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1   مقدمه

کنــون حــدود هفــت دهــه از آغــاز فعالیــت نهادهــای بین المللــی در خصــوص مباحــث سیاســت صنعتــی می گــذرد، امــا همچنــان  هم ا

کشــورهای مختلــف را در حــوزۀ توســعۀ صنعتــی توجیــه نمــود؟ در  کــه: چگونــه می تــوان عملکــرد بســیار نامتــوازن  پرســش اصلــی آن اســت 

کــه ســازمان های تخصصــی توســعۀ صنعتــی همچــون یونیــدو1 تأســیس شــده اند، ســهم ارزش افــزودۀ  حالی کــه بیــش از پنــج دهــه اســت 

کشــورهای در حــال توســعه آفریقــا یــا آمریــکای التیــن تغییــر محسوســی نداشــته و حتــی در بازه هــای زمانــی خاصــی )ابتــدای  تولیــد جهانــی 

کشــور چیــن از 1/6 درصــد در 1970، بــه 2 درصــد در  قــرن 21( رو بــه افــول بــوده اســت. در مقابــل، ســهم ارزش افــزودۀ تولیــد جهانــی در 

1975، و ســپس بــه 7/2 درصــد در 2000 و 17/3 درصــد در 2013، و در نهایــت بــه 28/4 درصــد در ســال 2020 افزایــش یافتــه اســت. 

کشــورهای مختلــف2، تغییــرات مباحثه انگیــزی را از منظــر مباحــث نظــری،  تحلیــل رونــد تاریخــی تجربه هــای سیاســت صنعتــی 

تأثیــر سیاســت ها در میــزان رشــد صنعتــی بــر اســاس اجــزای آن، نحــوۀ نقش آفرینــی بخــش دولتــی و خصوصــی و تمرکــز سیاســتگذاری 

کشــورها  ــر اســاس تغییــر موقعیــت جغرافیایــی  کشــورها، نشــان می دهــد. اینکــه عامــل اصلــی توســعه صنعتــی ب ج  ــا خــار ــر داخــل ی ب

چــه خواهــد بــود؟ ذینفعــان مختلــف بــرای تدویــن و اجــرای چشــم اندازهای سیاســت صنعتــی چــه نقشــی داشــتند؟ و ایــدۀ اصلــی 

سیاســت صنعتــی در دوران هــای مختلــف چــه بــوده اســت؟

کشــوری مبتنــی بــر بافتــار اقتصــادی، سیاســی و صنعتــی  آنچــه مســلم اســت انتخــاب ترکیــب سیاســتگذاری صنعتــی برنــده بــرای هــر 

کــه در غیــاب یکپارچگــی سیاســت های اقتصــادی  کشــور ایــران نشــان می دهــد  کشــور امکان پذیــر اســت. بررســی وضعیــت اقتصــادی  آن 

1.  United Nations Industrial Development Organization (Unido)
2.  به تفصیل در گزارش پشتیبان شماره سوم سند تحت عنوان ترازیابی تجربه های کشورهای منتخب در سیاستگذاری صنعتی، معدنی و تجاری، به این موضوع پرداخته شده است.
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کالن، به رغــم ظرفیت هــای صنعتــی، بخــش صنعــت بــه دلیــل عــدم جــذب ســرمایه بــه ســومین محــرک رشــد اقتصــادی  در ســطوح 

کــرده اســت. اختالفــی 80 رتبــه ای بیــن پتانســیل جــذب  کاهــش پیــدا  کشــور تبدیــل شــده و نقــش پیشــرانی آن در انباشــت ســرمایه 

کشورهاســت. صنایــع  کــه یکــی از عمیق تریــن شــکاف  ها در میــان  ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و میــزان محقــق شــده آن وجــود دارد 

کانی هــای غیرفلــزی، ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی و غذائــی  شــیمیایی و پتروشــیمیایی، فلــزات اساســی، وســایل حمــل و نقــل، 

کمتــر از یــک  کــه بیــش از 50 درصــد ارزش افــزوده ایــن بخــش را تشــکیل می دهنــد.  به ترتیــب پیشــران های بخــش صنعــت هســتند 

کشــور محــدود و عمــده صــادرات  کشــور از ســطح بــاالی فنــاوری برخوردارنــد. تنــوع صــادرات صنعتــی  درصــد ارزش افــزوده بخــش صنعــت 

ــه نظــر می رســد  کــه همگــی منبع محــور هســتند. بدیــن ترتیــب ب کشــور محصــوالت پتروشــیمی، آهــن و فــوالد و معدنــی اســت  صنعتــی 

گــرد هــم آمــدن تــوان جمعــی متخصصــان حــوزه سیاســتگذاری صنعتــی، معدنــی و تجــاری،   برون رفــت از ایــن وضعیــت نیازمنــد اواًل 

ــه رغــم وجــود ســبقه چهــار دوره تدویــن ســند  ــه ویــژه آنکــه ب ــرای پیاده ســازی سیاســت های مــورد نظــر اســت. ب و ثانیــًا ایجــاد اجمــاع ب

ــت.  ــده اس ــق نش ــناد محق ــن اس ــازی ای ــوز پیاده س ــور، هن کش ــی در  ــت های صنعت سیاس

لحــاظ  بــه  و  اشــتغال زا  درون زا،  ماهیتــی  می بایســت  اقتصــادی  رشــد  خارجــی1،  و  داخلــی  صاحبنظــران  نظــرات  اســاس  بــر 

زیســت محیطی پایــدار داشــته باشــد. بــه عــالوه ایــن رشــد بایــد متضمــن تنــوع اقتصــادی باشــد. بــرای تحقــق ایــن امــر اولیــن شــرط 

مهــم وجــود یکپارچگــی سیاســت های اقتصــادی در ســطوح مختلــف و همــکاری دولــت و بخــش خصوصــی و در عیــن حــال اجــرای 

ــًا  کشــور عمدت کــه سیاســت های صنعتــی، معدنــی و تجــاری  سیاســت های رشــد ســبز اســت. همچنیــن ایــن اتفــاق نظــر وجــود دارد 

گــذرای اقتصــادی، سیاســی و امنیتــی اتخــاذ شــده و فاقــد  کــه متأثــر از وضعیــت  نــه مبتنــی بــر برنامه هــای بلندمــدت اقتصــادی 

کشــور بوده انــد و چنیــن شــرایطی بــه بــروز محدودیــت جــدی در فراینــد توســعه  یکپارچگــی و هدفمنــدی الزم جهــت توســعه صنعتــی 

گســترده و تخریــب محیــط زیســت  کاهــش بهــره وری، بیــکاری  گرفتــن از مزیت هــای نســبی،  کشــور، فاصلــه  صنعتــی، معدنــی و تجــاری 

گردیــده و نیازمنــد تدبیرجــدی اســت. منجــر 

گرفتــه  کــه از اواخــر دهــه 1990 مبتنــی بــر همــکاری دولــت و بــازار مــد نظــر قــرار  بــا اتخــاذ رویکردهــای متأخــر سیاســتگذاری صنعتــی2 

کنــار ســازوکارهای بــازار مــورد توجــه قــرار دارد و در چارچــوب آن اولویت بخشــی بــه صنایــع  اســت، مداخــالت هدفمنــد دولتــی در 

ــه فعلیــت رســیدن آن از طریــق نهادســازی، حداقل ســازی  ــع ب ــا در حــال ظهــور(، و رفــع موان ــر اســاس مزیت هــای نســبی )نهفتــه ی ب

گیــرد. بــر اســاس ایــن  هزینه هــای مبادالتــی و دیگــر اقدامــات سیاســتی دولــت در حــوزه صنعتــی، تجــاری و فنــاوری بایــد مدنظــر قــرار 

ــاختار  ــا س ــی منطبــق ب ــه از سیاســت صنعت ک ــد  کن ــه  ــادی را تجرب ــتمر اقتص ــا و مس ــد پوی ــد رش ــی می توان ــور در صورت کش رویکــرد یــک 

مزیت هــای نســبی نهفتــه در اقتصــاد بهــره ببــرد. در سیاســت صنعتــی الزم اســت ابتــدا صنایــع دارای مزیــت نســبی نهفتــه بــه عنــوان 

1.  بــه نقــل از جمع بنــدی نظــرات خبــرگان در مقدمــه کتــاب »سیاســت های صنعتــی و تجــاری: خالصــه ســخنرانی ها و میزگردهــای اولیــن همایــش سیاســت های صنعتــی و تجــاری بــرای 
توســعه صــادرات و اشــتغال« انتشــارات موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی نوشــته دکتــر محمدرضــا رضــوی

2.  به تفصیل در گزارش پشتیبان شماره اول سند تحت عنوان مبانی نظری سیاستگذاری صنعتی، معدنی و تجاری، به این موضوع پرداخته شده است.
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کمبودهــای زیرســاختی نــرم و ســخت در صنایــع هــدف بــا رویکــرد تکمیــل و تقویــت  صنایــع هــدف شناســائی شــده و ســپس بــه رفــع 

گــردد. ضمــن آنکــه در فراینــد برنامه ریــزی بــرای تحقــق ایــن مهــم، می بایســت نســبت بــه تســهیل فراینــد  زنجیــره ارزش، اقــدام 

تشــکیل و انباشــت ســرمایه توســط بخــش خصوصــی و رشــد بهــره وری و تبدیــل شــدن بــه پیشــران صنعتــی اهتمــام ورزیــد.

کوچــک و متوســط- در زنجیــره جهانــی ارزش،  در سیاســت های تجــاری توجــه بــه ارتقــاء جایــگاه بنگاه هــا - بــه ویــژه بنگاه هــای 

کــه ِصــرف مشــارکت در زنجیــره جهانی  گیــرد. ایــن در حالــی اســت  کــه بایــد در تدویــن سیاســت تجــاری مــورد توجــه قــرار  راهبــردی اســت 

کــردن در  ارزش، ایجــاد منافــع حاصــل از آن را تضمیــن نمی کنــد و در مســیر عضویــت در ایــن زنجیــره بایــد دو جنبــه مهــم »مشــارکت 

زنجیــره« و »سودجســتن از مشــارکت« را توأمــان مطمــح نظــر قــرار داد. همچنیــن الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــی اجتناب ناپذیــر 

کــه نتــوان در چارچــوب توافق هــای تجــاری دوجانبــه و چندجانبــه، منطقــه ای یــا عضویــت در ســازمان جهانــی  بــوده و مادامــی 

کشــورهای جهــان مطابقــت داد،  کــم بــر روابــط اقتصــادی  تجــارت بــه بازارهــای باثبــات دســت یافــت و مقــررات خــود را بــا مقــررات حا

ــه  ــا الحــاق ب ــی ایجــاد نمی شــود. از ســوی دیگــر ب ــرای رشــد و توســعه اقتصــاد مّل ــی ب امــکان بهره منــدی از قابلیت هــای اقتصــاد جهان

ســازمان جهانــی تجــارت انتظــار مــی رود تعهــد بــه اجــرای ضوابــط و الزامــات ســازمان جهانــی تجــارت در بســیاری مــوارد موجــب برقراری 

ــده و  ــور ش کش ــتگذاری  ــای سیاس ــتر فض ــدی بیش ــفافیت و ضابطه من ــی و ش ــه بین الملل ــا جامع ــتر ب ــی بیش ــون، هماهنگ ــت قان حکوم

کالن پــس از الحــاق بهبــود یابــد. در مســیر الحــاق می بایســت اصالحــات نهــادی الزم بــه عمــل آیــد، ضمــن آنکــه  شــاخص های اقتصــاد 

گرفتــه شــود. بایــد سیاســت های آزادســازی بــه صــورت حســاب شــده، مدیریــت شــده و در هماهنگــی بــا اصالحــات نهــادی بــکار 

در حــوزه فنــاوری نیــز تقویــت قابلیت هــای داخلــی می بایســت از طریــق طراحــی و اجــرای سیاســت های فنــاوری، صنعتــی، 

کــردن دانــش در صنایــع(؛ برنامه ریــزی بــرای ارتقــای  کاربــردی  آموزشــی و تربیتــی )به منظــور افزایــش زمینه هــای تجاری ســازی و 

دانــش )از طریــق آمــوزش ســازمان یافته( و شایســتگی های جمعــی در ســه ســطح- بنگاه هــا )یادگیــری مبانــی مدیریتــی و ســازمانی(، 

دولــت )تدویــن سیاســت ها، اجــرا و ارزیابــی( و جامعــه )نهادهــای رســمی و غیررســمی(- اقــدام نمایــد. ضمــن آنکــه بــرای بــه روزرســانی 

ــد، از سیاســت های تشــویقی در زمینــه ارتقــای تحقیــق و توســعه، توســعه مهارت هــا، پوشــش ریســک و هزینــه   توانمندی هــای مول

بــاالی فعالیت هــای جدیــد، نهادســازی و حفــظ حقــوق مالکیــت فکــری،  جلــب ســرمایه گذاری خارجــی در صنایــع هــدف، حتــی 

کــه یکــی  کاهــش یابــد( دنبــال شــود. ایــن درحالــی اســت  مشــارکت بــا بخــش خصوصــی )به شــرط آنکــه در طــول زمــان، ســهم دولــت 

کشــور اســتمرار طوالنــی مــدت راهبــرد جایگزینــی واردات و اتخــاذ سیاســت های حمایتــی  گی هــای مهــم توســعه صنعتــی  از ویژ

کــه اثــرات منفــی خــود را متوجــه پویایی هــای رشــد درازمــدت صنعتــی  غیرگزینشــی، بی قیــد و شــرط و از نظــر زمانــی نامحــدود بــوده 

ــده  ــی انجامی ــه صنعــت داخل ــوت فناوران ــه رخ ــی، ب ــت خارج گرفتــن در معــرض رقاب ــرار  ــی از ق ــار ناش ــود فش ــار نب کن ــرده و در  ک ــور  کش

کاالهــا  کیفیــت پاییــن  کوچــک شــدن مقیــاس تولیــد، بــاال بــودن قیمــت تمــام شــده محصــوالت،  اســت. از تبعــات دیگــر ایــن سیاســت 

و غیررقابتــی شــدن محصــوالت داخلــی در بازارهــای خارجــی اســت. بــه عــالوه بدلیــل حمایت هــای تجــاری بســیار زیــاد از بنگاه هــای 

کــه نتیجــه آن  کمــی دارنــد  داخلــی، بنگاه هــا بــه فعالیت هــای تحقیــق و توســعه، نــوآوری و ارتقــای ســرمایه انســانی توجــه بســیار 
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کشــور اســت؛ لــذا بایــد در  پاییــن بــودن شــدت اســتفاده از نیــروی انســانی متخصــص و ســطح پاییــن ســواد شــاغالن در بخــش صنعــت 

ایــن رویکــرد توجــه جــدی بــه تولیــد صادرات محــور و بــازار جهانــی معطــوف باشــد.

