت یشبازار، افزا یشترگرفتن سهم ب

 از اهداف این پروژه است. صادرات افزودهارزش یشارزش و افزا یرهدر زنج یرانحرور ا

اقدامات و 

 دستاوردها

 یدوم به شانگها یزناعزام را یبرا ریزیبرنامه)پکن( و  ینبه چ یبازرگان یزناعزام را 

 یتخصص هایاتحادیهبا  تعامل یو اقدام برا ینتوسعه و تنوع صادرات به چ یبرا بندیاولویت 

 حمل هایشرکتبا سفارت، وزارت امور خارجه و  یزنیو را ینبا چ ونقلحملمشکل  پیگیری 

 یرانیا هایشرکت یبازار برا ینو نحوه حرور در ا ینبازار چ یمعرف یبرا جلسات آموزشی برگزاری 

 ینگمرک چ یتدر سا ییمواد و محصوالت غذا تولیدکننده یرانیا هایشرکتثبت  یبرا اقدام 

 ستانبا  افزاییهم سایی  یبرا ینمرتبط با چ هایا سیلشنا ستان هایشرکت، هاپتان تقویت  و یمعتبر ا
 هازیرساخت

 رور را یرانیا یمتول هایسازمانکنفرانس  یدئوو برگزاری س یندر چ یمحترم بازرگان یزنبا ح  ینئولو م
 ینچگمرک 

 اصببالحات و یمل یسببیونبا کم یبرنامه همکار یدتجد یبرا ینمحترم کشببورمان در چ یربا سببف تعامل 
 ساله 25 هایبرنامهتحت  ینتوسعه چ

 نییارائه به طرف چ یصمت برا مرتبط با بخش هایدستگاه یشنهادیپ گذاریسرمایه هایطرح تهیه 

 یمتول هایسازماناز  یندر گمرک چ یرانیا هایشرکتموضوعات مربوط به روند ثبت نامه  یریگپی 

  پاسخگویی و مشاوره برای تجار فعال در چینایجاد حوزه 

 ستفاده ستفاده از ظرف ا صادرت جهت ا ضمانت  صندوق  صندوق به عنوان جا یتاز  در  LC یگزینآن 
 ینمبادله با چ

 خانگی در دو کشورها و تجار حوزه لوازمشرکت ینارتباط ب ایجاد 

 همکاری با وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تعامالت با چین 

 های اصالحیبا اجرای پروژه ینتجارت با چ یژهو یرمسدر اصالحات  انجام 

 منتخب هایاستاناز  ینفعال در بازار چ یرانیا هایشرکتبانک اطالعات  تشکیل 

 توسبببعه صبببادرات  یدر راسبببتا یجمهور یاسبببتر یو فناور یدفاتر معاونت علم یتکردن ظرف فعال
 محصوالت کشور

 روژه پ یدر راستا هاآن یفوظا یینو تع هادستگاه یهجهت توجدر  ینچ یکشور یزم یلجهت تشک دعوت
 ینچ یتجار یژهو یرمس

 سی شنهادیپ یمنطقه تهاتر برر ستخراج ل ینچ ی ستو ا صد چ صادرکنندگان ی  یمعرف و ینعمده به مق
 تهاتر یندفرآ یلو تسه یابیمنطقه جهت ارز ینا
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 :1400آبان  تاریخ شروع 
 5%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1402شهریور  تاریخ پایان 

 معرفی

 ممکن  یراهکارها ییآن کشور، شناسا یاسیس یندهدر آو بروز ابهام  افغانستان یراخبه تحوالت  یتبا عنا
 شتریهرچه ب یقتعم و استمرار یبرا یزیربرنامه یتاًو نهاموجود  هاییتاز ظرف یاستفاده حداکثر یبرا

د افغانستان و وجو کشوردر  وجود آمدهبه  یطاست. لذا در شرا یو افغانستان ضرور یرانا یروابط اقتصاد
رکود در بازار افغانستان و  یشاحتمال افزا یگرد یاز سو ،هاافغان یبرا یرانیا یاستفاده از کاالها یتمز

 حوزه تجارت یهابرنامهاهم  سهم صادرات به افغانستان از حفظ ی،مدت نسبتاً طوالن یآن برا یماندگار
تا  2015 یهاسالکشورمان در واردات افغانستان در  همس المللیینب یبود. بر اساس آمارها کشور خواهد

است. بر اساس آمار گمرک  یافتهکاهشدرصد  18درصد به  22سال آمار در دسترس( از  ینآخر) 2019
 یرانا یبازار صادرات یندالر پنجم یلیونم 2306با جذب  1399افغانستان در سال  یران،ا یاسالم یجمهور

را حفظ نموده  یتموقع ینهم یراندالر کاال از ا یلیونم 999 یدبا خر یزن 1400اول  ماههششبوده و در 
درصد  10 یفبه من یاز نظر ارزش یرانکشور، رشد صادرات ا در آن یتحوالت داخل یلبه دل حالینباااست. 

عدم رشد بازار در افغانستان،  بینییشپاست با  یهیاست. بد یدهدرصد رس 25 یبه منف یو از نظر وزن
م . سهشودمی یدو هند تهد ینچ یما حفظ سهم بازار خواهد بود که عمدتاً از سو یمناسب برا تراتژیاس

 یدرصد ترق 17درصد به  13.5از  یندرصد و سهم چ 6درصد به  2سال از بازار افغانستان از  5هند در 
 یکنزد و روابط یپکو پاکستان، توسعه س ینچ ینتجارت آزاد ب نامهموافقتنموده است. با توجه به وجود 

 داشته باشد. یشتریدر بازار افغانستان رشد ب ینسهم چ رودیمدر افغانستان، انتظار  یدپاکستان با دولت جد

 به  1399دالر در سال  یلیونم 2306به افغانستان از  یرانج.ا.اصادرات  یشافزا پروژه یکم هدف. الف
 باشد.می 1404دالر در سال  یلیونم 3460

 شود:شامل موارد ذیل می پروژه یفی. اهداف کب 

 برشمرد: یلبه شرح ذ توانمیپروژه را هم  ینا یفیک اهداف 
o کشور یارز یدرآمدها یشافزا 
o دو کشور یانم یخدمات تجار هاییرساختز یسازفعال 
o سطح اشتعال و رفاه در کشور یشافزا 
o یامنطقهو  دوجانبه یاقتصاد یوندهایپ یمتحک 

اقدامات و 

 دستاوردها

 و توسعه صادرات یقتشو یبرا ییکاال هاییتاولو یینتع 

 یو تجار یدر حوزه اقتصاد افغانستان یبه کابل جهت مشارکت در گفتگو با مقامات عال یئته اعزام 

 مشکالت و ارائه راهکار ییبه منظور شناسا یمرز یدهایبازد یبرا یئته اعزام 

 افغانستان یبه منظور حل مشکالت در مرزها هااستان یاتیو عمل یتوان کارشناس یریکارگبه 

 کشور افغانستان یغن معادن یتظرف یتوجه و بررس در خصوصمرتبط  هایدستگاهبا  هماهنگی 

 تجارت  نامهموافقتشببروع مذاکره  یسببازمان برا یآمادگ خصببوصدر  امور خارجهبا وزارت  هماهنگی
 کشور افغانستانبا  یحیترج