گــروه سیاســت اصلــی قابــل تصــور اســت: سیاســت صنعتــی  کشــورهای مختلــف نیــز دو  از منظــر طراحــی اســناد سیاســت صنعتــی 

کارکردهــای بــازار )شــفافیت اطالعــات، حقــوق  افقــی و سیاســت صنعتــی عمــودی. سیاســت صنعتــی افقــی مبتنــی بــر تقویــت عمومــی 

گزینــش  صنایــع، بنگاه هــا یــا فناوری هــای خــاص، ماننــد توســعه نظــام مالــی، حمایــت از حقــوق مالکیــت  مالکیــت و ...( بــدون 

فکــری و .... در ایــن نــوع سیاســت دامنــه درجــه حمایــت از صنایــع مشــخص نیســت. از ایــن رو در سیاســت صنعتــی افقــی چنــدان 

بــه اولویت بنــدی صنایــع پرداختــه نمی شــود. امــا حالت هــای خاصــی نیــز وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال اعطــای یارانــه بــه انــواع 

مشــخصی از فعالیت هــای تحقیــق و توســعه. 

در سیاســت صنعتــی عمــودی، دولــت بــه ســمت اولویت بنــدی رشــته فعالیت هــا و حمایــت از یــک ســری از آنهــا حرکــت می کنــد. 

ایــن نــوع سیاســت ها بــه طــور مشــخص توســعه رشــته فعالیت های خاصــی را دنبــال می کنــد. بدیهــی اســت در انتخــاب صنایــع 

گذشــته و برخــی دیگــر ناظــر بــه شــرایط  کــه برخــی از آنهــا ناظــر بــه عملکــرد  گیــرد  هــدف، معیارهــای مختلفــی می بایــد موردنظــر قــرار 

آتــی و مخاطــرات محیــط خارجــی اســت.

ــع منتخــب یــک ضــرورت در بحــث سیاســت  گرچــه انتخــاب صنای ــد، ا گرفته ان ــوع سیاســت را در پیــش  کشــورها هــر دو ن اغلــب 

ــک  ــوان ی ــه عن ــت ب ــادی دول ــاختاری و نه ــت س ــود ظرفی ــث می ش ــی باع ــت صنعت ــاذ سیاس ــت در اتخ ــت دول ــت. محوری ــی اس صنعت

ح »تدویــن سیاســت های صنعتــی، معدنــی  عامــل اساســی در موفقیــت سیاســت های صنعتــی اهمیــت یابــد. بــر همیــن اســاس، طــر

ــی، و بهره گیــری از نظــرات  ح و برنامــه وزارت و مؤسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگان ــا مشــارکت معاونــت طــر و تجــاری ایــران« ب

کشــور از اواســط ســال 1398 خورشــیدی  خبرگــی جمعــی بالــغ بــر 1000 نفــر از صاحبنظــران حوزه هــای مختلف صنعت، معدن و تجارت 

گرفــت و نتایــج آن در قالــب ایــن ســند ارائــه می شــود. روش شناســی تدویــن ســند  کار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت قــرار  در دســتور 

ح زیــر انجــام شــده اســت1:  پیش گفتــه در پنــج محــور اصلــی بــه شــر

ح الف. طراحی و پیاده سازی ساختار اجرایی طر

ب. طراحی و تصویب چارچوب محتوایی سند

کالن ج. تدوین الزامات سیاستی سطح 

د. تدوین سیاست های افقی )بین بخشی(

ھ. تدوین بسته های سیاستی عمودی )ناظر بر توسعۀ صنایع پیشران و دارای اولویت(

گردید. در ادامه هریک از محورهای فوق به صورت مشروح تبیین خواهد 

1.  شــایان ذکــر اســت مطالــب ارائــه شــده در ایــن ســند بــه اســتناد 25 جلــد گــزارش پشــتیبان بــه تفکیــک ســطوح سیاســتی فرابخشــی، بیــن بخشــی و بخشــی تدویــن گردیــده اســت، لــذا 
شــرح تفضیلــی مفــاد مطروحــه در پیوســت پشــتیبان موجــود اســت.
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2   ساختار اجرایی تدوین سند

گســتردگی و دامنــۀ شــمول و همچنیــن ضــرورت ایجــاد اجمــاع در میــان ذی نفعــان اصلــی، ســاختار اجرایــی تدویــن ســند  بــا توجــه بــه 

ح شــکل 1 طراحــی شــده اســت. سیاســت های صنعتــی، معدنــی و تجــاری متشــکل از ســطوح راهبــردی، مدیریتــی و تخصصــی بــه شــر

 

 
کشور شکل 1. ساختار اجرایی تدوین سند سیاست های صنعتی 

کمیتــی و سیاســتگذار در ایــن حــوزه نظیــر مرکــز پژوهش هــای مجلــس،  در ســطح راهبــردی، بــا حضــور نماینــدگان نهادهــای حا

ســازمان برنامه و بودجــه، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، اتاق هــای بازرگانــی، صنایــع، 

ح بررســی و تصویــب می شــود. ج از طــر کشــاورزی ایــران و تهــران و خانــه معــدن ایــران، یافته هــای سیاســتی مســتخر معــادن و 

کمیته هــای تخصصــی )افقــی و عمــودی( ایجــاد شــده اســت. تشــکیل جلســات  کمیتــه تلفیــق و  در ســطح مدیریتــی، دبیرخانــه، 

کارشناســی بــا حضــور ذی نفعــان حــوزه تخصصــی مربوطــه، جمع بنــدی نظــرات مطروحــه و تنظیــم مســتندات قابل ارائــه بــه شــورای 

ج در مراجــع  راهبــری، برگــزاری جلســات شــورای راهبــری و اخــذ بازخوردهــای ارائــه شــده و پیگیــری تصویــب اســناد سیاســتی مســتخر

عالــی، در ایــن ســطح تعریــف شــده اســت.
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کمیته هــای تخصصــی بــرای هــر حــوزه  ح،  در ســطح تخصصــی، بــر اســاس طبقه بنــدی ارائــه شــده در ســاختار محتوایــی طــر

کمیته هــا در قالــب بســتۀ سیاســتی در حــوزه موردنظــر و اســناد پشــتیبان مرتبــط، تهیــه و نهایــی  شناســایی و نتایــج برگــزاری جلســات 

شــده اســت )شــکل 2(. 
 

کشور کمیته های مختلف تدوین سند سیاست های صنعتی  شکل 2. اعضای اصلی 
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3   مدل محتوایی تدوین سند

ــه  ک ــت  ــده اس ــی ش ــه ای طراح ــند به گون ــی س کلۀ محتوای ــا ــی، ش ــت های صنعت ــن سیاس ــه تدوی ــد ب ــع و نظام من ــگاه جام ــور ن به منظ

ــتگذار  ــر سیاس ــان مدنظ ــورت هم زم ــی به ص ــی و درون بخش ــی، بین بخش ــف فرابخش ــطوح مختل ــه در س ــئله های مربوط ــینه مس بیش

پولــی(،  و  مالــی  ارزی،  )ماننــد  کالن  ســطح  سیاســتی  الزامــات  بــر  مشــتمل  سیاســتی  دســتۀ  ســه  اســاس،  ایــن  بــر  گیــرد.  قــرار 

سیاســت های بین بخشــی )یــا افقــی ماننــد رونــق تولیــد، توســعه بــازار و ارتقــای فنــاوری( و سیاســت های عمــودی )یــا اولویت بنــدی 

گرفتــه شــده اند.  ح شــکل 3 در نظــر  رشــته فعالیت های صنعتــی و معدنــی(، بــه شــر

کالن )فرابخشی( 3-1   تدوین الزامات سیاستی سطح 
کلیــه ذی نفعــان حــوزه سیاســت صنعتــی، اعــم از مجلــس شــورای اســالمی، بانــک مرکــزی، ســازمان  در ایــن ســطح الزم اســت 

حوزه هــای  و  بحــث  دامنــه  خصــوص  در  اجماعــی  بــه  مرتبــط،  وزارتخانه هــای  و  رئیس جمهــوری  معاونت هــای  برنامه و بودجــه، 

کالن و ســایر  تحــت پوشــش آن دســت یابنــد و میــزان و چگونگــی تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری سیاســت ها در رابطــه بــا مباحــث اقتصــاد 

کار، نظــام آموزشــی، محیط زیســت و ...( را تبییــن نماینــد. پــس از ایــن اجمــاع  حوزه هــا )اعــم از روابــط خارجــی، زیرســاخت ها، روابــط 

و اولویت گــذاری، الزم اســت منابــع )اعــم از انســانی و مالــی( در جهــت حمایــت همه جانبــه از اولویت هــا بســیج شــوند. تجربیــات 

کــه دســتیابی بــه چنیــن اجماعــی، مســیری دور و دشــوار اســت؛ لــذا سیاســت های ارائه شــده در ایــن ســطح  پیشــین نشــان می دهــد 

کلیــدی مربوطــه ارائــه خواهــد شــد.  در قالــب پیشــنهاد الزامــات فرابخشــی بــرای پیاده ســازی ســند بــه متولیــان 

3-2   تدوین سیاست های افقی )بین بخشی(
سیاســت های ســطح افقــی )مشــترک بــرای همــۀ رشــته فعالیت هــای صنعتــی و معدنــی( بــا هــدف بهبــود زیســت بوم صنعــت، معــدن 

ــر 60  ــازار، در قالــب ســه بســتۀ سیاســتی مشــتمل ب کارکردهــای اصلــی رونــق تولیــد، ارتقــای فنــاوری و توســعه ب ــر  و تجــارت مبتنــی ب

سیاســت، طراحــی و تدویــن شــده اســت. سیاســت های مذکــور بــر اســاس شناســایی مهم تریــن چالش هــای زیســت بوم صنعــت، 

کمیته هــای تخصصــی مربوطــه، جمع بنــدی شــده اســت.  کارشناســی  معــدن و تجــارت، تحلیــل و پــس از بررســی طــی جلســات 
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پزشكي

Industrial & mining 
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ماشين آالت و تجهيزات صنعتي 

و معدني

 
کشور شکل 3. چارچوب محتوایی تدوین سند سیاست های صنعتی 

3-3   تدوین بسته های سیاستی عمودی )ناظر بر توسعۀ صنایع پیشران و دارای اولویت(
گــردد، بــا توجــه  کشــور از مســیر توســعه صنعتــی و تحــت سیاســت ها و پشــتیبانی های دولتــی  برنامه ریــزی  گــر توســعه اقتصــادی  ا

کــه ســردمدار  گیرنــد  بــه محدودیــت منابــع دولتــی، ضــروری اســت صنایعــی مــورد حمایــت هدفمنــد و زمان منــد بخــش عمومــی قــرار 

کــه دارای بهتریــن عملکرد  کشــور هســتند. بنابرایــن شناســایی صنایــع پیشــران و دارای اولویــت، چــه آنهایــی  اهــداف توســعۀ صنعتــی 
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کــه از پتانســیل های رقابتــی مطلوبــی برخوردارنــد،  از جهــت درآمدزایــی ارزی، ارزش آفرینــی و اشــتغال زایی هســتند و چــه آنهایــی 

حائــز اهمیــت اســت. 

کشور،  با توجه به تکلیف قانونی بند الف مادۀ 46 قانون برنامۀ پنج سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

کلــی اقتصــاد مقاومتــی و  »به منظــور رونــق تولیــد، نوســازی صنایــع، حمایــت هدفمنــد از صنایــع دارای اولویــت سیاســت های 

ح زیــر اقــدام می کننــد: همچنیــن توســعۀ صــادرات غیرنفتــی، دولــت و دســتگاه هــای اجرائــی ذی ربــط به شــر

کثــر ظــرف مــدت شــش ماه پــس از الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون،  الــف- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مکلــف اســت حدا

فهرســت اولویت هــای صنعتــی )بــا اولویــت صنایع معدنــی( را بــا رعایــت مالحظــات آمایــش ســرزمینی و تعادل بخشــی منطقــه ای 

برســاند...«.  هیأت وزیــران  به تصویــب 

ــا هــدف افزایــش ســهم صنعــت در  ــر اســاس رویکردهــای اصلــی اقتصــاد مقاومتــی )درون زایــی و برون گرایــی( و ب در ایــن ســند ب

ح شــکل 3 بــه عنــوان رشــته فعالیت های  گردیــد و 10 رشــته فعالیت بــه شــر کشــور، روش شناســی پنــج مرحلــه ای اتخــاذ  اقتصــاد 

ح شــکل 4 مشــاهده می شــود. کشــور انتخــاب شــدند. مراحــل ایــن روش شناســی بــه شــر صنعتــی و معدنــی پیشــران و دارای اولویــت 

گروه محصوالت( پیشران و دارای اولویت صنعتی و معدنی ها )و گروه محصوالت( پیشران و دارای اولویت صنعتی و معدنی فعالیت شناسی گزینش رشته روش. 4شکل  گزینش رشته فعالیت ها )و  شکل 4. روش شناسی 

فعالیت هــای  رشــته  معدنــی،  و  صنعتــی  فعالیت هــای  رشــته  اولویت بنــدی  منتخــب  معیارهــای  و  روش شناســی  مبنــای  بــر 

ــته های  ــن بس ــور تدوی ــه مح ک ــد  ــخص ش ــارت مش ــدن و تج ــت، مع ــۀ وزارت صنع ــی ده گان ــی و معدن ــت صنعت ــران و دارای اولوی پیش

ــت: ــه اس گرفت ــرار  ــل ق ح ذی ــر ــه ش ــودی ب ــتی عم سیاس
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1. جامع نگری در انتخاب معیارهای اولویت بندی رشته فعالیت های صنعتی و معدنی

بــرای اولویت بنــدی رشــته فعالیت هــای صنعتــی و معدنــی، موازیــن اقتصــاد مقاومتــی در دو ُبعــد درون زایــی و برون گرایــی مدنظــر قــرار 

گــروه درون زایــی متشــکل از معیارهــای »نســبت  گرفته انــد و بــر ایــن مبنــا، معیارهــای اولویت بنــدی مشــخص شــده اند؛ ایــن معیارهــا در دو 

اشــتغال  »نســبت  »اشــتغال«،  صــادرات«،  »جایگزینــی  پســین«،  و  پیشــین  »پیوندهــای  »ارزش افــزوده«،  ســتانده«،  بــه  ارزش افــزوده 

بــه ســرمایه« و »آب بــری«؛ و برون گرایــی شــامل معیارهــای »صــادرات بالقــوه«، »عملکــرد صادراتــی« و »ســطح فنــاوری« اســت )شــکل 

گرفتــه شــده در تدویــن  ــکار  ح روش شناســی و معیارهــای ب 5(. معیارهــای مطروحــه، اجتمــاع معیارهــا در مطالعــات پیشــین اســت. شــر

اولویت هــای صنعتــی و معدنــی، پــس از تصویــب در شــورای راهبــری تدویــن ســند، طــی جلســاتی بــا حضــور ذی نفعــان بخــش خصوصــی 

کشــاورزی ایــران و تهــران( و ذی نفعــان بخشــی دولتــی )کمیســیون امــور زیربنایــی، صنعــت و  )اتاق هــای بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق ــل تکمیل ــث و تحلی ــورد بح ــالمی(، م ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــت و مرک ــت دول ــر هیئ ــت دفت محیط زیس

 
 

 های صنعتی و معدنی فعالیت بندی رشته . معیارهای اولویت5شکل 
 

 
 شناسایی گروه محصوالت صنعتی و معدنی دارای اولویت .2

گایدهایاداششدد ودرهایصنعتیومعددیید فعالیتگذاریبخشصنعتومعدنابتدادرسطحرشتهاولویت
یمحصدوت صدنعتییگرو شناساتا سطح  ،«یاقتصاد2یچیدگیپ»و1«محصولیفضا»گاشبعدیبراساسرویکرد

.3گایدهپدیشرفتدهاسدتهداید فعالیدتومعدیی)سطحکدآیسیکد رقمی(دارایاولویتدرهدریدکاررشدته
تدرومتندو هدایییدتقابلتدریچید محصوت پشودویمحصولبهدایشمولدایباشتهدرهرکاتاطالقمیچیدگیپ
یقشهبادریظرگرفتندرجدهینصادرشد درجهاناستکهایکاتهاییقشهتماممحصولفضایدارید.تریشرفتهپ
هداودایدشرایشدانمهدار یدد،مشترکآیهدابدهاوامدوتولیارهایکاتهاارلحاظیینکاتها،ارتباطبیچیدگیپ
یداوییگرو کاتییر،امکانشناساکشویکهرصنعتخاصاریاهرکشوریمحصولبرایفضاترسیم.دهدیم

یکدرد،رویدنایکیبسدترتودوردر.سداردیمدیسروصادرا مایدگاررامیدتولیبرایتاولویمناسبودارایکات
ییهادهدایفیدتوکیعیمنابعطبی،ایساییزیکی،فیهسرمایرکاتشاموذخاید)مامواهاواموخاصتولهایتوایمند

                                                 
1Product Space 
2Complexity 

موضو پرداختهشد ینبها،«یراندرایومعدییصنعتهاییتفعالرشتهبندییتاولویالگو»سندتحتانواندهمپایزشمار یباندرگزارشپشتیوبهتفص3
 است.

شکل 5. معیارهای اولویت بندی رشته فعالیت های صنعتی و معدنی

گروه محصوالت صنعتی و معدنی دارای اولویت 2. شناسایی 

ــدی  گام بع ــده و در  ــام ش ــه انج ــی ده گان ــی و معدن ــته فعالیت های صنعت ــطح رش ــدا در س ــدن ابت ــت و مع ــش صنع ــذاری بخ اولویت گ

گــروه محصــوالت صنعتــی و معدنــی )ســطح  بــر اســاس رویکــرد »فضــای محصــول«1 و »پیچیدگــی2 اقتصــادی«، تــا ســطح شناســایی 

1.  Product Space
2.  Complexity



17 سندسیاستهایصنعتیایراندرافق1404)درسطوحفرابخشیوبینبخشی(

ــش  ــه دان ــول ب ــی محص ــت1. پیچیدگ ــه اس ــش رفت ــه پی ــته فعالیت های ده گان ــک از رش ــر ی ــت در ه ــی( دارای اولوی ــیک ده رقم ــد آیس ک

کاال اطــالق می شــود و محصــوالت پیچیده تــر قابلیت هایــی متنوع تــر و پیشــرفته تر دارنــد. فضــای محصــول  مولــد انباشــته در هــر 

کاالهــا از  کاالهــا،  ارتبــاط بیــن  گرفتــن درجــه پیچیدگــی  کــه ایــن نقشــه بــا در نظــر  کاالهــای صــادر شــده در جهــان اســت  نقشــه تمامــی 

کشــور یــا هــر  لحــاظ نیازهــای مشــترک آنهــا بــه عوامــل تولیــد، مهارت هــا و دانــش را نشــان می دهــد. ترســیم فضــای محصــول بــرای هــر 

کاالی مناســب و دارای اولویــت بــرای تولیــد و صــادرات مانــدگار را  کاالیــی و یــا  گــروه  کشــور، امــکان شناســایی  صنعــت خــاص از یــک 

کاال شــامل ذخایــر ســرمایه فیزیکــی،  میســر می ســازد. در بســتر تئوریکــی ایــن رویکــرد، توانمندی هــا )مجموعــه عوامــل خــاص تولیــد 

کاال را تعییــن می کننــد. در  کشــور در تولیــد یــک  کیفیــت نهادهــای موجــود( ســاختار تخصصــی شــدن یــک  انســانی، منابــع طبیعــی و 

ــی هــر رشــته فعالیت از شــاخص های ذیــل اســتفاده می شــود: ترســیم فضــای محصول

کاالها است. که بیانگر نزدیکی و یا دوری فاصله بین  1. شاخص »نزدیکی یا مجاورت«2 

که بیانگر ارتباطات هر محصول با محصوالت دیگر است. 2. شاخص »مسیر«3 

کاالیی موجود در اطراف هر محصول است. که بیانگر میزان فضای  کم«4  3. شاخص »ترا

3. تجویز سیاست های عمودی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش

سیاســتگذاری در رشــته فعالیت های پیشــران و دارای اولویــت ده گانــه بــا اتخــاذ روش تحلیــل و آسیب شناســی زنجیــرۀ ارزش رشــته فعالیت 

منتخــب، انجــام شــده اســت و بــه منظــور رفــع چالش هــای اصلــی شناســایی شــده در زنجیــره ارزش مربوطــه، اهــداف و اقدامــات سیاســتی 

در هــر صنعــت پیشــنهاد شــده اســت. بــه منظــور بررســی دقیــق و جامــع نقــاط ضعــف و حلقه هــای مفقــوده در زنجیــره ارزش هریــک از ایــن 

ــه  ــی مربوط ــای تخصص کارگروه ه ــط  ــده توس ــن ش ــناد تدوی ــرده و اس ک ــن  ــی را تدوی کارشناس ــای  گزارش ه ــی  ــای تخصص کمیته ه ــع،  صنای

نهایــی شــده اســت5. در نهایــت، خالصــه ای از نتایــج هــر ســند و بســته های سیاســتی پیشــنهادی مربوطــه در قالــب بســته های سیاســتی 

کــه بــه پیوســت ایــن ســند در قالــب ده ســند مجــزا، ارائــه می شــود. ح شــده و بــه تصویــب رســیده اســت  در شــورای راهبــری مطــر

1.  به تفصیل در گزارش پشتیبان شماره پانزدهم سند تحت عنوان »الگوی اولویت بندی رشته فعالیت های صنعتی و معدنی در ایران«، به این موضوع پرداخته شده است.
2.  Proximity
3.  Path
4.  Density

5.  شرح تفصیلی تحلیل و آسیب شناسی صورت گرفته برای هر صنعت به صورت مجزا، در قالب ده جلد گزارش پشتیبان تهیه و تدوین شده است که عناوین آن به شرح ذیل هستند:
- تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان رقابت پذیری صنعت پتروشیمی در کشور 

- تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان رقابت پذیری صنعت خودرو در کشور 
- تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان رقابت پذیری صنعت پوشاک در کشور 

- تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان رقابت پذیری صنعت داروهای پیشرفته در کشور 
- تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان رقابت پذیری صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی در کشور 

- تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان رقابت پذیری صنعت فوالد در کشور 
- تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان رقابت پذیری صنایع غذایی در کشور 

- تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان رقابت پذیری صنعت تجهیزات پزشکی در کشور 
-تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی در کشور 
- تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان رقابت پذیری صنعت ماشین سازی در کشور
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4   جایگاه جهانی ایران از منظر شاخص های بین المللی1 

ــا 2020 میــالدی، وضعیــت ایــران در شــاخص های رقابت پذیــری جهانــی2 و ارزش  از منظــر شــاخص های بین المللــی از ســال 2015 ت

افــزوده بخــش صنعــت از تولیــد ناخالــص داخلــی3 ســیر نزولــی داشــته و در شــاخص های نــوآوری جهانــی4، توســعه منابــع انســانی5، 

کســب وکار9  و ســهولت  رقابت پذیــری صنعتــی6،  ســهم تحقیــق و توســعه از تولیــد ناخالــص داخلــی7، ســهم تولیــدات صنعتــی8 

وضعیــت بهتــری را نمایــان داشــته اســت. همچنیــن وضعیــت ایــران در شــاخص های ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی10 و آزادی 

اقتصــادی11 نیــز تقریبــًا بــدون تغییــر امــا بــا وضعیتــی نــه چنــدان مطلــوب بــرآورد شــده اســت )جــدول 1(. 

جدول 1. جایگاه اقتصاد ایران در شاخص های بین المللی )مقایسه وضعیت در سال 2020 با سال 2015 میالدی( 

کنونی سال 2020وضعیت سال 2015نهاد متولیشاخصردیف وضعیت 

1GDP 31/7 درصد *33 درصدبانک جهانیسهم ارزش افزوده بخش صنعت )شامل ساخت( از

2GDP 0/8 درصد**0/4درصدیونسکونسبت هزینه کرد تحقیق و توسعه به

رتبه: 71 از 188بانک جهانیتوسعه منابع انسانی3
امتیاز: 0/77

رتبه: 70 از 189
امتیاز: 0/78

رتبه: 66 از 152یونیدورقابت پذیری صنعتی4
امتیاز: 0/043

رتبه: 56 از 152
امتیاز: 0/052

10/5درصد7/6 درصدیونیدوتولیدات صنعتی5

کسب وکار6 رتبه: 127 از 190*رتبه: 130 از 189بانک جهانیسهولت 

مجمع جهانی رقابت پذیری جهانی7
اقتصاد

رتبه: 74 از 140
امتیاز: 4/21 از 7

رتبه: 99 از 142
امتیاز: 53 از 100*

1.  به تفصیل در گزارش پشتیبان شماره دوم سند تحت عنوان بررسی وضعیت ایران از منظر شاخص های بین المللی، به این موضوع پرداخته شده است.
2.  Global Competitiveness Index (GCI)
3.  Indus try (including cons truction), value added (% of GDP)
4.  Global Innovation Index (GII)
5.  Human Development Index (HDI)
6.  Competitive Indus trial Performance index (CIP)
7.  Research and development expenditure (% of GDP)
8.  Industrial Production Index (IPI)
9.  Ease of Doing Business
10.  Foreign direct inves tment (FDI)
11.  Index of Economic Freedom
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کنونی سال 2020وضعیت سال 2015نهاد متولیشاخصردیف وضعیت 

مؤسسۀ آزادی اقتصادی8
هریتج

رتبه: 171 از 178
امتیاز: 41/8 از 100

رتبه: 164 از 171
امتیاز: 49/2 از 100

رتبه: 106 از 141نوآوری جهانی9
امتیاز: 28/4 از 100

رتبه: 67 از 131
امتیاز: 30/9 از 100

10GDP 0/52 درصد***0/53 درصدسهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از
* آخرین آمار کشور ایران در سال 2019 میالدی منتشر شده است.

** آخرین آمار کشور ایران در سال 2017 میالدی منتشر شده است.
*** آخرین آمار کشور ایران در سال 2018 میالدی منتشر شده است.

ــر اســت.  کاهــش جایــگاه ایــران در برخــی شــاخص ها مؤث کــه عوامــل مختلفــی در  بررســی شــاخص های بین المللــی نشــان می  دهــد 

کــه منجــر  کشــورها در اصالحــات مرتبــط بــا ایــن شــاخص ها اســت و عامــل دیگــر برخــی اقدامــات ایــران  یــک عامــل ســرعت قابل توجــه 

کاهــش امتیــاز برخــی زیرشــاخص ها شــده اســت. هرچنــد عامــل تحریــم  نیــز به عنــوان یــک عامــل زمینــه ای بــر عملکــرد برخــی از  بــه 

حوزه هــا اثــر ســوء بــه همــراه داشــته اســت.
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5   چشم انداز ایران در بخش صنعت، معدن و تجارت در افق 14۰4

گام دوم انقــالب اســالمی ایــران، بــه منظــور تقویــت اقتصــاد بــدون نفــت بــا رویکــرد درون زایــی و برون گرایــی  در راســتای تحقــق بیانیــۀ 

کلــی نظــام در بخــش  صنعــت و معــدن، چشــم انداز ایــران در افــق 1404 بــرای بخــش صنعــت،  اقتصــاد مقاومتــی و سیاســت های 

معــدن و تجــارت عبــارت اســت از: 

کشورهای نوظهور صنعتی«  کشور، رقابت پذیر در بازارهای بین المللی و در تراز  »پیشران اقتصاد 

گی های: با ویژ

کالن به بخش صنعت، معدن و تجارت	  مشوق جریان سرمایه گذاری  

تسهیل گر تمامی رشته فعالیت های صنعتی و معدنی به ویژه صنایع پیشران و دارای اولویت	 

دیپلماسی تجاری و حضور مؤثر در زنجیره ارزش جهانی	 
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کالن و راهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت 6   اهداف 

ــل  ح ذی ــر ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس کالن و راهبرده ــداف  ــه، اه گفت ــش  ــداز پی ــم ان ــق چش ــور تحق ــه منظ ب

می باشــد: 