 افغانستان یجهت حرور در بازارها یصادراتو  یدیشرکت تول 30از  یشب به مشاوره 

 ستان و تجارتصنعت، معدن  هایسازمانبا  هماهنگی شور یمرز هایا ستان جهت  با ک سافغان  و یستأ
سو امکان  یمرز در مناطق هایصرافشعب  یجادا سط  یستأ سته به  هاییصرافباجه تو ساتواب س  مؤ

 ارز ینقد یدوفروشخر یاتانجام عمل یبرا یاعتبار

 
 7-7 افغانستانکشور گسترش مبادالت اقتصادی با 
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 ستگاهبا  هماهنگی سمیمکان یجادمرتبط جهت ا هاد ص یبرا ی شخ صادرات یتهاتر اقالم م شور در از   ک
 افغانستان یمعدن خامیمهنقبال واردات مواد و محصوالت خام و 

 هابازارچهفعال نمودن  در جهت یمرز یهابازارچه یمتول هایدستگاهبا  هماهنگی 

 محصببوالت  ینهقرنط یبرا یشببرق مرزهای در یرون اسببتقرارجهت  یجهاد کشبباورزبا وزارت  هماهنگی
ستان یکشاورز یرفع موانع کاالها در صورت) یو دام یکشاورز  مکانادالر  یلیونم 60 تا حدود از افغان

 (.وجود دارد گذارییهسرما

 ه ک یمبادالت ارز یلتسه یبرا دو کشور یمرزها در یاستقرار صراف در خصوص یبا بانک مرکز تعامل
شبختانه عل شته  یهاسال یدر طمتعدد  هاییگیریپو  هماهنگی یرغمخو سالگذ  ار موافقت خود و ام

س بر یمبن سط  یستأ سته به  هاییصرافباجه تو سساتواب  دوفروشیخر یاتانجام عمل یبرا یاعتبار مؤ
 صورت موقت فراهم شد. ارز به ینقد

 ستگاهبا  تعامل س ربطهای ذید صاء  یجهت برر  یهانخبهو  دارانیهسرماجذب تجار،  یبرا هاطرحو اح
 افغانستان

 ستان از جمله  گذارییهسرما خصوص در یمیدروا سازمانبا  تعامل و  یت، بوکسآهنسنگدر معادن افغان
س ینو همچن معادن یرسا ضوع  یبرر صورتیی )تهاتر کاالمو  لیاردیم یکشدن تهاتر حدود  یاتیعمل در 

 (وجود دارد. گذارییهسرما، امکان دالر

 صبببادرات  یشافزا ینهزم یسبببازفراهم یقتبادالت از طر یتتثب یبا طرف افغان برا تعامل و مذاکرات
 یحیتجارت ترج نامهموافقتدر چهارچوب  یرانافغانستان به ا

 :1400 آبان تاریخ شروع 
 10درصد پیشرفت پروژه:  %

 :1401اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

 ن برنامه العالی(، قانوهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری )مدظلهبه استناد سیاست
برنامه وزارت صمت عمومی ابالغی ریاست محترم جمهوری و های اختصاصی و توسعه، اولویتششم 

 یهاسکیر پوششنیز  ضمانت صادرات صندوق هایبرنامه در همین راستا مرتبط با حوزه صادرات،
بانکی،  یهامیخأل تحر کردن پر و تحریم با مقابله المللی،بین آفرینیتحریم، نقش از ناشی صادراتی

 رضایتمندی حداکثر کسب و امور تسهیل ی،سازروانصادرات،  روز شرایط با متناسب مالی یهاینوآور
 شده است. بینیپیش سایر فعالیت اقتصادیصادرکنندگان و 

 8-7 المللیینبارتقا کارکردهای بیمه در مبادالت 
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اقدامات و 

 دستاوردها

 میلیون یورو 200جهت افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به میزان  پیگیری متعدد 

  میلیون دالر برای شرکت مپنا 350به ارزش  نامهضمانتصدور 

 و  یو مهندسببب یخدمات فن یسبببکو بلندمدت )پوشبببش ر یانمدت، مکوتاه هاینامهیمهصبببدور ب
 (گذارییهسرما

 یو بانک ینامه اعتبارضمانت صدور 

 شدن قرارداد  هاینامهیمهصدور ب ی،خارج یسنج اعتبار صادرات، بال اثر  صادرات، کل گردش  خاص 
 کمطالبات بان ینترم یداریاسناد، اسناد د یند یدخاص صادرات، خر ،یصادرات

 پرداخت، حسن انجام تعهد، بانکی بازپرداخت، اعتبار ریالی، یشپ، شرکت در مناقصهی، داخل یسنج اعتبار
 پرداخت، متقابل حسن انجام کار، اعتبار ارزییشپاعتبار تولیدی، متقابل 

  ،گذارییهسرمااعتبار خریدار، خاص صادرات فنی و مهندسی 

 :1400دی  تاریخ شروع 
 10درصد پیشرفت پروژه:  %

 :1401اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

ران برای ایشان به عنوان بازیگ یصادراتو متوسط در حوزه صادرات و ایجاد فرای  کوچک یهابنگاه یتوانمندساز
 خواهد بود؛ فرآیندی که با ضروری کلیدی حوزه صادرات در بخش خصوصی موتور کشنده صادرات در آینده نزدیک

 ، معرفی استاندارهاییسازشبکه. در این مسیر آموزش، شودمیتکمیل  تأمین هاییرهزنجسازی و تکمیل خوشه
تجاری و صادراتی، مشاوره حوزه صادرات و برگزاری رویدادهای تجاری داخلی و خارجی نقش بسیار مهمی در ایجاد 

 و پروژه حاضر با این هدف طراحی شده است. کندمیو متوسط صادراتی ایفا خواهد  کوچک یهابنگاهو ارتقا 

اقدامات و 

 دستاوردها

  نشست تخصصی برندینگ ذیل کارگروه تخصصی و علمیصدور مجوز برگزاری 

  هایشگاهنماذیل شرکت سهامی  هایشگاهنماو صدور مجوز و اجرای  ریزیبرنامهبازبینی فرآیند 

  ارزیابی مجریان نمایشگاهی یهاروشبازبینی 

 :1400آبان  تاریخ شروع 
 10پروژه: % درصد پیشرفت

 :1401آبان  تاریخ پایان 

 معرفی
 تعامالت و یراست که در مس یحقوق مسائلمشکالت و  ی،فعاالن تجارت خارج یاصل هاچالشاز  یکی 

 ییرانبه تجار ا یادیز یاربس یو ضررها هاینهمشکالت، هز ینا بروز .شوندیممبادالت خود با آن مواجه 
 ها طراحی و اجرایی شده است.پروژه حاضر به هدف مقابله با این چالش .کندیوارد م

اقدامات و 

 دستاوردها

 با هدف ) یو کشببورها یداخل ینهادها یندها،فرا ین،شببامل قوان یتجارت خارج یحقوق یطمح یبررسبب
 هند( یه،روساولویت کشورهای 

 هدف یکشور با کشورها یتجارت خارجحقوقی و مسائل  یهاچالش ییشناسا 

 9-7 صادرکنندگان یارتقا توانمند

 

 10-7 یتجارت خارج یمراکز خدمات حقوق یجادا
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 :1400آذر  تاریخ شروع 
 3%درصد پیشرفت پروژه:  

  :1402شهریور تاریخ پایان 

 معرفی

  و درآمد خود را افزایش  یاز طریق روابط تجاری و گسترش تجارت آزاد سطح تولید مل توانندیمکشورها
ز ا یمندبهره هاییوهشدهند و به سطح رفاه باالتری دست یابند، لذا به ایجاد مناطق آزاد که یکی از 

 آزادراه، مناطق آزاد ایران نیز با هدف پیوستن به جریان تجارت آورندیممواهب تجارت آزاد است روی 
ی و به برونگرای ییگرادروناندازی شدند. مناطق آزاد به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از 

 سیتأسایران هنگام  کهیدرحالتجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است، 
ن در نظر گرفت رغمبهو  دکرینمتوسعه صادرات، پیروی  یژهوبهاین مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ 

تاکنون نتوانسته از مناطق  ،هاآنانگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از  هاییاستس
 آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.