کشور از طریق: کالن  1. افزایش سهم صنعت و معدن در تأمین مالی سطح 

ارتقای مبادی تأمین مالی خارجی در بخش صنعت و معدن از جمله تولید مشترک یا سرمایه گذاری مستقیم	 

تنوع بکارگیری ابزارهای مالی تخصصی در بخش صنعت، معدن و تجارت	 

افزایش سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تسهیالت مالی	 

کشور به بانک های تخصصی بخش صنعت، معدن و تجارت با اولویت صنایع پیشران	  تزریق جریان پولی و ارزی 

کار ماهر و تحصیل کرده دانشگاهی از طریق:  2. افزایش سهم صنعت و معدن در صادرات، تولید و اشتغال نیروی 

کثری از فرصت های جهانی و منطقه  ای 	  استفاده حدا

افزایش سهم خدمات متصل به تولید در زنجیره ارزش صادرات صنعتی	 

افزایش سهم بخش خصوصی از تولید و صادرات صنعتی	 

3. ارتقاء موقعیت درون ز ایی بخش در خلق ارزش افزوده صنعتی و معدنی از طریق: 

تکمیل زنجیره ارزش متوازن و تقویت خوشه ها و اصالح ساختار	 

کل عوامل تولید	  ارتقای بهره وری 

کارگیری بهینه فناوری روزآمد و برتر 	  به 

افزایش دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی	 

کاهش میزان وابستگی وارداتی محصوالت صادراتی صنعتی	 

افزایش پایداری زیست محیطی تولیدات صنعتی و صادراتی 	 

گاز از طریق: 4. خود اتکایی ارزی رشته های صنعتی با هدف مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از نفت و 

کیفیت تولید و صادرات صنعتی 	  ارتقاء 

افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات با فناوری باال و متوسط	 

ارتقای توان رقابت پذیری صادراتی محصوالت صنعتی	 
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افزایش مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی 	 

ح جدول زیر تعیین می گردد. کالن پیش گفته نیز به شر کمی ناظر بر چشم انداز و اهداف  مجموعه اهداف 

کمی توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت در دو سناریوی رشد مالیم و رشد شتابان جدول 2. اهداف 

سال شاخص
1399

سال 1404 
)رشد مالیم(

سال 1404
)رشد شتابان(

30/33537/4سهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت از GDP )درصد(

17/51919/9سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP )درصد(

0/91/51/7سهم ارزش افزوده بخش معدن از GDP )درصد(

11/914/515/8سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی از GDP )درصد(

کل )درصد( 31/733/637/3سهم اشتغال صنعت و معدن از اشتغال 

کل )درصد( 14/815/717/5سهم صادرات صنعتی از صادرات 

کل محصوالت ساخته شده صنعتی )درصد( 36/338/542/8سهم محصوالت با فناوری متوسط به باال از 

ــرد تحقیــق  کل هزینه ک ــرد بنگاه هــای اقتصــادی در بخــش تحقیــق و توســعه از  ســهم هزینه ک
کشــور )درصــد( 16/522/526/4و توســعه 

کل صادرات غیرنفتی )درصد( 25/229/737/3سهم صادرات محصوالت با فناوری متوسط به باال از 

1. براساس اطالعات مرکز آمار
2. براساس اطالعات بانک مرکزی ج.ا.ا
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کالن )فرابخشی( 7   الزامات سیاستی سطح 

 
 

 
 بندی الزامات فرابخشی سند . طبقه4شکل 

همسو با باید  های صنعتی، معدنی و تجاری کشور ایران است، لذا میسازی سند سیاست بافتار پیاده
رویکرد تحلیل با اتخاذ منظور سازی شود. بدین  های سطح کالن اسناد باالدستی کشور تدوین و پیاده یهدفگذار

سند باالدستی کشور به شرح ذیل بر مبنای شش بُعد رویکرد  شانزده، PESTEL1 (محیط سطح کالن )فرابخش
 تحلیل محتوایی شده است:( 4)شکل  گفته پیش

 (3/11/1331 یمعدن )ابالغ  در بخش  نظام  کلی  های سیاست .1
 (3/11/1331 یو نقل )ابالغ  حمل  کلی نظام در بخش  های سیاست .2
 (13/8/1382 یهجری شمسی )ابالغ 1444جمهوری اسالمی ایران در افق  انداز چشم .3
 (12/2/1383های کلی نظام در بخش مالی )مصوب  سیاست .4
 ( 21/41/1311 یو ابالغ 22/45/1384کلی نظام در بخش صنعت )مصوب  های سیاست .5
 (12/4/1385 یاصل چهل و چهار قانون اساسی )ابالغ« ج»بند  یکل های سیاست .6
 (14/4/1381 یمصرف )ابالغ یاصالح الگو یکل های سیاست .3
 (21/11/1381 یو تبادل اطالعات )ابالغ یدتول یفضا یتدر بخش امن یکل های سیاست .8
 (28/4/1314 ینظام در اشتغال )ابالغ یکل های سیاست .1

 (21/1/1311 ی)ابالغ ینسرزم یشآما یکل های سیاست .14
 (24/11/1311 ی)ابالغ یرانیا یهاز کار و سرما یتحما ی،مل یدتول یکل های سیاست .11

                                                 

1 Political, Economical, Social, Technological, Environmental and Legal (PESTEL) 

Political
     

Economical
       

Social
       

Technological
      

Environmental
          

Legal
     

Macro-level policy requirements
                      

 هدف        
 «    به بخش ص عت،  عد    تج    گذ    ه ر      ق  ر ش ت»

شکل 6. طبقه بندی الزامات فرابخشی سند

کشــور ایــران اســت، لــذا می بایــد همســو بــا هدفگذاری هــای  بافتــار پیاده ســازی ســند سیاســت های صنعتــی، معدنــی و تجــاری 

کالن  کشــور تدویــن و پیاده ســازی شــود. بدیــن منظــور بــا اتخــاذ رویکــرد تحلیــل محیــط ســطح  کالن اســناد باالدســتی  ســطح 

ــر مبنــای شــش ُبعــد رویکــرد پیش گفتــه )شــکل 6( تحلیــل  ح ذیــل ب ــه شــر کشــور ب )فرابخــش( PESTEL1، شــانزده ســند باالدســتی 

ــت: ــده اس ــی ش محتوای

کلی  نظام  در بخش  معدن )ابالغی 1379/11/3(	  سیاست های  

کلی نظام در بخش  حمل  و نقل )ابالغی 1379/11/3(	  سیاست های  

چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی )ابالغی 1382/8/13(	 

کلی نظام در بخش مالی )مصوب 1383/2/12(	  سیاست های 

کلی نظام در بخش صنعت )مصوب 1384/05/22 و ابالغی 1391/09/29( 	  سیاست های 

کلی بند »ج« اصل چهل و چهار قانون اساسی )ابالغی 1385/4/12(	  سیاست های 

کلی اصالح الگوی مصرف )ابالغی 1389/4/14(	  سیاست های 

کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات )ابالغی 1389/11/21(	  سیاست های 

1.  Political, Economical, Social, Technological, Environmental and Legal (PESTEL)
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کلی نظام در اشتغال )ابالغی 1390/4/28(	  سیاست های 

کلی آمایش سرزمین )ابالغی 1391/9/21(	  سیاست های 

کار و سرمایه ایرانی )ابالغی 1391/11/24(	  کلی تولید ملی، حمایت از  سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی )ابالغی 1392/11/30( 	  سیاست های 

کلی علم و فناوری )ابالغی 1393/6/29(	  سیاست های 

کلی »برنامه ششم توسعه« )ابالغی 1394/4/9(	  سیاست های 

کلی »محیط زیست« )ابالغی 1394/8/26( 	  سیاست های 

گام دوم انقالب )ابالغی 1397/11/22(	  بیانیه 

بــر اســاس تحلیــل انجــام شــده1 بیــش از 85 درصــد از سیاســت های باالدســتی اســتخراج شــده بــا محوریــت حــوزۀ اقتصــادی اســت 

کلیدواژه هــای منحصــرًا اقتصــادی شــامل: سالم ســازی اقتصــاد، ارتقــای بهــره وری، افزایــش ســرمایه گذاری، جلوگیــری از  و مهمتریــن 

کلیدواژه هــای مشــترک بــا ســایر حوزه هــا مشــتمل بــر: دیپلماســی روابــط تجــاری  انحصــار، ایجــاد رقابــت پویــا و ثبــات درآمدهــای ارزی، و 

کســب وکار )مشــترک بــا حــوزۀ حقوقــی(، تحقیــق و توســعۀ صنعتــی )مشــترک بــا حــوزۀ  )مشــترک بــا حــوزۀ سیاســی(، تنظیــم محیــط 

فنــاوری(، اقتصــاد ســبز )مشــترک بــا حــوزۀ محیــط زیســتی( و تولیــد و مصــرف ملــی )مشــترک بــا حــوزۀ اجتماعــی(، هســتند )شــکل 7(. 

1.  بــه تفصیــل در گــزارش پشــتیبان شــماره چهــارم ســند تحــت عنــوان تحلیــل سیاســت های ســطح کالن حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور بــر اســاس اســناد باالدســتی، بــه ایــن 
موضــوع پرداختــه شــده اســت.
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  باالدستی تأثیرگذار بر بخش صنعت، معدن و تجارت اصلی مستخرج از اسناد سیاستیهای  کلیدواژه. 5شکل 

مهمترین و بر مبنای هدفگذاری این سند،  های شناسایی شده ، کلیدواژهبا توجه به نتایج تحلیل اسنادی
فراهم های بخش صنعت، معدن و تجارت را  سیاستسازی  هها و الزامات سیاستی سطح کالن که بستر پیاد چالش

 .اند در ادامه ارائه شدهآورد  یم
  

Macro-level policy requirements
                      

Social
       

Environmental
          

Legal
     

Political
     

                                    

Technological
      

                   

                              

                  

                

                                    

               

                

Economical
       

ج از اسناد سیاستی باالدستی تأثیرگذار بر بخش صنعت، معدن و تجارت  کلیدواژه های اصلی مستخر شکل 7. 

ــر مبنــای هدف گــذاری ایــن ســند، مهمتریــن الزامــات  کلیدواژه هــای شناســایی شــده و ب ــه نتایــج تحلیــل اســنادی،  ــا توجــه ب ب

ح جــدول 3   کــه بســتر پیاده ســازی سیاســت های بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت را فراهــم مــی آورد، بــه شــر کالن  سیاســتی ســطح 

ــه تفکیــک حوزه هــای مشــترک، اقتصــادی، فنــاوری، اجتماعــی، سیاســی، محیــط زیســتی و حقوقــی، طبقه بنــدی شــده اند. ب
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ج از اسناد باالدستی در حوزه صنعت، معدن و تجارت جدول 3. الزامات سیاستی مستخر

کالن مشترک  الف. الزامات سیاستی سطح 

- هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی 
کشور - انسجام و تعادل منطقه ای در 

- توسعه و اصالح شبکه حمل و نقل داخلی و بین المللی
- توانمندسازی بخش خصوصی

- توسعه تجارت جهانی
- توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

- توسعه و ارتقای استانداردهای ملی
- صرفه جویی در مصرف انرژی

- مصرف بهینه آب
- استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در بحث ترانزیت

- توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین
- مبارزه با فساد اداری

کالن اقتصادی ب. الزامات سیاستی سطح 

گسترش پوشش بیمه - جذب سرمایه و 
کردن سود تسهیالت - اصالح ساختار مالی و عادالنه 

کارایی - اصالح ساختار سازمانی بانک ها در جهت افزایش 
- اصالح نظام مالیاتی

کشور کارایی وبازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد  - ارتقای 
- سرمایه گذاری در بازار سرمایه

- مدیریت منابع ارزی
کاالها و خدمات کردن نظام توزیع  کارآمد   -

- هدفمندسازی یارانه ها

کالن فناوری ج. الزامات سیاستی سطح 

- ایجاد واحدهای فراوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی
- زمین شناسی مواد معدنی و تولید مواد پیشرفته

- سیاستگذاری و اطالع رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین
کشور و دستیابی به فناوری های پیشرفته و راهبردی - ارتقاء سطح فناوری صنایع 

- استانداردهای مربوط به امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات
- تشویق ورود سرمایه های ایرانی به حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر

گسترش اقتصاد دانش بنیان  -
- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری

کسب دانش طراحی و ساخت - انتقال فناوری و 
- توسعه صنایع و خدمات مبتنی برفناوری های جدید و بومی

کالن اجتماعی د. الزامات سیاستی سطح 

- توزیع متناسب درآمد به دور از فقر،  فساد، تبعیض
- اصالح الگوی مصرف

- فرهنگ بهره وری
کاالها و خدمات ایرانی کار،  - توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، 

- توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی
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کالن سیاسی ه. الزامات سیاستی سطح 

- تعامل موثر و سازنده منطقه ای و جهانی و همکاری
- تأمین منافع مشترک منطقه ای

- ایجاد و تقویت نهادها و تشکل های منطقه ای
- رعایت مالحظات امنیتی ودفاعی در استقرار جمعیت

کشورهای منطقه و جهان گسترش همکاری و مشارکت با  - توسعه پیوندهای راهبردی و 

کالن زیست محیطی و. الزامات سیاستی سطح 

ح های توسعه - حفظ محیط زیست در طر
کوچک مقیاس کنده و  گسترش نیروگاه های پرا  -

- عوارض و مالیات سبز
گسترش اقتصاد سبز  -

- نظام حسابرسی زیست محیطی
- ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست

کالن حقوقی ز. الزامات سیاستی سطح 

کار و رقابت پذیری کسب و  - بهبود فضای 
- تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی

- تکمیل زیرساخت ها و قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری و معنوی

کشــور1، مهم تریــن  کالن  گرفتــه، بــر اســاس نظــر خبــرگان حــوزه سیاســتگذاری ســطح  در تکمیــل مطالعــه اســنادی صــورت 

گردیــده اســت: ح ذیــل جمع بنــدی  چالش هــای ســطح فرابخشــی تأثیرگــذار بــر بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز بــه شــر

کشور	  تورم باال و ساختاری در 

کنترل بر بازارهای موازی	  کشور ناشی از عدم نظارت و  کم بر اقتصاد  ساختار واسطه گری و سفته بازی حا

تحریم و محدودیت های تحمیلی ناشی از آن	 

کاال 	  تجارت غیررسمی 

کشور	  ضعف نظام تصمیم گیری و ساختار اجرایی 

ضعف زیرساخت های تولیدی و لجستیکی	 

پایین بودن تقاضای مصرفی ناشی از ضعف در نظام توزیع درآمد 	 

کالن بــه منظــور  بــر اســاس مفــاد الزامــات سیاســتی و چالش هــای شناســایی شــده، بســته های سیاســتی دارای اولویــت در ســطح 

امکان پذیــری و تســهیل پیاده ســازی سیاســت های ســطوح زیرمجموعــه در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، در افــق برنامــه ای 

ایــن ســند پیشــنهاد شــده اند. 