 موفق ل صورت کامبهکشور  یرنفتیوسعه صادرات غمنظور تخود به ینیآفرمناطق مذکور در نقش ازآنجاکه
روژه کشور، پ یامر تجارت خارج یعنوان متولسازمان توسعه تجارت به یاصل یتبا توجه به مأمور، نبودند

 ه است.قرار گرفت دستور کاردر  دیاقتصا یژهو و صنعتی – یمناطق آزاد تجار یصادرات تقویت کارکردهای

اقدامات و 

 دستاوردها

 سببند  سنوییشپ ینبر تدو یمبن یاقتصبباد یژهمناطق آزاد و و یعال یشببورا یرخانهدب یاقدامات قبل یروپ
نمودن  یطرح صببادرات یو راهبر یزیرکارگروه برنامه» یجادا یشببنهادتوسببعه صببادرات مناطق مذکور پ

صاد یژهمناطق آزاد و و رور نما« یاقت ستگاه یندگانبا ح سع هاید سازمان تو تجارت  همرتبط از جمله 
 یالع یشورا یرخانهدب یتبا مسئول یدفتر مقررات صادرات و واردات، بانک مرکز یران،گمرک ج.ا.ا یران،ا

آن معاونت با حرور  یاز سو گروهکار ینمقرر شد ا مورد موافقت قرار گرفت یاقتصاد یژهمناطق آزاد و و
 .گردد یلتشک یشنهادیپ یو اعرا یژهمناطق آزاد و و یاقتصاد ینمعاون

 تعامالت یط مقرر شد یزن یرانکشور توسط گمرک ج.ا.ا یتوجه به عدم برخط بودن آمار تجارت خارج با 
موجود در مناطق به سازمان ارسال  هاییهمناطق بر اساس رو یآمار تجارت خارج صورت گرفته مقرر شد

 گردد.

 یژهگسترش امر صادرات مناطق آزاد و و یدر راستاهمکاری مشترک  نامهتفاهم تهیه مقدمات 

 :1400مهر  تاریخ شروع 
 5%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1402اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

 د هدف، عق یصادرات کشورمان به بازارها یلو تسه یامنطقه یصادرات یبه تمرکز بر بازارها یتبا عنا
 صادرات ینهکشورمان به منظور کاهش هز یعمده صادرات یآزاد با بازارها یا یحینامه تجارت ترجموافقت

درصد از  50از  یش. در حال حاضر بباشدیمد نظر م یگمرک یهابازارها با کاهش و حذف تعرفه ینبه ا
 رانیاست که رقم مشابه در ا یدر حال ینا کنندیاستفاده م یتجار یهاتوافق یازکل صادرات جهان از امت

در  یرانا یتجار ی/ آزاد با شرکایحینامه تجارت ترجانجام مذاکره و عقد موافقت لذا. باشدیدرصد م 5
پروژه حاضر به هدف  هدف هموارتر شود. یبه بازارها شورمانصادرات ک یردستور کار قرار گرفته تا مس

 حی و اجرا شده است.طرا هانامهموافقتگسترش و احیای این 

 11-7 تقویت کارکردهای صادراتی مناطق آزاد اقتصادی

 

 12-7 یتجار یهانامهموافقتگسترش و احیای 
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اقدامات و 

 دستاوردها

  1400کشور اوراسیا از مرداد  5تجارت آزاد با  نامهموافقتاقدامات انجام شده برای عقد 
o داخلی برای انجام هماهنگی در اتخاذ مواضببع مذاکراتی با سببازمان اسببتاندارد،  تعامالت گسببترده

 دارو، گمرک، اتاق بازرگانی ایران، سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و ستیزطیمحسازمان حفاظت 

o  بین سبببر  نامهموافقتبرگزاری هفت نوبت مذاکره ویدئو کنفرانسبببی در مورد فصبببول اول تا نهم
 جدید مسائلمذاکراتی طرفین و  یهامیت

o  صورت حروری در ایروانبه های مذاکراتی دو طرف سرتیم باچهاردهم نوبت مذاکره برگزاری 

o  سیا هامیتدومین دور مذاکرات بین برگزاری آبان ماه  11و  10که در ی کامل مذاکراتی ایران و اورا
نفر از  5اتحادیه اوراسببیا و  کنندگانمذاکرهنفر از  50در ایروان ارمنسببتان با حرببور  1400سببال 
نامه مرور و کشورمان برگزار شد. طی این مذاکرات مواضع دو طرف در کل موافقت کنندگانمذاکره

 تصمیمات مربوطه برای نهایی کردن موارد مورد بحث اتخاذ شد.

 :اقدامات در خصوص عقد توافق با سایر کشورها 
o  :ستان شاور  مذاکره باپاک ستم ستان در ایران  ریوزنخ بر آمادگی ایران  دیتأکو  (1400 آبان 15در )پاک

 برای پی گیری مذاکرات تجاری برای عقد توافق تجارت آزاد

o :پیشببببرد  جهت شبببده توافقموارد برای نهایی سبببازی برگزاری جلسبببات داخلی و هماهنگی  مالزی
 تجارت ترجیحی ایران و مالزی نامهموافقت

o  :به منظور موردتوافقطرف هندی برای نهایی سازی فهرست کاالهای و پیگیری از وزارت امور خارجه هند 
 و هندتجارت ترجیحی ایران  نامهموافقتپیشبرد 

o پیشببببرد  و توافق مواردبرای نهایی سبببازی ان: برگزاری جلسبببات داخلی و هماهنگی جمهوری آذربایج
 جانیو آذرباتجارت ترجیحی ایران  نامهموافقت

 :1400 آبان تاریخ شروع 
 10درصد پیشرفت پروژه:  %

 :1402شهریور  تاریخ پایان 

 معرفی

 المللینیبرفع مشکالت در حوزه پرداخت  یشدن راهکارها یاتیعمل یران،ا یمیتحر یژهو یطبا توجه به شرا 
 دهدیمنشان  هایمتحراعمال  یوهبه ساختار و ش یقنگاه دق رسد.ضروری به نظر می با نگاه بر رفع موانع

بر آن  یزن یدجد هاییمتحرو در  ودهب یرانفشارها بر اقتصاد ا یعامل اصل یدی،دو عنصر کل یطورکلبهکه 
از  یالم رسانییامپمعامالت با استفاده از دالر و  یهاز: تسو اندعبارتدو عنصر  ینشده است. ا یدتأکدو 
 یشیدهاند هایمکردن تحر اثریب یو خالقانه در راستا یژهو یرالزم است تداب یط،شرا ین. در ایفتسوئ یقطر

 یهامستقل از نظام یدر بسترها ی،طرف تجار یبا کشورها یرانا نکیبا یکه همکار یاگونهبهشود؛ 
 المللینیب یهاپرداخت ینهضرورت دارد نقشه راه کشور در زم یجهدرنت. یردصورت بگ یرپذ یمپرداخت تحر