1.  ایــن مــوارد طــی جلســات شــورای راهبــری و شــوراهای تخصصــی مطــرح گردیــده و فهرســت آن در گــزارش پشــتیبان شــماره پنجــم ســند در بــاب »روش شناســی و هدف گــذاری کمــی 
اهــداف ســطح کالن صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور« ذکــر شــده اســت.
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کالن از بیماری هلندی سم زدایی اقتصاد 

چالش اصلی

تک محصولی بودن )وابستگی به نفت(	 

هدف سیاستی

مدیریت درآمدهای ارزی	 

الزامات سیاستی

کالن شامل ثبات قیمت ها و پیش بینی پذیری و پویایی های نظام ارزی 	  ایجاد محیط با ثبات اقتصادی در سطح 

خ ارز	  حمایت از واقعی شدن نر

شناورسازی نظام ارزی	 

تقویت بازارهای بین بانکی	 

توسعۀ بازار مشتقات 	 

کمیتی متولیان حا

بانک مرکزی 	 

سازمان برنامه و بودجه	 

وزارت امور اقتصادی و دارایی	 
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کالن از بسترهای فسادزایی سم زدایی اقتصاد 

چالش های اصلی

وجود انحصارات و درجه پایین رقابت	 

عدم حضور پررنگ بخش خصوصی در عرصه اقتصاد	 

اهداف سیاستی

ایجاد شفافیت در سیاست ها	 

خصوصی سازی واقعی 	 

الزامات سیاستی 

ارتقای سازوکارهای ایجاد شفافیت در سیاستگذاری دولتی	 

بازتعریف نقش دولت و بخش غیردولتی در فعالیت های صنعتی و تجاری	 

گسترش سازوکارهای توسعۀ مالکیت و مدیریت غیردولتی	 

توسعۀ مدل های مشارکت عمومی-خصوصی	 

کمیتی متولیان حا

وزارت اقتصاد و دارایی	 

مجلس شورای اسالمی	 

معاونت حقوقی رییس جمهور	 

بانک مرکزی	 

سازمان برنامه و بودجه	 

وزارت صنعت، معدن و تجارت	 

اتاق  بازرگانی ایران	 
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سمزدایینظامتعامالتودیپلماسیاقتصادیوتجاریازیکجانبهگرایی

چالش  اصلی

کشور	  محدودیت نظام دیپلماسی اقتصادی و تجاری 

اهداف سیاستی

گسترش پیمان های پولی و تجاری دو یا چندجانبه	 

تعیین بازارهای هدف و شرکای تجاری جدید	 

توسعۀ سرمایه گذاری خارجی اعم از ورود و خروج	 

الزامات سیاستی 

گســترش روابــط معدنــی و صنعتــی 	  مشــارکت فعــال و حضــور مؤثــر در ترتیبــات تجــاری و پیمان هــای منطقــه ای بــرای ایجــاد و 

کشــور بــا شــرکای تجــاری 

کشــور مبتنــی بــر ایجــاد تعــادل در تــراز تجــاری و مالــی و در حــد امــکان اســتفاده از 	  کلــی روابــط بازرگانــی و مالــی  سیاســت 

کشــورهای طــرف معاملــه بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی و مــوارد اساســی  قراردادهــای تهاتــری1 بیــن مقامــات بازرگانــی ایــران و 

مــورد توجــه 

حمایت از سازوکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی همچون تولید مشترک 	 

کمیتی متولیان حا

وزارت امور خارجه	 

مجلس شورای اسالمی	 

بانک مرکزی	 

سازمان سرمایه گذاری خارجی	 

سازمان توسعۀ تجارت 	 

1.  Barter Trade
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کار کسب و  اصالح رویه های تنظیمی محیط 

چالش های  اصلی

رویه های غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات	 

بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها )مواد اولیه و محصوالت(	 

تأمین مالی از بانک ها 	 

کارها	  کسب و  بی ثباتی سیاست ها و مقررات و رویه های اجرایی ناظر به 

کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار	  تولید و عرضه نسبتا آزاد 

اهداف سیاستی

ایجاد ثبات اقتصادی 	 

کارها	  کسب و  گهانی و غافلگیرکننده قوانین و مقررات مربوط به  پرهیز از تغییرات نا

کسب وکار 	  تسهیل فرایندهای 

الزامات سیاستی 

ایجاد دادسرای تخصصی برای داوری در دعاوی معدنی و صنعتی	 

گمرکی	  کاهش پیچیدگی تشریفات  ساده سازی رویه های صادرات و واردات و 

کار، تأمین اجتماعی، تجارت و ...	   اصالح قوانین مادر، مانند مالکیت معنوی، ضد دامپینگ، 

اصــالح قوانیــن و ضوابــط در ارتبــاط بــا تســهیل و روان ســازی امــور بــرای دســتیابی بــه مقیــاس اقتصــادی، تجمیــع، ادغــام، 	 

ــی و ...  ــه های صنعت ــاد خوش ــگ، ایج ــادر، هولدین ــرکت های م ــکیل ش ــرکت ها و تش ــالل ش انح

کارها	  کسب و  کاهش الزامات قانونی و رویه های غیرضروری مرتبط با توسعه 

کمیتی متولیان حا

وزارت صنعت، معدن و تجارت	 

قوه قضاییه	 

مجلس شورای اسالمی	 
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بانک مرکزی	 

وزارت امور اقتصادی و دارایی	 

گمرک جمهوری اسالمی ایران	 

سازمان تأمین اجتماعی	 

کشور	  سازمان امور مالیاتی 

سازمان ثبت شرکت ها	 
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8   سیاست های افقی )بین بخشی(
(بخشیبین)هایافقیسیاست -8

 
Cross-sectoral )Horizontal( policies

                   (    )

Production boom

          
Technology Promotion

             
Market development

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های افقی بندی سیاست . طبقه6شکل 
عناوان ووواور    باه  یاقتصااد  یهاا  بخش یربا سا یقو یشینو پ ینپس یوندهایدارا بودن پ لیبخش صنعت به دل

خاانوار ا    یشات بخاش در فظام وع   یان . عالوه بار آن  ا شود يو وحرك اصلي نوآوری شناخته و یرشد اقتصاد
ا   یانتصا  یرنظتاي  ووساعه صاادراغ     یاق ا  طر یکشور  ار آور یيکاال یا ن ینو وأو یداراشتغال پا یجادا یقطر

ا   یکاي عناوان   باه نیز بخش وعدن  دارد. یدیوارداغ کاال  نقش کل یانجر یریتکنترل و ود یقا  طر یونابع ار 
و  یاي  ا وباع آن  ار    در ووسعه بخش صانعت و باه   یعاول وؤثر ي صنعت یدوول یها نهاده کننده ینوأو یها بخش

درصاد   51)وجاود   یمالیاا ه -آلا   یاي کمربند فلز ا یرو یراناست. عالوه بر آن  استقرار کشور ا یرشد اقتصاد
ناو    46ا   یشون و وناو  با   یلیاردو 11بر   بالغ يقطع یره( و با ذخربندکم ینشناخته شده جهان در ا يوعدن یرذخا

ار شامند )شااول واواد     يانوا  وواد وعادن  یوطرح دارا یا جمله کشورها یرانووجب شده است وا ا يواده وعدن

       ف  طح    
 «   م     ص  ت            شته   م م گر   ر   ل سه»

شکل 8. طبقه بندی سیاست های افقی

بخــش صنعــت بــه دلیــل دارا بــودن پیوندهــای پســین و پیشــین قــوی بــا ســایر بخش هــای اقتصــادی به عنــوان موتــور رشــد اقتصــادی 

ــدار و  ــتغال پای ــاد اش ــق ایج ــوار از طری ــت خان ــظ معیش ــش در حف ــن بخ ــر آن، ای ــالوه ب ــود. ع ــناخته می ش ــوآوری ش ــی ن ــرک اصل و مح

کنتــرل و مدیریــت جریــان  کشــور، ارزآوری از طریــق توســعه صــادرات غیرنفتــی، صیانــت از منابــع ارزی از طریــق  کاالیــی  تأمیــن نیــاز 

ــل  ــی، عام ــد صنعت ــای تولی ــده نهاده ه ــای تأمین کنن ــی از بخش ه ــوان یک ــز به عن ــدن نی ــش مع ــدی دارد. بخ کلی ــش  کاال، نق واردات 

کمربنــد  کشــور ایــران روی  مؤثــری در توســعه بخــش صنعــت و به تبــع آن، ارزش زایــی و رشــد اقتصــادی اســت. عــالوه بــر آن، اســتقرار 

کمربنــد( و بــا ذخیــره قطعــی بالــغ  بــر 55  فلززایــی آلــپ- هیمالیــا )وجــود 15 درصــد ذخایــر معدنــی شــناخته شــده جهــان در ایــن 

ح دارای انــواع مــواد معدنــی  کشــورهای مطــر میلیــارد تــن و تنــوع بیــش از 64 نــوع مــاده معدنــی موجــب شــده اســت تــا ایــران ازجملــه 

ارزشــمند )شــامل مــواد معدنــی فلــزی و غیرفلــزی، ســنگ های قیمتــی، تزئینــی و مصالــح ســاختمانی( در جهــان بــوده و ایــن مــوارد 

کشــور برخــوردار باشــد. در مجمــوع بخــش صنعــت و معــدن بــا برخــورداری  موجــب شــده بخــش معــدن از جایــگاه ویــژه ای در اقتصــاد 

کشــور و ســهم حــدود 40  از ســهم ارزش افــزودۀ حــدود 33 درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی، ســهم حــدود 32 درصــدی از اشــتغال 

گرچــه بــا چالش هــای  کشــور می توانــد داشــته باشــد، ا درصــدی از صــادرات غیرنفتــی، نقــش قابــل انــکاری در رونــق یــا افــول اقتصــاد 

کــه از مهمتریــن مــوارد آن عبارتنــد از1: گذشــته مواجــه بــوده  بســیاری نیــز در طــی دهــۀ 

1.  به تفصیل در گزارش پشتیبان شماره ششم سند تحت عنوان چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت در ایران، به این موضوع پرداخته شده است.
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افول پیشرانی صنعت و معدن در رشد اقتصادی و پدیده نزول صنعتی	 

کشور	  کل  سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت 

کار و سرمایه 	  پایین بودن بهره وری نیروی 

اتکاء بسیار باالی رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی و خالص ارزآوری پایین	 

قابلیت نفوذ پایین در بازارهای خارجی به دلیل توان رقابتی محدود و مقیاس تولید پایین	 

آمادگی پایین قابلیت های فناورانه روزآمد	 

کمیت ساختار شبه انحصاری و نقش محدود بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن	  حا

سست شدن نسبی زنجیرۀ تأمین	 

کــه تقریبــًا در تمامــی رشــته فعالیتهــای صنعتــی موضوعیــت دارنــد، در ســطح دوم  غلبــه بــر چالش هــای شناســایی شــده فــوق 

گــروه اصلــی سیاســت های مبتنــی بــر رونــق تولیــد، ارتقــای فنــاوری  ســند بــا تمرکــز بــر سیاســتگذاری افقــی )بین بخشــی( بــه تفکیــک ســه 

و توســعۀ بــازار، مــورد توجــه بــوده اســت )شــکل 8(. 

کارکــرد، تعــدادی  کارکــرد سیاســتی شناســایی شــده و ذیــل هــر  گــروه سیاســت های پیش گفتــه چنــد  شــایان ذکــر اســت در هریــک از 

سیاســت افقــی تدویــن شــده اســت. بــرای هــر سیاســت افقــی یــک شناســنامه متشــکل از: عنــوان سیاســت، چالش هــای مربوطــه، 

ــرای اجــرای سیاســت  ــاز ب ــی و زیرســاختی موردنی اهــداف سیاســتی، ابزارهــای سیاســتی، مشــموالن سیاســت و ظرفیت هــای قانون

مذکــور، ارائــه می شــود.
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-  

Cross-sectoral )Horizontal( policies
                   (    )

Technology Promotion

             

                 
             

           
      

            
                               

                        
           

                
       

        
              

شکل 9. طبقه بندی سیاست های ارتقای فناوری

گروه اول: سیاست های ارتقای فناوری
اهداف اصلی

 توانمندسازی مهارتی نیروی کار	 
 ارتقای سازوکارهای جذب فناوری	 
 افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان	 
 افزایش ضریب نفوذ فناوری در حوزه های راهبردی صنعتی	 

اقدامات محوری
 اعمــال معافیت هــای مالیاتــی 10 درصــدی در خصــوص هزینه هــای ســرمایه گذاری در تحقیــق و توســعه واحدهــای 	 

صنعتــی 
 پرداخت 50 % از هزینه های خرید اختراعات از شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری 	 
 	)CVC( حمایت از شکل گیری صندوق های خطرپذیر شرکتی 
 حمایت از توسعه فضای کار اشتراکی و شتاب دهنده های تخصصی صنعتی و معدنی 	 
 راه اندازی مراکز تحقیق و توسعه در شهرک های صنعتی	 

شاخص های کالن مرتبط
 درصد محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت ساخته شده صنعتی	 
 درصد هزینه کرد بنگاه های تجاری در بخش تحقیق و توسعه از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور 	 
 درصد صادرات محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل صادرات غیرنفتی 	 

متولیان حاکمیتی
 وزارت صنعت، معدن و تجارت	 
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	 
 وزارت کار و امور اجتماعی	 
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران	 
 سازمان امور مالیاتی کل کشور	 
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کارکرد نخست: ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه

1. ارتقای سهم تحقیق و توسعه )R&D( از ارزش افزوده محصوالت صنعتی 
مسئله های اصلی	 

محدودیت منابع مالی و تاثیرپذیری شدید منابع اختصاص یافته به تحقیق و توسعه از نوسانات بودجه دولت  -

ضعف نهادهای توسعه ای تامین مالی تحقیق و توسعه در بخش صنعت -

سهم باالی خرید تجهیزات خارجی از هزینه های تحقیق و توسعه -

انگیــزه پاییــن بنگاه هــا بــرای افزایــش ســهم تحقیــق و توســعه بــه ســبب عــدم مواجهــه تولیدکننــدگان بــا فشــارهای رقابــت  -

نی جها

از  - ناشــی  مالیاتــی  معافیت هــای  از  تجــاری  و  معدنــی  صنعتــی،  شــرکت های  بهره منــدی  مســیرهای  محدودیــت 

توســعه و  تحقیــق  فعالیت هــای 

اهداف	 

افزایش سهم تحقیق و توسعه از ارزش ستانده صنعتی و ارزش افزوده صنعتی -

ورود شــرکت های بــزرگ بــه حــوزه توســعه فنــاوری و اســتفاده از قابلیــت فناوری هــای جدیــد در توســعه واحدهــای  -

تکمیلــی 

ابزارهای سیاستی	 

کز تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی با استفاده از: - گسترش مرا حمایت از شکل گیری و 

ح مکتا با ایجاد امکان ارائه تسهیالت مالی جهت حمایت از تجاری سازی یافته های پژوهشی الف. ظرفیت طر

کاال و خدمــات بــا مبــدا خارجــی در هــر دســتگاه بــه امــر تحقیــق  ب. تخصیــص بخشــی از منابــع مالــی ردیــف بودجــه خریــد 

کاالهــا و خدمــات ــه خودکفایــی در زمینــه همــان  ــه منظــور دســتیابی ب ــا شــرکت های دانش بنیــان ب و توســعه مشــترک ب

کاربردی در واحدهای صنعتی از طریق: حمایت از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه 

کثــر 50 درصــد از هزینــه پرداخــت شــده توســط شــرکت های تولیــدی و صنعتــی بــرای فعالیت هــای تحقیقاتی  الــف. تامیــن حدا

و توســعه ای از محــل اعتبــارات بودجه های ســنواتی 

ب. اعمــال معافیت هــای مالیاتــی 10 درصــدی در خصــوص هزینه هــای ســرمایه گذاری در تحقیــق و توســعه واحدهــای 

صنعتــی 
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ــا ارزش افــزوده بــاالی دانشــی در زنجیــره ارزش رشــته فعالیت هــای مختلــف صنعتــی جهــت  - اولویت بنــدی حوزه هــای ب

کارگــروه توســعه تولیــد، تقاضــا و صــادرات بــه منظــور بهره منــدی از مشــوق های پیش بینــی شــده در برنامــه  تصویــب در 

توســعه تولیــد محصــوالت دانش بنیــان 

انعقــاد قــرارداد تحقیــق و توســعه شــرکت های صنعتــی، معدنــی و تجــاری بــا دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی و  -

پژوهشــی جهــت برخــورداری از 10 درصــد معافیــت مالیاتــی

کمیتی	  متولیان حا

کلیه شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری دارای پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صمت -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

ماده 6 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات )1389( -

برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان )1394( -

زمینــه  - در   8 )بنــد  مســتقیم  مالیات هــای  قانــون   148 و   147 مــواد  و  آئین نامــه  اصــالح  خصــوص  در  دولــت  مصوبــه 

مالیاتــی( قبــول  قابــل  هزینه هــای 

ماده 31 قانون مالیات های مستقیم )بند س( -

ح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )ماده 32 اصالحی( - قانون طر

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر )مواد 4، 31، 32، 44 و 45(  -
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2. ساماندهی نظام سنجش و ارزیابی فعالیت های تحقیق و توسعه 
مسئله های اصلی	 

ضعف در شناسایی و رصد فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری  -

هدف	 

گزارش ساالنه - سنجش شدت تحقیق و توسعه در شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری و ارائه 

ابزارهای سیاستی	 

گزارش های ادواری از فعالیت های تحقیق و توسعه  - انتشار 

پروانه تحقیق و توسعه -

ح	  مشموالن طر

کلیه شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری دارای پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صمت  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

همکاری با مرکز آمار ایران -

کز تحقیق و توسعه در شهرک های صنعتی - راه اندازی مرا
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کارکرد دوم: تأمین مالی نوآوری

)CVC( 3. حمایت از شکل گیری صندوق های خطرپذیر شرکتی
مسئله اصلی	 

کم توجهــی بــه ظرفیت ســازی از طریــق  - تمرکــز شــرکت های صنعتــی، معدنــی و تجــاری بــه تحقیــق و توســعه داخلــی و 

ایده هــا و فناوری هــای توســعه یافتــه در قالــب شــرکت های نوپــای فناوری محــور

هدف	 

بهره منــدی شــرکت های بــزرگ صنعتــی، معدنــی و تجــاری از دســتاوردهای فناورانــه شــرکت های نوپــا و جهت دهــی بــه  -

ــزرگ ــوآوری اســتارت آپ ها در راســتای ارتقــاء رقابت پذیــری شــرکت های ب ن

ابزارهای سیاستی	 

نهادهای مالی ذیل وزارتخانه از جمله صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و بانک صنعت و معدن -

- CVC گرفتن مشوق هایی برای شرکت های بزرگ داوطلب برای راه اندازی در نظر 

گرفته در شرکت های بزرگ - ترویج نمونه های موفق CVCهای شکل 

کم بهــره و مشــروط بــه شــرکت های بــزرگ صنعتــی، معدنــی و تجــاری بــرای خریــد شــرکت های دارنــده  - اعطــای وام هــای 

ــا خریــد محصول/فنــاوری از شــرکت های دانش بنیــان فنــاوری ی

وجــوه اداره شــده و تســهیالت دولتــی هدفمنــد )ماننــد یارانــه ســود تســهیالت( بــا اولویــت شــرکت های صنعتــی، معدنــی  -

ح حاضــر و تجــاری مشــمول طــر

اختصاص حمایت های ویژه به شرکت های برتر  -

ح	  مشموالن طر

شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری پیشرو -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کتساب در قانون تجارت - اصالح قوانین مرتبط با شرکت های نوپا و ادغام و ا

کشور - آیین نامه اجرایی ماده )44( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

ح  - همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأمین مالی طر
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4. ایجاد صندوق های توسعه فناوری رشته-فعالیتی 
مسئله اصلی	 

باالبودن منابع مالی مورد نیاز برای توسعه فناوری و ضعف شرکت ها در تأمین منابع الزم -

هدف	 

کاهش هزینه های مالی الزم برای توسعه فناوری از طریق مشارکت بخش عمومی و خصوصی -

ابزارهای سیاستی	 

منابع مالی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و بانک صنعت و معدن -

وجــوه اداره شــده و تســهیالت دولتــی هدفمنــد )ماننــد یارانــه ســود تســهیالت( بــا اولویــت شــرکت های صنعتــی، معدنــی  -

ح حاضــر  و تجــاری مشــمول طــر

ح	  مشموالن طر

شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری فعال در رشته فعالیت های مشابه -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کشور - ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

تصویب قانون »توسعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت« در مجلس شورای اسالمی -
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ح های دانش بنیان در شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری 5. حمایت از طر
مسئله اصلی	 

ح هــای دانش بنیــان شــرکت های غیردانش بنیــان صنعتــی، معدنــی و تجــاری در  - ضعــف ســازوکارهای حمایــت از طر

ــارت ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع

هدف	 

ح هــای دانش بنیــان شــرکت های صنعتــی، معدنــی و تجــاری بــا اســتفاده از منابــع صنــدوق  - ایجــاد ظرفیــت حمایــت از طر

نوآوری و شــکوفایی

ابزارهای سیاستی	 

منابع صندوق نوآوری و شکوفایی -

صندوق حمایت از صنایع پیشرفته  -

ح	  مشموالن طر

شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری پیشرو  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان )1394( -

هماهنگی با صندوق نوآوری و شکوفایی -
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کارکردسوم:شبکهسازیوبهمرسانی

6. ایجاد شبکه تبادل فناوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت
مسئله اصلی	 

ضعــف بهره بــرداری از توانمندی هــای فناورانــه داخلــی در جهــت تقویــت نــوآوری و رقابت پذیــری شــرکت های صنعتــی،  -

معدنــی و تجــاری

هدف	 

کشور - تسهیل اتصال شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری به شرکت های دانش بنیان و فناور موجود در 

ابزارهای سیاستی	 

ایجاد پایگاه داده از نیازمندی های فناورانه شرکت های بزرگ -

ح - ح نوسازی صنایع به شرکت های صنعتی بهره بردار از طر اعطاء تسهیالت مرتبط با طر

اعطــاء اعتبــار خریــدار )اختصــاص یارانــه بــه شــرکت های زیرمجموعــه در صــورت خریــد از تولیدکننــدگان مــورد تأییــد  -

داخلــی و ارائــه تســهیالت لیزینــگ بــه خریــداران بخــش خصوصــی(

ح	  مشموالن طر

شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری دارای مجوز از وزارت صمت -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان  -

هماهنگی با صندوق نوآوری و شکوفایی  -
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کی و شتاب دهنده های تخصصی صنعتی و معدنی  کار اشترا 7. حمایت از توسعه فضای 
مسئله اصلی	 

کارآفرینان صنعت و معدن  - کمبود فضای فیزیکی، فکری و فرهنگی برای پرورش و حمایت از 

هدف	 

کارهای نوپا - کسب و  کردن روندهای راه اندازی، استقرار و توسعه  کوتاه  کمک به 

کارهای نوپا - کسب و  کیفیت محصوالت و خدمات، و ثبات مالی  ارتقای 

کارآفرینان - کارآفرینان پیشکسوت و باتجربه به  ارائه مربی گری و مشاوره گیری از 

کارهای نوپا - کسب و  استفاده از شبکه ارتباطی وسیع موجود در این جوامع جهت توسعه 

کمک به تبدیل استارت آپ ها به شرکت های بزرگ در بلندمدت -

ابزارهای سیاستی	 

منابع صندوق نوآوری و شکوفایی -

منابع صندوق حمایت از صنایع پیشرفته  -

کی و شتاب دهنده تخصصی صنعتی و معدنی اولویت دار  - کار اشترا اختصاص فضای فیزیکی برای ایجاد فضاهای 

کی - کار اشترا پرداخت بخشی از اجاره بهای استقرار در فضاهای 

ح	  مشموالن طر

کارآفرینان صنعتی، معدنی و تجاری  - کلیه 

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

هماهنگی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -
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8. توسعه پلتفرم های توسعه مناطق و خوشه های نوآوری صنعتی، معدنی و تجاری
مسئله اصلی	 

کشور - گرفته در  ضعف نگاه توسعه فناوری و نوآوری در خوشه های صنعتی شکل 

هدف	 

کشور - تکمیل زنجیره ارزش و زیرساخت های مورد نیاز با هدف توسعه فناوری و نوآوری در خوشه های موجود در 

ابزارهای سیاستی	 

کمک هــای فنــی و مشــاوره ای، تخصیــص منابــع  - ابزارهــای حمایــت از شــرکت های فعــال در خوشــه های صنعتــی )اعــم از 

ارزی، تســهیالت مالــی، پوشــش ریســک ها و ضمانت هــا(

 ابزارهای حمایت از شرکت های دانش بنیان  -

ح	  مشموالن طر

شرکت های صنعتی فعال در خوشه های صنعتی منتخب -

شرکت های دانش بنیان دارای پتانسیل فعالیت در خوشه های منتخب  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کار - کسب و  آئین نامه توسعه خوشه های 

قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان  -
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کادر فناور 9. توسعه پلتفرم های به هم رسانی عرضه و تقاضای 
مسئله اصلی	 

کار متخصص و فناور در بخش صنعت، معدن و تجارت - ضعف در شناسایی، معرفی و توانمند سازی نیروی 

هدف	 

کار متخصص و فناور و عرضه آن در بخش - بهبود شرایط به هم رساندن تقاضای نیروی 

ابزارهای سیاستی	 

کارگزاری به فعاالن بخش خصوصی فعال در این زمینه - اعطاء مجوز 

کارگزار - حمایت معنوی از شرکت های 

کارگزاران فعال  - اعطاء تسهیالت زمان مند و مشروط به عملکرد به 

ح	  مشموالن طر

شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری پیشرو -

کارگزاران دارای مجوز از وزارتخانه  -  

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کره با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شرکت های بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری  - مذا
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کارکرد چهارم: تجاری سازی محصوالت صنعتی فناورانه

کاالها و خدمات با فناوری باال 10. توسعه صادرات 
مسئله اصلی	 

کل صادرات غیرنفتی - پایین بودن سهم صادرات محصوالت های تک از 

هدف	 

کشور - افزایش میزان صادرات محصوالت با فناوری باال در 

ابزارهای سیاستی	 

کریدور صادرات محصوالت دانش بنیان - پلتفرم های موجود توسعه صادرات در 

منابع مالی حمایت از صادرات سازمان توسعه تجارت -

منابع صندوق ضمانت صادرات ایران -

میز دانش بنیان در سازمان توسعه تجارت  -

ح	  مشموالن طر

شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری تولیدکننده محصوالت با فناوری  باال  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

ــام  - ــاء نظ ــر و ارتق ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 43 قان ــان )م ــوالت دانش بنی ــد محص ــعه تولی ــه توس ــاده 11 برنام م

کشــور( مالــی 

ایجاد زیرساخت همکاری مشترک با معاونت علمی و فناوری  -
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کردن تقاضای فناورانه بخش صنعت، معدن و تجارت  11. پیش بینی پذیر 
مسئله اصلی	 

نظام منــد نبــودن خریدهــای دولتــی در راســتای حمایــت از تولیــدات فناورانــه داخلــی در بخــش صنعــت، معــدن و  -

تجــارت

هدف	 

کــردن تقاضــای فناورانــه بخــش  صنعــت، معــدن و تجــارت در راســتای افزایــش خریــد از شــرکت های  - پیش بینی پذیــر 

کیفیــت ــا  داخلــی ب

ابزارهای سیاستی	 

سامانه ستاد -

کاالهای دارای استاندارد ساخت داخل برای شرکت های زیرمجموعه  وزارتخانه  - ایجاد ابزارهای خرید تضمینی 