 یردر موارد ز توانمیرا  یطراح یناز ا یناش یدفواو  یتشود. اهم ینو تدو یطراح یمتحر یطدر شرا
 مشاهده کرد:

o از نظام دالر یو مشکالت ناش یداتدر کشور بدون تهد گذارییهسرماو  یمبادالت تجار انجام 
o کشور یتجار یاناتشده بر جر یجادو حذف موانع ا یفتسوئ یماز تحر یناش یداتتهد رفع 
o متخاصم یکشور توسط کشورها المللیینب یهاتراکنش یراز رصد مس جلوگیری 
o یو مطابق با عرف تجارت جهان یسکبدون ر ی؛بانک یمبادالت کشور از کانال رسم انجام 

 13-7 یو بانک یمال یهاکانال یتتقو
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o (جهان روا یارزها ی)کاهش تقاضا یپرداخت یبه ارزها یبخشتنوعنوسانات بازار ارز با  کاهش 

اقدامات و 

 دستاوردها
 کشور المللیینب یهاپرداخت یکنون یتوضع یو بررس یشپا 

 ها و ...()شامل تجار، بانک یگرانابعاد شبکه باز ییو شناسا نفعانیذ اقناع 

 :1400مهر  تاریخ شروع 
 5%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1402اسفند  تاریخ پایان 

 معرفی

 یاادهجو  یلیر یایی،در هایزیرساختو توسعه  اندازیراهجهت توسعه صادرات کشور  مسائل ینترمهماز  یکی 
ط به خطو شدهاعمال هاییمتحر ینگذشته و همچن یانسال یمهم ط ینبه ا یعدم اهتمام کاف یلاست. به دل

 مسئله سازمان توسعه تجارت اینبه  با توجهشد.  یکشور دچار اختالل جد یصادرات یندج.ا.ا. فرآ یرانیکشت
ئله، مس ینا یبرا یساختار یو ضمن طراح یفخود تعر یاصل یهاپروژهاز  یکیرا به عنوان  یکمبحث لجست

موجود  یهاگرهحل  یبرا ربطذی هایدستگاه یرو تعامل با سا یزیربرنامهمشکالت موجود را احصا و در حال 
پیگیری  به توانمی هابرنامه ینترمهم از جهت توسعه و اتکا صادرکنندگان به آن است. ریداپا یرساختز یجادو ا

 یفیو ک یکم یشدر بنادر و افزا یلیخطوط ر یلتکم ی،و خصوص یدولت یاییتوسعه خطوط و ناوگان دربرای 
 اشاره کرد. یاجادهناوگان 

 ینهمچن و یکسواقتصاد از  ییو برونگرا ییزادروندر خصوص  یاقتصاد مقاومت یکل هاییاستسبه  یتبا عنا 
از صادرات  یتبسته حما ینکشور، نسبت به تدو جانبههمهتوسعه  یشرانبه عنوان پ یرنفتیغصادرات  یتاهم

 دام، اقیراناز جمله سازمان توسعه تجارت ا ربطذی هایدستگاه یهکل هاییتحماکشور، مترمن  یرنفتیغ
 یاومتاقتصاد مق یستاد فرمانده یسرئو  جمهوریسرئ، توسط معاون اول رالذکفوق یتیکه بسته حما یدهگرد

 برداریبهرهدر جهت  افزودهارزشو  یرفسادپذ یکاالها ییخطوط هوا سازیفعال است. موضوع یدهابالغ گرد
 در دستور کار قرار گرفته است. یدولت یالتتجار از امکانات و تسه

اقدامات و 

 دستاوردها

  

   درياييخطوط منظم 

 مابین سببازمان توسببعه نامه برقراری خطوط منظم دریایی فیدر سببال جاری در حوزه دریای خزر توافق
ست. در این توافق شده ا شتیرانی خزر منعقد  ه سال جاری ب آبان ماهنامه که از ابتدای تجارت ایران و ک

 گردد:است، خطوط منظم ذیل عملیاتی می شدهبینییشسال پ یکمدت 

o  قزاقستان-آکتائو و روسیه–از مبدأ بندر انزلی به مقصد بندر آستراخان و مخاچ قلعه 

o قزاقستان-آکتائو و روسیه–قلعه از مبدأ بندر امیرآباد به مقصد بندر آستراخان و مخاچ 
o  سهام دولت نزد سود  سفرهای منظم فوق از محل  سعه تجارت ایران به ازاء انجام  سازمان تو

 نماید.ن اقدام به پرداخت یارانه میکشتیرانی ج.ا.ایرا

  رو در درياي خزر-کشتي رو تأمین 

  رو )خرید، اجاره(-کشتی رو تأمینبا در ارتباط 
o  رو از مبدأ انزلی به آستراخان با مالکیت روسی-عملیاتی نمودن یک کشتی رو 
o  شتی رو تأمینپیگیری شتیرانی خزر جهت حمل کانتینری کاالهای -ک شرکت ک رو از طریق 

 یرفسادپذ

21 

 

 14-7 المللیینبهای آماد یتظرفگسترش 
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  صادرات کاالهای سی و پیگیری چگونگی  سادپذبرر از طریق حمل دریایی به عنوان جایگزین حمل  یرف
 ایجاده

  رو -های روبرای لیزینگ کشببتی (یمال یتعاملبانک پاسببارگاد )اخذ موافقت از صببندوق توسببعه ملی و
 توسط شرکت کشتیرانی خزر

  توافق با بانک پاسبارگاد جهت تجهیز کشبتیرانی خصبوصبی خود در دریای خزر و ارائه خدمات به سبایر
 صادرکنندگان

 های کشببتیرانی انجام مذاکره و اخذ موافقت صببندوق توسببعه ملی جهت اعطای تسببهیالت به شببرکت
 خصوصی فعال در دریای خزر

 یرات قصادر یتخصص یکشت یداولیه جهت ایجاد کنسرسیوم لجستیکی صادرات قیر جهت خر ذاکرهم 

  ونقل هوایی ارتش )کارگو( های حملجهت استفاده از زیرساخت ها و نهادهاسایر دستگاهانجام مذاکره با
 و سایر امکانات لجستیکی آنان در جهت افزایش و تسهیل ترابری صادراتی

 ست برگزاری ش ستانهان صادرکنندگان ا صی با  ص شکالت ی تخ صاء م های مازندران و گیالن جهت اح
شرکتحمل ستفاده از امکانات  سبت به ا شان ن شویق ای های حمل دریایی ونقل در حوزه دریا و جاده و ت

 یاحمل جاده یجابهجهت حمل دریایی کاالهای صادراتی 

 کارگو 

  شور موجود کاستفاده از امکانات  افزایش ظرفیت هواپیمای کارگو مذاکرات اولیه جهت تأمیندر ارتباط با
نرخ سببود هواپیماهای باری و مسببافربری  التفاوتمابهپرداخت  هاینامهیوهشببگرفته و همچنین صببورت 

 .باال انجام شده است افزودهارزشکاالهای فسادپذیر و  جهت حمایت از حمل هوایی

 هاد جهت ساماندهی حمل مواد غذایی فساد شدنیتوافق با وزارت ج 

  اجرایی پرداخت یارانه سوخت هواپیماهای باری برای صادرات محصوالت کشاورزی به  نامهیوهشتصویب
 کل کشور1400( قانون بودجه سال 1مفاد بند )م( تبصره ) بر اساس وزیر صمت توسط