ــای  - ــاد پلتفرم ه ــرای ایج ــی ب ــش خصوص ــزاران بخ کارگ ــه  ــرد ب ــه عملک ــروط ب ــد و مش ــوق های هدفمن ــوز و مش ــاء مج اعط

توســعه خریدهــای دولتــی از شــرکت های توانمنــد داخلــی

ح	  مشموالن طر

شرکت های تابعه وزارت صمت -

کلیه شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری دارای مجوز از وزارت صمت  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -

نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمند ی های داخلی -

کشور  - کثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای  قانون حدا
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کارکرد پنجم: استقرار نظام مالکیت فکری

12. حمایت از ثبت اختراعات بین المللی 
مسئله اصلی	 

کم توجهــی شــرکت های ایرانــی بــه ثبــت پتنت هــای مســتحصل از فعالیت هــای نوآورانــه در ســطح جهانــی و درآمدزایــی  -

از آن

اهداف	 

ترغیب شرکت های نوآور و پیشرو به ثبت دستاورهای فکری خود به ویژه در سطح بین المللی -

ابزارهای سیاستی	 

- 100 IMI افزودن معیار ثبت پتنت به شاخص های ارزیابی

آموزش فرایند و شیوه تجاری سازی ثبت اختراعات -

ارائه تسهیالت مالی تا 50 % هزینه های ثبت اختراعات صنعتی  -

ح	  مشموالن طر

شرکت های ثبت کننده پتنت بین المللی -

شرکت های پیشرو شناسایی شده  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کشور - ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده )4( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

کانون پتنت ایران  -
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13. تشــویق شــرکت های صنعتــی، معدنــی و تجــاری بــه مطالعــه و تحلیــل اختراعــات ثبــت شــده 
آنهــا  بــروز  فنــاوری  و  از دانــش  بین المللــی و بهره گیــری 

مسئله اصلی	 

عدم بروز بودن دانش و فناوری بومی درخصوص فعالیت های نوآورانه در سطح جهانی -

اهداف	 

ترویج اهمیت و جریان سازی در موضوع ثبت اختراعات در سطح بین المللی و داخلی  -

ابزارهای سیاستی	 

اطالع رسانی و اقدامات ترویجی در خصوص مزایای ثبت اختراعات -

آموزش فرایند و شیوه تجاری سازی ثبت اختراعات -

اعطای جایزه ثبت اختراعات صنعتی  -

ح	  مشموالن طر

شرکت های پیشرو شناسایی شده  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کانون پتنت ایران  -
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14. حمایت از تجاری سازی اختراعات صنعتی ثبت شده
مسئله های اصلی	 

ضعف تجاری سازی اختراعات ثبت شده توسط شرکت های ایرانی -

اهداف	 

ایجاد ارزش مالی از اختراعات صنعتی ثبت شده -

ابزارهای سیاستی	 

برگــزاری رویدادهایــی از قبیــل ســامانه فن بــازار بــا هــدف یافتــن مشــتری بــرای اختراعــات ثبــت شــده توســط شــرکت های  -

صنعتــی، معدنــی و تجــاری

پرداخت 50 % از هزینه های خرید اختراعات از شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری  -

ح	  مشموالن طر

شرکت های پیشرو شناسایی شده  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر -

بند "ت" ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون مذکور -
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کارهای مکمل ثبت اختراعات  کسب و  15. حمایت از شکل گیری 
مسئله های اصلی	 

کشور  - فقدان شرکت های خصوصی تکمیل کننده زنجیره ثبت اختراعات ملی و بین المللی در 

اهداف	 

کشور با هدف ثبت و تجاری سازی اختراعات صنعتی، معدنی و تجاری - تکمیل زنجیره ثبت پتنت در 

ابزارهای سیاستی	 

اولویت دهــی بــه درخواســت های ثبت شــده توســط »وکالی ثبــت اختــراع« دارای مجــوز از وزارت صنعــت، معــدن و  -

تجــارت

پرداخت بخشی از هزینه های وکال از محل 50 % -

ــی و  - ــی، معدن ــرکت های صنعت ــط ش ــت توس ــل پتن ــل ازتحلی ــی حاص ــات فن ــد اطالع ــای خری ــی از هزینه ه ــت بخش پرداخ

تجــاری 

ح	  مشموالن طر

شرکت های فعال در بخش های مکمل زنجیره ثبت اختراعات  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر -

بند "ت" ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون مذکور -
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کارکرد ششم: زیرساخت های توسعۀ محصوالت صنعتی فناوری پیشرفته

16. بهبــود نظــام اســتاندارد پشــتیبان تولیــد محصــوالت دانش بنیــان در بخــش صنعــت، معــدن و 
تجــارت

مسئله اصلی	 

کشور - ضعف نظام استاندارد پشتیبان تولید محصوالت دانش بنیان در 

هدف	 

ارتقاء نظام استانداردگذاری بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای ارتقاء محتوای فناورانه محصوالت تولیدی -

ابزارهای سیاستی	 

حمایت مالی بخشی از هزینه های دریافت استاندارد -

گواهی دهنده  - نهادهای ارزیابی انطباق خصوصًا آزمایشگا ه ها و موسسه های بازرسی و 

ح	  مشموالن طر

شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری تولیدکننده محصوالت با فناوری باال  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کشور - آزمایشگاه های منطبق بر استانداردهای جهانی در 
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17. حمایت از توسعه زیرساخت های آزمایشگاهی 
مسئله اصلی	 

کمبود زیرساخت های آزمایشگاهی توسعه فناورانه در حوزه های صنعتی -

هدف	 

توسعه سخت افزاری و نرم افزاری زیرساخت های آزمایشگاهی فناورانه با اولویت ارتقای توانمندی ساخت داخل -

ابزارهای سیاستی	 

آئین نامه ارزیابی آزمایشگاه ها -

حمایت از آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی  -

کز عضو  - ایجاد پایگاه اطالع رسانی از خدمات و زیرساخت های آزمایشگاهی مرا

اختصاص حمایت های ویژه به آزمایشگاه های برتر  -

ح	  مشموالن طر

کلیه آزمایشگاه های دارای مجوز  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کشور - هماهنگی با شبکه های آزمایشگاهی موجود در 
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کارکرد هفتم: مقررات نوآوری صنعتی

کارهای جدید کسب و  توری ورود  18. رگوال
مسئله اصلی	 

کارهای جدید  - کسب و  عدم تناسب قوانین و مقررات موجود با ظهور انواع 

هدف	 

کارهای جدید مبتنی بر فناوری و نوآوری - کسب و  تسهیل ورود 

بــرای ســاختارها و  - کارهــای جدیــد در جهــت ایجــاد شــفافیت  کســب و  بــرای   تدویــن قوانیــن و مقــررات تخصصــی 

حوزه هــا ایــن  قانونــی  چارچوب هــای 

ابزارهای سیاستی	 

کارهای مبتنی بر شبکه های اجتماعی  - کسب و  کارهای مجازی به  کسب و  گسترش شمول 

گواهــی اداره امــور مالیاتــی و  - کار موقــت بــدون نیــاز بــه  کســب و  تســهیل اشــتغال نیروی انســانی ماهــر و صــدور پروانــه 

معافیــت از خدمــت بــرای متقاضیــان 

کارگروه )کمیته( تعیین مصادیق محتوای مجرمانه  - کارهای مجازی در  کسب و  حضور نماینده اتحادیه 

کارهای مجازی - کسب و  ایجاد شعبه رسیدگی به مالیات 

حمایت از تأسیس، ثبت و انحالل استارتاپ های فناوری -

کســب و  - کارهــای مجــازی از طریــق مصــداق پلمــپ شــدن فیلتــر ســایت های مربــوط بــه  کســب و  حمایــت از توســعه 

کارهــای مجــازی

کار نویــن بــه موجــب اعمــال خــالف  - کســب و  جلوگیــری از ایجــاد محدودیــت بــرای پلتفرم هــای ارائه دهنــده خدمــات 

اعضــا

کارهای مجازی در پهنه های غیرتجاری - کسب و  استقرار شرکت های فعال در حوزه 

ح	  مشموالن طر

کلیه شرکت های جدید صنعتی، معدنی و تجاری  -



55 سندسیاستهایصنعتیایراندرافق1404)درسطوحفرابخشیوبینبخشی(

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

ــراد صنفــی در فضــای مجــازی و  - ــر فعالیــت اف بنــد 1 مــاده 1 آیین نامــه اجرایــی چگونگــی صــدور مجــوز و نحــوه نظــارت ب

ــی( ــام صنف ــون نظ ــاده 87 قان ــره م ــواد 2، 12 و تبص ــوع م ــبکه ای )موض ــی ش بازاریاب

مــاده 4 آیین نامــه اجرایــی چگونگــی صــدور مجــوز و نحــوه نظــارت بــر فعالیــت افــراد صنفــی در فضــای مجــازی و بازاریابــی  -

شــبکه ای )موضــوع مــواد 2، 12 و تبصــره مــاده 87 قانــون نظــام صنفــی(

ماده 22 قانون جرائم رایانه ای -

ماده 25 قانون جرائم رایانه ای -

مواد 254 و 255 قانون مالیات های مستقیم -

ماده 132 قانون مالیات های مستقیم -

هماهنگی با اداره ثبت شرکت ها -

کشور - ماده 28 قانون نظام صنفی 

هماهنگی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -
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کدینگ مجوزها و پروانه های تولیدی برای شناسایی صنایع پیشرفته 19. اصالح نظام 
مسئله های اصلی	 

ضعف در شناسایی محصوالت و صنایع پیشرفته  -

هدف	 

کدهای اختصاص یافته به صنایع پیشرفته به منظور سیاستگذاری بهتر - تدقیق 

ابزارهای سیاستی	 

تعرفه های واردات محصوالت دانش بنیان و پیشرفته -

ح	  مشموالن طر

کلیه شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

همکاری با مرکز آمار ایران -

کمیسیون ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات -
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کیفی )زیست محیطی، سالمت، ایمنی( 20. افزایش تقاضای نوآوری با بکارگیری مقررات 
مسئله های اصلی	 

کارآمدی قوانین و مقررات و استانداردهای موجود برای حوزه های جدید فّناورانه زیستی  - نا

اهداف	 

ایجاد چارچوب های مقرراتی پویا متناسب با تغییرات سریع فناوری های نوظهور زیستی -

موازنۀ میان نوآوری با مقررات مربوطه  -

ابزارهای سیاستی	 

ــوآوری از طریــق رصــد پایگاه هــای  - ــد تقاضــای ن ــگاری و پایــش حوزه هــای جدی ــز تخصصــی آینده ن ــت از ایجــاد مرک حمای

ثبــت اختراعــات، تحلیــل روندهــای فنــاوری و ...

حمایت از ایجاد مرکز تخصصی رصد تحوالت استانداردهای بین المللی در حوزه های نوین فناورانه -

کارگروه های تدوین و بروزرسانی استانداردهای سازگاری1  - تشکیل 

کیفیت2 - کارگروه تدوین و بروزرسانی استانداردهای  تشکیل 

کارگروه های تدوین و بروزرسانی استانداردهای ایمنی/ زیست محیطی/ سالمت - تشکیل 

حمایت از تصویب و تنقیح استانداردها و آیین نامه های تدوین شده در مراجع ذی صالح -

ح	  مشموالن طر

کلیه شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری فعال  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

همکاری با سازمان مّلی استاندارد ایران -

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 -

قانون ملی ایمنی زیستی مصوب سال 1388 -

همکاری با شورای مّلی ایمنی زیستی -

همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست ایران -

نقشه جامع علمی سالمت مصوب 1389 -

1.  Compatibility Standards
2.  Quality Standards
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کارکرد هشتم: هوشمندی راهبردی فناوری

21. حمایت از سرآمدان نوآوری صنعتی، معدنی و تجاری 
مسئله اصلی	 

مشخص نبودن فهرست شرکت های بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری دارای ظرفیت های جذب فناوری و نوآوری -

هدف	 

شناســایی ســرآمدان توســعه فنــاوری و نــوآوری در وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت بــه منظــور ترویــج، تقدیــر و ارائــه  -

ویــژه حمایت هــای 

ابزارهای سیاستی	 

ح هــای دیگــر وزارتخانــه در  - افــزودن معیارهــای ســنجش نــوآوری بــه شــاخص های ارزیابــی IMI 100 و IMI 500 و یــا طر

ــر  ــدگان برت ــل صادرکنن ــر از قبی ــرکت های برت ــاب ش ــوزه انتخ ح

اختصاص حمایت های ویژه به شرکت های برتر  -

ح	  مشموالن طر

کلیه شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری دارای مجوز از وزارت صمت  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

هماهنگی با سازمان مدیریت صنعتی -
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22. توسعه آینده نگاری و ایجاد اجماع جمعی و پذیرش اجتماعی برای محصوالت فناورانه
مسئله اصلی	 

کفایت شناخت عموم مردم و صنعتگران از قابلیت ها و مزایای محصوالت فناورانه مصرفی و صنعتی - عدم 

هدف	 

کاربرد صنعتی فناوری های نوظهور - گفتمان عمومی  توسعه 

ابزارهای سیاستی	 

اجرای برنامه های آینده نگاری با تمرکز بر صنایع نوظهور دارای ارزش افزوده صنعتی باال -

برگزاری نشست های ترویجی با صنایع -

کاربری محصوالت فناورانه - حمایت از برنامه های رسانه ای ترویج 

ایجاد شبکه مروجین رسانه ای محصوالت فناورانه صنعتی -

حمایت از نشریات صنعتی مروج استفاده از محصوالت فناورانه  -

ح	  مشموالن طر

کلیه فعاالن حوزه ترویج و رسانه صنعت، معدن و تجارت  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

 هماهنگی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -

گفتمان فناوری در صنعت و معدن - پلتفرم ایجاد 
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 کارکرد نخست: تعمیق ساخت داخل

 های رونق تولیدگروه دوم: سیاست
 اهداف اصلی

و معدنی یصنعت یداتولت ارزش یشافزا  

یصنعت آالتینو ماش یزاتتجه یعمق ساخت داخل یشافزا 

تولید یمال ینتأم یابزارها یریپذتنوع  

بزرگ و کوچک  یعصنا یوندیپهم یتتقو 

 اقدامات محوری
در حلقه  یو خارج یداخل یردولتیغ گذاریهجلب سرما یمند و مشروط براهدفمند، زمان یهامشوق یاعطا