 صادراتی هاییانهپا 

  شته پروانه 100طی سروز گذ صادراتی در 3 یستأ ستانپایانه  ستان، یهاا ستان کرد ستان و  سی و بلوچ
برای احداث پایانه صببادراتی محصببوالت کشبباورزی مریوان واقع در اسببتان  ینو همچن جنوب کرمان

 .صادر شده است یستأسکردستان پروانه 
 حمل ریلی 

  بودجه معادل تأمیناقدام  ینترمهم ،گیالن و مازندران یهااستاناز خطوط ریلی  های میدانیبررسیطی 
سکله ریلی  700 ساخت ا سپین و همچنین تکمیل پروژه  شت کا میلیارد تومان جهت تکمیل خط ریلی ر
 باشد.است که در حال پیگیری می یرآبادامبندر 

 :1400آبان  تاریخ شروع 
 15درصد پیشرفت پروژه: %

  1401 اسفند پایان:تاریخ 

 معرفی

  به صادرات خدمات  توانیمموتورهای محرک صادرات و اشتغال تخصصی در کشور  ینترمهمیکی از
ضمن درگیر کردن متخصصان و ایجاد اشتغال تخصصی راهی  تواندیمفنی و مهندسی اشاره کرد که 

 برای جلوگیری از خروج نخبگان باشد.

 هامیتحر سازییکشور، خنث یرنفتیبا هدف توسعه صادرات غ یو مهندس یتوسعه صادرات خدمات فن 
ی از اهداف این پروژه به حساب میاید و این سازمان برنامه بسیار جدی برای اشتغال و رشد اقتصاد یشافزا

 15-7 گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی
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افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی با فراهم آوردن شرایط آن از جمله ایجاد ساختار ضمانت صادرات، 
مالی از طریق صندوق توسعه ملی و استفاده از ظرفیت  تأمینو کمک به  EPCFی هاپروژه ورود به

 تجارت و دفاتر معاونت علمی اشاره کرد. یهاخانه یهاشبکه

اقدامات و 

 دستاوردها

  سن انجام تعهدات برا پرداختیشپ یهانامهضمانت یدتمد یاصدور و متعدد و فعال در  هاشرکت یو ح
 این حوزه

 ادرات از ص یناش یاتیمال یتاز معاف یصادرات به منظور برخوردار یو صدور گواه یتعهد ارز یزانم یینتع
 ی فعال در این حوزههاشرکت یبرا

 یزاتو تجه آالتینمجوز خروج موقت ماش یدکننده صدور و تمددرخواست هایشرکتپرونده  یبررس 

 و  تعاملو  یعراق یاننامه به نفع کارفرماانتجهت صببدور ضببم یدالر یلیونم 30 یگذاراقدام به سببپرده
 مهوری اسالمی ایرانج یبا بانک مرکز یهماهنگ

 س تعامالت شنا ستر یفناور یبا معاونت علم یو هماهنگ یکار سعه مل یجمهور یا ام و انج یصندوق تو
 پروژه یدانیم یبررس یمقدمات الزم برا

 :1400شهریور  تاریخ شروع 
 40%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1400 اسفند تاریخ پایان 

 معرفی

 یفایا یگیریپ یضتفو ینو همچن یارز هاییاستبر س یتجار هاییاستضرورت تفوق سبه یتبا عنا 
 یبه عنوان متول یرانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ا یصادرات یتعهدات ارز

رفع  دفمسئول با ه هایدستگاه یهبا حرور کل یاقدام ارز یتهکم یلکشور نسبت به تشک یتجارت خارج
ات جلس ی، ضمن برگزاریرمس یناقدام نموده و در ا یتعهدات ارز یفایمشکالت صادرکنندگان در حوزه ا

 .قرار داده است گیرییمو تصم یرسموردبرده را نکنپرونده صادر 700از  یش، بیاقدام ارز یتهکم متعدد

اقدامات و 

 دستاوردها

 شک سعه تجارت ا یاقدام ارز یتهکم یرخانهدب یلت سازمان تو س یراندر  شنا ه الزم جهت ارائ یو انجام کار
 یاقدام ارز یتهها به کمدرخواست

 یرانا یاسببالم ی، جمهوریبانک مرکز یندگانبا حرببور نما یاقدام ارز یتهکم جلسببات متعدد برگزاری ،
 ع،یصبنا ی،، اتاق بازرگانی، وزارت نفت، نهاد نظارتیاتی، سبازمان امور مالیرانا یاسبالم یگمرک جمهور

 و اتاق تعاون یراناتاق اصناف ا یران،ا یمعادن و کشاورز

 یهاسببال یتعهدات ارز یفایدر خصببوص مشببکالت مربوط به ا یمتقاضبب 700از  یشپرونده ب بررسببی 
 1400تا  1397

 س تدوین سته  ستیب سال یا صادرات  ابالغ آن توسط  یگیریو پ 1397-1400 یهابرگشت ارز حاصل از 
تعهدات  یفایبه عنوان نقشببه راه ا یاقتصبباد یهماهنگ یعال یجلسببه شببورا ینچهاردهم 2ماده  یتهکم
 صادرکنندگان یارز

 سهیل سر ت ستا یتعهدات ارز یفایدر ا یعو ت  یواردات کاالها ازیارز مورد ن تأمین یصادرکنندگان در را
 یدتول یازن مورد یزاتو تجه آالتینماش یه،مواد اول ی،اساس

 ست که با پ ذکریانشا شده تا کنون ب هاییگیریا صد تعهدات ارز 82از  یشانجام  س یدر شده  یدسرر
 .باشدیدر دست انجام م یماندهدرصد باق 18ها جهت بازگشت شده و تالش یفاصادرکنندگان، ا

 16-7 بازنگری و تکمیل قواعد گسترش مبادالت خارجی
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 :1400 مهر تاریخ شروع 
 5%درصد پیشرفت پروژه:  

 :1402 اسفند تاریخ پایان 

 معرفی

 ی با سازمان مشارکتای شناسی و اکتشافات معدنی کشور در قالب توافقنامه سه جانبه و برنامهسازمان زمین
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت 

شناسی و اکتشاف ذخایر جدید ای تحولی در بخش زمیناقدام به تعریف برنامه صنعت، معدن و تجارت
راهبردی مشترک معدنی کشور با ها بررسی و تحلیل فنی در کمیته معدنی کشور نمود که پس از ماه

حرور مدیران و متخصصان این بخش، استان خراسان جنوبی به عنوان اولین هدف اجرای این برنامه در 
 معدنی برای آن طراحی شناسی و اکتشاف ذخایرریزی اجرای پروژه تحول زمینمعرفی و برنامه 1400سال 

 هزار 15این پروژه در مساحتی نزدیک به  شد. شد که اقدامات اجرایی آن از مهرماه سال جاری آغاز

 آید.روستا است به اجرا درمی 85 شهرستان و بیش از 4در برگیرنده حدود که  یلومترمربعک

 از: اندعبارتپروژه  اهم نتایج اجرای این 

o  استانتوسعه عدالت محور  ومیزان اشتغال در منطقه  توجهقابلافزایش 

o امل فلزی، ای ششناسی، ژئوشیمیایی، اکتشاف سیستماتیک چهارالیهنقشه زمین-ورقه 60 تهیه
 ای قیمتی و عناصر استراتژیکهیکان غیرفلزی،

o  که  معدنی یدبخشاماکتشافی جهت معرفی مناطق جدید  جویییپتکمیل فاز شناسایی و
 تحولی چشمگیر در بخش معدن استان به همراه خواهد داشت.

 اقدامات و

 دستاوردها

  ییصحرا هاییپاکاعزام 

 (1 بندموضوعهوابرد ) یزیکمسلح و برداشت داده به روش ژئوف یروهاین ستادکلمجوز  اخذ 

 2 بندموضوع) شناسیینزم یهانقشه یهجهت ته یتبه مأمور یکارشناس/روز اعزام 1253 تعداد 
 برنامه(

 برنامه( 3)موضوع بند  یمیژئوش یهاهنقش یهجهت ته یتبه مأمور یکارشناس/روز اعزام 600 تعداد 

 یاقتصاد شناسیینزم یهانقشه یهجهت ته یتبه مأمور یکارشناس/روز اعزام 464 تعداد 
 برنامه( 4 بندموضوع)

 ر پهنه د ییفاز شناسا یدبخشام ینواح یو معرف یاطالعات هاییهال یسازمدلو  یقگزارش تلف تهیه
 برنامه( 5 بندموضوعشاهرخت( ) -یرجند)ب یخراسان جنوب

 شناسییننمونه زم 1595تعداد  برداشت 

 یاقتصاد شناسییننمونه زم 1641تعداد  برداشت 

 یمینمونه ژئوش 2007تعداد  برداشت 

 بوده  سابقهیسازمان ب ینا یخکه در تار یتمأموربه  اعزامی روز –کارشناس  3000به  یکنزد
 .است

 معادن و فراوری مواد یهاپروژه سبد. 8

 

 

  

 1-8 شناسیینداده زم یگاهپا یلتکمتوسعه اکتشاف و 
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 :1400 شهریور تاریخ شروع 
 5%درصد پیشرفت پروژه:  

  :1403 شهریورتاریخ پایان 

 معرفی

 لیدی، یژه برق در واحدهای تووبهین پایدار انرژی تأمتوقف تولید و اطمینان بخشی از جلوگیری از  منظوربه
طی هماهنگی صورت گرفته و همکاری وزارت نیرو، واحدهای تولیدی بزرگ زنجیره معدن نسبت به 

ین نیاز خود برق تأمهزار مگاوات برق اقدام کرده تا ضمن  14گذاری برای تولید یهسرمایزی و ربرنامه
میلیارد دالر  7گذاری حدود منجر به سرمایه نامهتفاهمی تحویل دهند. اجرای این سراسرمازاد را به شبکه 

 های بخش تولید خواهد شد.یرساختزدر 

اقدامات و 

 دستاوردها

 نامهتفاهمها و انعقاد عملیاتی شبببدن پروژه منظوربههای تولیدی و وزارت نیرو مذاکرات متعدد با بنگاه 
 دوجانبه

  بودجه  هیحدر البا قیمت معادن سوخت نیروگاهی که این موضوع ها ین سوخت نیروگاهتأمپیگیری برای
 است. شدهبینییشپ 1401

  ربطیذ یهادستگاهو وزارت نیرو در تعامل با  محیطییستزپیگیری برای صدور مجوزهای 

  داخلی هاییتظرفبا استفاده از  هایروگاهنتجهیزات مورد نیاز  ینتأمپیگیری برای 

 1-9 صنعت و معدن یاختصاص یروگاههزار مگاوات ن 14پروژه احداث 

 

 زیرساخت یهاپروژه سبد. 9
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 :1401فروردین  تاریخ شروع 
 درصد پیشرفت پروژه:  

  :1401اسفند تاریخ پایان 

 معرفی

  ی پایین بهبود یابد. به عبارتی توزیع هادهکدر این پروژه تالش بر این است که توزیع اشتغال در
روژه پ جامعه هدفی شغلی عادالنه شود. با بهبود توزیع اشتغال، توزیع درآمد بهبود خواهد یافت. هافرصت
، از هر دو خانوار یک نفر شاغل است، هامیانگین در آن طوربهکه  های یک، دو و سه هستنددهک
 سط بیش از یک فرد شاغل دارد.، هر خانوار به متو10دهک  که دریدرحال

  ،ضمناً در کنار  شده وی و هدایت شغلی انجام توانمندسازدر این پروژه فرآیند شناسایی استعدادها
 شود.، داده میرندیگیمیی که این افراد را بکار هابنگاهی، امتیازاتی به آموزمهارت

  فاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و این پروژه با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رالزم به ذکر است
 تجارت اجرایی خواهد شد.

اقدامات و 

 دستاوردها
 در مناطق غیر برخوردار 18سازی نرخ سود تسهیالت تبصره متناسب 

 :1401 اردیبهشت تاریخ شروع 
  درصد پیشرفت پروژه:  

  :1402اسفند تاریخ پایان 

 معرفی

  رود. دو رویکرد یمدر نواحی مرزی کشور به شمار  بری و قاچاقکولهمناطق مرزی یکی از علل  دربیکاری
وکارها گذاری کسب، توانمندسازی افراد و همچنین افزایش سرمایهاصلی برای مواجهه با این معرل

ت با بیکاری و معرالشور مناطق مرزی کی این دو ابزار در سازفعالحاضر تالش دارد تا با پروژه  باشد.می
 حاصل از آن در این مناطق مقابله کند.

  ت، معدن و این پروژه با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعالزم به ذکر است
 تجارت اجرایی خواهد شد.

اقدامات و 

 دستاوردها
  در مناطق محروم مرزی 18تعیین نرخ سود پایین برای تسهیالت تبصره 

 1-10 فرایند تسهیل اشتغال دهک های درآمدی پایین یاندازراه

 

 حمایتی -اجتماعی یهاپروژه سبد. 10

 

 

  

 2-10 اشتغال مرزنشینان
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 دومفصل 

 آمایش بخش صنعت، معدن و تجارت طرح
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شود. در ها طراحی میو به تفکیک شهرستان یلتفصبهاین بخش  یهابرنامهآمایش صنعتی، معدنی و تجاری در 

در  گذارییهسرمااشتغال و ویرایش اول نقشه راه  یهافرصتانجام خواهد شد  1401مرحله اول این برنامه که تا پایان 

 هر شهرستان تدوین خواهد شد.

-اولویت ایهطرحها و نهای صنعتی، معدنی و تجاری بالقوه استاظرفیتشناسایی ، گذارییهسرمادر تدوین نقشه راه 

تمام، ایجادی، فعال دارای قابلیت توسعه زنجیره ارزش، احیای نیمه هایطرحدار منطبق بر نقشه آمایش )مشتمل بر 

بینی جمعیت کشور تا افق پیش بر اساس. همچنین شودانجام میهای صنعتی( ها و شهرکمعادن و توسعه زیرساخت

 ها جهت نیل به هدف بیکاری متوازن استخراج خواهد شد.استان به تفکیک شهرستان، میزان اشتغال موردنیاز هر 1404

صنعت، معدن  هایسازمانو های بازرگانی مطالعات و پژوهشبا محوریت موسسه  گذارییهسرماطراحی نقشه راه  

زیرمجموعه وزارت از جمله معاونت طرح و برنامه، معاونت  هایسازمانها و و تجارت استان و با همکاری تمام معاونت

امور صنایع، معاونت امور معدنی و صنایع معدنی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی 

های صنعتی، معاونت بازرگانی داخلی، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک

اخذ نظرات  بر اساسگیرد. تکمیل و نهایی سازی اسناد شناسی و اکتشافات معدنی کشور صورت میارت، سازمان زمینتج

 و های بازرگانی استانی، اتاق اصنافها، اتاقاستانی، استانداری وبودجهبرنامه هایسازماننمایندگان محترم مجلس، 

 .شودانجام میها خبرگان علمی استان
 

 حیفرایند طرا

 بررسی مبانی آمایش سرزمین و مطالعات پیشین .1

 بررسی چارچوب نظری آمایش سرزمین 

 بررسی سوابق پیشین مطالعات آمایش سرزمین با تأکید بر بخش صنعت، معدن و تجارت 

 المللیهای تجارب بینبررسی آموزه 

  ی فرایی بخشدهسازمانبررسی مطالعات بخشی مرتبط با 

ایش المللی در زمینه آمهای مختلف، تجارب بیندر این بخش مطالعات پیشین آمایش سرزمین در کشور در دوره

قرار  یموردبررسسرزمین صنعت، معدن و تجارت و نیز مطالعات بخشی صورت گرفته در حوزه صنعت و معدن 

کشورهای  برای پنج کشور )ترکیبی از المللیبندی خواهد شد. مطالعه تجارب بینهای بررسی دستهگرفته و یافته

ریزی ریزی فرایی و کشورهای با نظام فدرالی که نظام برنامهبا بیشترین شباهت با ایران به لحاظ نظام برنامه

 تری دارند( صورت خواهد گرفت.فرایی پیشرفته

 

 

  یو تجار یمعدن ی،صنعت یشآماطرح گزارش 
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ت، عوبات مهم مرتبط با بخش صنـن و مقررات و مصـل اسناد فرادست، قوانیــبررسی و تحلی .2

 معدن و تجارت

بر سازمان  ذاررگیتأثقوانین و مقررات و مصوبات  نیترمهمای بخشی، در این بخش اسناد باالدستی، اسناد توسعه

 های راهبردی تدوین خواهند شد.ی صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته و ارزشهابخشفرایی 

 

 آتی وسعهت بر رگذاریتأث المللیبین و ایمنطقه ملی، یروندهاکالن و روندها تحلیل و شناسایی .3

 معدن و تجارت صنعت، بخش

  ی ملیروندهاکالنشناسایی روندها و 

  ایی منطقهروندهاکالنشناسایی روندها و 

  المللیی بینروندهاکالنشناسایی روندها و 

  ی صنعت، معدن و تجارتهابخشبر توسعه  روندهاکالنروندها و  ریتأثتحلیل 

  1های ارزش منتخببر توسعه و تکمیل زنجیره روندهاکالنروندها و  ریتأثتحلیل 

 جارتصنعت، معدن و ت یهابخش بر رگذاریتأث روندهای نیترمهم پژوهی،آینده هایتحلیل برهیتک با بخش، این در 

 حلیلت. شد خواهند تحلیل و شناسایی فناوری و علم و محیطیزیست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روندهای از اعم کشور،

. واهد بودخ صورت جهان در شده منتشر معتبر پژوهشیآینده گزارشات و مطالعات بر مبتنیعمدتاً  المللیبین روندهای

برداری یافتگی فرایی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور مورد بهرههای این بخش در ترسیم تصویر توسعهنتایج تحلیل

قرار خواهند گرفت. از جمله موضوعاتی که در این بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت، انتخاب تعدادی زنجیره ارزش 

د که در ح هاستآنها و رویکردهای تکمیل بر این زنجیره ی شناسایی شدهروندهاکالنمهم و بررسی تأثیر روندها و 

ی صنعت، معدن و صنایع معدنی، بحث حرکت هابخشهای مرتبط با مقدورات این مطالعه خواهد بود. در بررسی زنجیره

یز مورد بر آن ن رگذاریتأثباالتر و روندهای اقتصادی جهانی  افزودهارزشبه سمت تکمیل زنجیره و تولید محصوالت با 

 توجه خواهد بود.

 

 ی صنعت، معدن و تجارتهابخشتحلیل وضع موجود و استخراج ساختار و سازمان فضایی  .4

 صنعت بخش فرایی سازمان و ساختار استخراج و موجود وضع تحلیل -4-1

 ادی، ها از ابعاد اقتصبررسی جایگاه بخش صنعت در کشور به لحاظ موقعیت و سهم آن نسبت به سایر بخش

 اجتماعی و محیط زیستی

                                           
های ارزش )که باید به تفکیک محصوالت تولیدی مختلف صورت بگیرد( الزم به ذکر است که آنچه در شرح خدمات مصوب به عنوان شناسایی زنجیره 1

ت طرح طلبد که در قلمرو و ظرفیهای ارزش می، مطالعات گسترده و جامعی را به جهت گستردگی، پیچیدگی و تنوع زنجیرهشدهاشاره هاآنو نقشه تکمیل 

مین ها طی انجام ههای ارزش منتخب )این زنجیرهها روی زنجیرهآمایش سرزمین بخش صنعت و معدن نیست. لذا با توجه به مقدورات این پروژه، بررسی

 بند انتخاب خواهند شد( متمرکز خواهند شد.

1 
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 ها و های صنعتی و شهرکهای )اجزای( بخش صنعت، اعم از کارگاهتبیین وضع موجود توزیع فرایی فعالیت

 در پهنه سرزمین به تفکیک استانی هاآننواحی صنعتی و توزیع فرایی 

 های صمتهای مصوب و در حال اجرای مرتبط با بخشای و پروژههای توسعهتحلیل طرح 

 های صنعتی فعال و نیمه فعال در رشته ها )در این بخش کارگاهیل زنجیره ارزش کاالهای تولیدی استانتحل

ها در باالدست و مطابق با اسناد سیاست صنعتی( بر اساس ارتباط رشته فعالیتمنتخب )ی هاتیفعال

 های منطقه مورد تحلیل(دست زنجیره تولید در هر استان یا استانپایین

 صنعتی )طبق اطالعات مرکز آمار( متوسط و بزرگ هایکارگاه عت استان بر اساستحلیل صن 

 یاهیسرمای، مصرفی، اواسطهها به ی محصوالت تولیدی استانبندطبقه 

  آبی )طبق اطالعات مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی( منابع به دسترسی و نیاز بر اساس هابنگاهتحلیل 

 های اولیه معدنی، کشاورزی و ... )طبق گزارشات و آمارهای سازمان مواد به دسترسی تحلیل صنعت بر اساس

 مرتبط در هر حوزه(

 صنعت بر اساس دسترسی به نیروی انسانی )طبق اطالعات مرکز آمار( تحلیل 

 های )گزارشات سازمان صمت(صنعت بر اساس دسترسی به زیرساخت تحلیل 

 صنعت بر اساس دسترسی به بازار مصرف تحلیل 

 هایشهرک و کوچک صنایع ها )طبق اطالعات سازمانهای صنعتی استانحلیل زنجیره ارزش خوشهت 

 استانی تفکیک به صنعتی تولید نسبی هایمزیت ایران( بر اساس صنعتی

 معدن بخش فرایی سازمان و ساختار استخراج و موجود وضع تحلیل -4-2

 تحلیل جایگاه بخش معدن در استان 

لحاظ موقعیت و سهم آن از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نسبت به سایر تحلیل بخش معدن 

 هابخش

  2های معدنیو معادن و فعالیت ریذخاتبیین توزیع فرایی 

در پهنه  هاآندر این بند، وضع موجود اجزای بخش معدن، اعم از معادن، نواحی معدنی و توزیع فرایی 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  ربطذیسرزمین به تفکیک استانی و بر اساس گزارشات نهادهای 

های مصوب و در حال اجرای مرتبط با هر یک از معادن و نواحی ای و پروژههای توسعههمچنین، طرح

د نیز مور ی خواهند داشترگذاریتأثمعدنی که در صورت اجرایی شدن بر توزیع فرایی بخش معدن 

 گیرند.بررسی قرار می

 3های معدنی فعال و نیمه فعالارگاهتحلیل ک 

                                           
های اکتشاف های معدنی در این بند، فعالیتشوند، منظور از فعالیتبا توجه به اینکه صنایع مرتبط با پردازش مواد معدنی نیز در بخش صنعت بررسی می 2

 .هاستآنبرداری از و بهره

 تشریح شد حذف شده است. 4.1.2های این بخش، زیربند بررسی بازارهای مصرف داخلی و خارجی به دالیل مشابه آنچه که در در تحلیل 3

2 

3 
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o موجود در استان مورد  دستنییپاهای باالدست و فعالیت تولید )رشته بر اساس ارتباطات در زنجیره

 معدن و تجارت و سازمانگزارشات وزارت صنعت،  های مجاور( )بر اساسبررسی و استان

 کشور( معدنی اکتشافات و شناسیزمین

o های تیم پروژه(های نسبی تولیدات معدنی به تفکیک استانی )تحلیلمزیت بر اساس 

o نیاز و دسترسی به منابع آبی )طبق اطالعات مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی( بر اساس 

 و ...  و جهانی ، سودآوری، تقاضای ملیریذخابر اساس حجم  هاآنی معادن و تحلیل فرایی پراکنش بند پیت

 و ایمیدرو شناسی و اکتشافات معدنی کشورهای زمینبر اساس گزارشات سازمان

 هاتحلیل بخش تجارت استان -4-3

 هاتحلیل تجارت خارجی و تراز خارجی کشور و استان 

o به تفکیک شرکای تجاری 

o ای(ای، سرمایهبه تفکیک نوع کاربرد )مصرفی، واسطه 

o  و وارداتیبه لحاظ تنوع کاالهای صادراتی 

o های حملبه تفکیک شیوه 

o خروجی -به تفکیک مبادی ورودی 

o یفناور کیکشور به تفک یتجارت خارج لیتحل 

o بازار و کاال( یو تمرکز تجار تنوع( 

o خدمات( ریو سا تیترانز ،یو مهندس ی)فن خدمات 

 یداخل یبازرگان لیتحل 

o از  یفروشو خرده فروشی)مانند اشتغال، سهم شبکه عمده یداخل یبازرگان یدیکل یرهایمتغ یبررس

 و ...( یناخالص داخل دیتول

o هااستان فروشیو عمده فروشیخرده هایو شبکه یمدرن و سنت عینظام توز تیوضع یبررس 

o بازرگانی داخلی استان هایرساختیز تیوضع یبررس 

 

ها و )نقاط قوت و ضعف، فرصتها شناسایی، واکاوی و تحلیل راهبردی بخش صمت استان .5

 های فعلی و احتمالی )با نگاه نقادانه نسبت به گذشته(یابی بحرانهای فرارو( و ریشهتهدید

های صنعت، معدن و تجارت از دیدگاه بخشی و فرایی آن صورت گرفته و قسمت، تحلیل راهبردی بخش ایندر 

نقد خواهند  یابی وناشی نقاط ضعف و تهدیدات شناسایی شده هستند ریشه عمدتاًهای فعلی و احتمالی که سپس بحران

های تحلیل عوامل داخلی و ها و تهدیدات از ماتریساحصا و ارزیابی نقاط قوت و نقاط ضعف و فرصت منظوربهشد. 

 گرفته خواهد شد.خارجی بهره 

 اندازها، ی )از بعد چشمامنطقه نیب -شیبخهای بینتعادل ها و عدمها، عدم توازنبررسی و تحلیل تعارض

 راهبردها، پیامدها، پیوندهای پسین و پیشین، انتظارات متقابل و ...(
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 ساختار تعادل ای تناسب میزان هایی نظیر تحلیلدر این مرحله با استفاده از نگاشت نهادی تحلیل ذینفعان و تحلیل

 .رفتگ خواهد صورت دلفی روش کمک بهها آن مقایسه و تلفیق و مرتبط هایشاخص احصای کمک به بخش فرایی

 

 ی صنعت، معدن و تجارتهابخشانداز، اهداف و راهبردهای کالن توسعه تدوین چشم .6

 

 جدید هایطرح تعریف یهاتیاولو شناسایی مدل تدوین .7

 

 تعیین اولویت موضوعی و فضایی توسعه بخش صنعت و معدن .8

انداز و اهداف راهبردی تدوین ی صمت بر اساس چشمهابخشهای موضوعی و فرایی توسعه در این مرحله، اولویت

 شده در مراحل قبل احصاء خواهند شد.

 

و  پیوندهای هممالحظات و انتظارات متقابل توسعه آتی بخش صنعت و معدن از سایر بخش .9

 هاآنالزامات تحقق 

 رویکرد با و شده تدوین راهبردهای اساس بر پیوندهم هایبخش با تعامل در اندازچشم تحقق الزامات مرحله، این در 

 .شد خواهد ارائه نفعانذی مدیریت هایاستراتژی و انجام ذینفعان تحلیل

 

 هااستان تجاری و معدنی صنعتی، هایاولویت اسناد تدوین .10
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 هاشهرستان گذاریراه سرمایهپیشرفت طراحی نقشه

 
 

 
 میزان پیشرفت فعلی )درصد( استانهای شهرستان ردیف

 60 بوشهر 1

 60 مازندران 2

 70 کهگیلویه و بویراحمد 3

 50 گیالن 4

 60 کرمانشاه 5

 60 تهران 6

 70 قزوین 7

 60 گلستان 8

 70 زنجان 9

 85 خوزستان 10

 70 فارس 11

 65 چهارمحال و بختیاری 12

 60 کرمان 13

 65 خراسان شمالی 14

 50 البرز 15

 60 کردستان 16

 60 خراسان رضوی 17

 65 اردبیل 18

 50 قم 19

 50 مرکزی 20

 80 همدان 21

 60 خراسان جنوبی 22

 60 اصفهان 23

 90 سیستان و بلوچستان 24

 65 یزد 25

 60 سمنان 26

 65 آذربایجان غربی 27

 65 آذربایجان شرقی  28

 60 ایالم 29

 65 لرستان 30

 55 هرمزگان 31
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 برنامه هایخروجی

 سبال آتبی )در راسبتای نیبل ببه  4ها طبی شناسایی اشبتغال موردنیباز هبر اسبتان ببه تفکیبک شهرسبتان

 هدف بیکاری متوازن(.

 ها.های بالقوه استان به تفکیک شهرستانشناسایی پتانسیل 

  درصد )منطبق بر آمایش( هر استان به تفکیک شهرستان. 60باالی  تماممهین هایطرحشناسایی 

 ها.های ارزش قابل توسعه صنایع منتخب به تفکیک استان و شهرستانشناسایی زنجیره 

 ها.شناسایی صنایع و معادن راکد قابل بازگشت به چرخه تولید به تفکیک استان و شهرستان 

  منتخب به تفکیک استان.ی هاتیفعالشناسایی زنجیره ارزش رشته 

 