 مواجه با کمبود یاواسطه یداتتول

محصوالت ساخت داخل یسانستحت ل یدو تول یاز برندساز یتحما  
قراردادهای فروش هاارزیابی دارایی ها نظیر مالکیت صنعتی، اعتبار بنگاه،پذیرش و تسهیل ضمانت انواع دارائی ، 

یصنعت یهاو توسعه در شهرک یقمراکز تحق یاندازراه 

 های کالن مرتبطشاخص
 سهم ارزش افزوده بخش صنعت ازGDP  درصد(کشور( 

 سهم ارزش افزوده بخش معدن ازGDP  درصد(کشور( 

 درصد(کشور سهم اشتغال صنعت و معدن از اشتغال کل( 
 متولیان حاکمیتی

و تجارت وزارت صنعت، معدن 

 کار و امور اجتماعیوزارت 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 
 
 

 

 
 تولیدهای رونق  بندی سیاست . طبقه8شکل 

 

Cross-sectoral )Horizontal( policies
(افقی)سیاست های بین بخشی 

Production boom

رونق تولید

تعمیق ساخت داخل
بهره وری 

نهاده های تولید
تأمین مالی تولید همجواری جغرافیایی ساماندهی ا العاتیبهبود ف ای کسب و کار 

 مجلس شورای اسالمی 

 ووزارت نیر 

  وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 

شکل 10. طبقه بندی سیاست های رونق تولید

گروه دوم: سیاست های رونق تولید
اهداف اصلی

افزایش ارزش تولیدات صنعتی و معدنی 	 
افزایش عمق ساخت داخلی تجهیزات و ماشین آالت صنعتی	 
 تنوع پذیری ابزارهای تأمین مالی تولید 	 
تقویت هم پیوندی صنایع بزرگ و کوچک 	 

اقدامات محوری
اعطــای مشــوق های هدفمنــد، زمان منــد و مشــروط بــرای جلــب ســرمایه گذار غیردولتــی داخلــی و خارجــی در 	 

حلقــه تولیــدات واســطه ای مواجــه بــا کمبــود
حمایت از برندسازی و تولید تحت لیسانس محصوالت ساخت داخل 	 
پذیــرش و تســهیل ضمانــت انــواع دارائی هــا نظیــر مالکیــت صنعتــی، اعتبــار بنــگاه، ارزیابــی دارایی هــا، قراردادهــای 	 

فــروش 
راه اندازی مراکز تحقیق و توسعه در شهرک های صنعتی	 

شاخص های کالن مرتبط
سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP کشور )درصد(	 
سهم ارزش افزوده بخش معدن از GDP کشور )درصد(	 
سهم اشتغال صنعت و معدن از اشتغال کل کشور )درصد(	 

متولیان حاکمیتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت	 
وزارت کار و امور اجتماعی	 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران	 
مجلس شورای اسالمی	 
وزارت نیرو	 
وزارت امور اقتصادی و دارایی 	 
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کارکرد نخست: تعمیق ساخت داخل

23. تقویت صنایع واسطه ای در سازماندهی شبکه تأمین صنعتی
مسئله های اصلی	 

ــازمان نایافتگی  - ــی و س کندگ ــه واســطه پرا ــی ب ــان صنعت ــع واســطه ای و متقاضی ــان صنای ــبکه ای می ــات ش ضعــف ارتباط

ــع واســطه ای کوچــک و متوســط فعــال در صنای ــای  بخــش عمــده بنگاه ه

نقایص زنجیره ارزش صنعتی به لحاظ آمایشی -

کمبود محصوالت بافناوری باال - دوگانگی در بازار محصوالت واسطه ای به صورت مازاد محصوالت بافناوری پایین و 

رویه های انحصارطلبانه صنایع بزرگ واسطه ای در تامین نیاز متقاضیان صنعتی -

اهداف	 

تسهیل بسترهای تقارن اطالعاتی -

کوچک  - تقویت هم پیوندی صنایع بزرگ و 

کاهش هزینه های تامین از داخل در یک زنجیره تامین متوازن به لحاظ آمایشی -

افزایش پایداری تأمین از داخل  -

ابزارهای سیاستی	 

کوچک و متوسط  - ایجاد سازوکارهای رتبه بندی و اعتبارسنجی تولیدات صنایع واسطه ای 

اعطــای مشــوق های هدفمنــد، زمان منــد و مشــروط بــرای جلــب ســرمایه گذار غیردولتــی داخلــی و خارجــی در حلقــه  -

کمبــود ــا  تولیــدات واســطه ای مواجــه ب

تشکیل و تقویت دفاتر محلی مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی ایران )مپفا( با هدف: -

کنسرسیوم ها - کارفرمایان و پیمانکاران و ایجاد شبکه ها و  تسهیل ارتباط 

سازماندهی نمایشگاه ها، با هدف شناسایی، ایجاد و توسعه بازار  -

ایجاد نمایندگی های تجاری و بازرگانی و تبلیغات -

ارتقا و توانمندسازی پیمانکاران از طریق برگزاری دوره های آموزشی و ارائه مشاوره -
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ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

- )1396( ISPX دستورالعمل استقرار نظام مبادالت پیمانکاری فرعی
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24. تعمیق ساخت داخل تجهیزات و ماشین آالت خط تولید 
مسئله های اصلی	 

سطح پایین انتقال فناوری در نتیجه عدم سرمایه گذاری خارجی -

تمایل پایین بنگاه ها برای بروزرسانی تجهیزات و فناوری ها -

وابستگی باالی وارداتی تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز صنعت و ضعف توان تولید در داخل -

وابستگی واردات تجهیزات به ارز درآمدهای نفتی -

اهداف	 

بهبود قابلیت های فناورانه بخش صنعت و معدن  -

افزایش عمق ساخت داخلی تجهیزات و ماشین آالت صنعتی  -

توسعه انتقال فناوری  -

ابزارهای سیاستی	 

کســب وکار و فنــاوری )بــه عنــوان  - اولویت بنــدی تجاری ســازی فناوری هــای صنعــت و معــدن جهــت ارائــه بــه مرکــز توســعه 

نهــاد حمایتــی در ایجــاد و توســعه شــرکت های فعــال و مشــاور درحــوزه تجاری ســازی فنــاوری به ویــژه محصــوالت مبتنــی 

برفناوری هــای پیشــرفته( 

تصویب و اجرایی سازی الیحه حمایت از مالکیت فکری  -

کاالهای نمونه - گمرکی واردات  معافیت های 

ایجاد بانک اطالعات ظرفیت های فناورانه داخلی -

تدویــن برنامــه توســعه توانمندی هــای فنــاوری و مهندســی در ســطح وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه همــراه مــدل  -

ســرمایه گذاری حســب موضــوع، نحــوه همــکاری و مشــارکت خارجــی 

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

ماده 10 برنامه توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصوالت دانش بنیان )1394( -

گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت ها و موسسات دانش بنیان )1394( - ماده 2 شیوه نامه اعطای معافیت حقوق 

ح های ملی )1395( - ماده 2 نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طر

کشور - ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی 
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کاهش وابستگی وارداتی در تأمین اقالم حساس و راهبردی   .25
مسئله های اصلی	 

گلوگاهی صنعتی و معدنی  - عدم وجود فهرست دقیقی از نیازهای 

ضعف هماهنگی نهادی در پشتیبانی از ساخت داخل اقالم حساس و راهبردی  -

گلوگاهی دارای پیچیدگی فنی و نیازمند تحقیق و توسعه  - شکست بازار در خرید اقالم 

کمبود تقاضا و فقدان صرفه اقتصادی برای تولید برخی اقالم حساس و راهبردی  -

وابستگی باالی وارداتی به مواد اولیه حساس و راهبردی مورد نیاز صنعت و ضعف توان تولید در داخل -

اهداف	 

تأمین پایدار و به موقع اقالم حساس و راهبردی صنعتی و معدنی -

هماهنگــی نهــادی و تدویــن الزامــات و مشــوق های مــورد نیــاز بــرای حمایــت از داخلی ســازی اقــالم حســاس و راهبــردی  -

صنعت

تأمین منابع مالی و پوشش ریسک سرمایه گذاری در توسعه و تولید اقالم حساس و راهبردی -

بازارسازی و افزایش تقاضا برای اقالم حساس و راهبردی  -

ابزارهای سیاستی	 

کمیته راهبری تولید داخل اقالم حساس و راهبردی صنعتی و معدنی  - تشکیل 

اولویت بندی مواد اولیه حساس و راهبردی صنعتی و معدنی  -

کمک هــای فنــی و مشــاوره ای، تخصیــص منابــع ارزی،  - حمایــت از شــرکت های فعــال در خوشــه های صنعتــی اعــم از 

تســهیالت مالــی، پوشــش ریســک ها و ضمانت هــا

جهت دهی به تقاضای مواد و تجهیزات دانش بنیان به خرید از ساخت داخل از طریق اعطای مشوق های خرید -

کارگزار خصوصی تبادل فناوری تولید اقالم حساس و راهبردی - ایجاد شرکت های 

تدوین نظام نامه مشابه سازی و تجمیع تقاضای اقالم حساس و راهبردی صنعتی و معدنی -

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کار - کسب و  آئین نامه توسعه خوشه های 

قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان -

کاالی ایرانی - کشور و حمایت از  کثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی  بند الف ماده 9 قانون حدا
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ماده 10 برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان -

کاالی ایرانی - کشور و حمایت از  کثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی  بند 4 ماده 19 قانون حدا
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26. حمایت از برندسازی و تولید تحت لیسانس محصوالت ساخت داخل 
مسئله های اصلی	 

ح - کشور به ویژه برندهای مطر ج از  ترجیح مصرف کنندگان به استفاده از محصوالت تولید خار

ح و صاحب نام تولید ایران - نبود برند های مطر

اهداف	 

حمایت از نوآوری و خالقیت برندهای ایرانی  -

ایجاد محیطی مساعد برای برندسازی در سطح ملی و بنگاهی -

کمک به ایجاد تصویر ذهنی مطلوب از برندهای ایرانی -

کمک به ایجاد نظامی یکپارچه و مسئول در حوزه برندهای ساخت داخل -

کاهش اقتصاد غیررسمی -

ابزارهای سیاستی	 

کشور  - رتبه بندی برندهای برتر محصوالت ساخت داخل 

کاربردی برند - گردهمایی های علمی و  برگزاری 

حمایت از برگزاری نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی برای معرفی برندهای برتر -

کوچک در جهت تولید مقیاس اقتصادی و دستیابی به برندهای معتبر - حمایت از تجمیع واحدهای 

حمایت از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک )تحت لیسانس( با شرکت های دارای برند جهانی -

استفاده از ابزارهای رسانه ای در حمایت از برندهای ملی -

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کاالی ایرانی - کشور و حمایت از  کثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی  قانون حدا

ح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 1386  - قانون ثبت اختراعات، طر

ح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 1387 - آیین نامه اجرایی ثبت اختراعات، طر
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کارکرد دوم: بهره وری نهاده های تولید

27. توانمندسازی منابع انسانی و حمایت از ایجاد تطابق شغلی 
مسئله های اصلی	 

عدم تناسب بین تخصص افراد و مهارت مورد نیاز مشاغل -

کار متخصص  - ساختار سنتی و غیر رقابتی اقتصاد و عدم تحول جدی در جذب نیروی 

کیفیت آموزش ها  - کار و پایین بودن  به روز نبودن آموزش های نیروی 

کار - عدم تناسب بین آموزش های داده شده به دانشجویان و نیاز بازار 

به روز نبودن دانش مدیران -

کار - کامل از توان بنگاه های بخش غیردولتی در ارائه آموزش های حین  عدم استفاده 

کار در بخش دولتی - نبود روش های اثربخش ارائه آموزش های حین 

اهداف	 

ــرداری بهینــه از توانمندی هــای دانشــجویان دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی، اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه ها و  - بهره ب

غ التحصیــالن مشــمول نظــام وظیفــه ســربازی در رفــع نیازهــای شــرکت های  ــی و پژوهشــی و فار موسســات آمــوزش عال

صنعتــی، معدنــی و تجــاری

ارتقای سطح مهارت های حرفه ای شاغلین بخش صنعت و معدن -

افزایش تطابق شغل و شاغل در بخش صنعت و معدن -

ابزارهای سیاستی	 

ــه  - ــاوره ب ــق مش ــجوبان، ح ــه دانش ــری ب ــاله دکت ــد و رس ــی ارش کارشناس ــه  ــان نام ــرای پای ــرای اج ــه ب کمک هزین ــت  پرداخ

ــه ســربازان صنعــت ــه ب ــاپ و حقــوق ماهیان ــا اســتادان ت اســتادان راهنمــا، مشــاور ی

ح سربازنخبه صنعت - اجرای طر

ح پسادکتری صنعتی - اجرای طر

ح اختصاص یک صنعت به یک دانشگاه - اجرای طر

تدویــن و اجــرای برنامه هــای  آموزشــی و مهارتــی مناســب جهــت تربیــت مدیــران حرفــه ای صنعتــی بــا بهره گیــری از تــوان  -

آموزش هــای بین المللــی 
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کیفــی مهارت هــای حرفــه ای شــاغلین بخــش صنعــت و معــدن از طریــق توســعه آموزش های فنــی و یادگیری های  - ارتقــای 

جمعــی در قالــب الگــوی ســه جانبه دولــت، بخش خصوصی و دانشــگاه

کار و آزمون ها - تولید و انتشار اطالعات فرصت های شغلی، منابع انسانی، خدمات 

اعمال مشخصه های مدیریت منابع انسانی در رتبه بنگاه ها -

تدوین و اجرای استاندارد مشاغل در بنگاه ها -

کارکنان بنگاه های صنعتی - تامین 30 درصد هزینه های آموزش های مهارتی 

برگزاری دوره های توانمندساز مدیران در قالب زنجیره ارزش فعالیت های صنعتی از طریق شهرک های صنعتی -

ح	  مشموالن طر

شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری پیشرو -

دانشجوی تاپ -

استاد تاپ -

سربازنخبه تاپ  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کره با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شرکت های بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری - مذا

ایجاد سامانه تاپ )توانمندسازی، تولید و توسعه اشتغال پایدار(  -
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کاری  28. بازبینی ضوابط قانونی استخدام، نگهداشت و تعدیل نیروی 
مسئله های اصلی	 

کار صنعتی - بهره وری پایین نیروی 

کار در تعدیل نیروی انسانی - مشکالت قانون 

کار در تعیین دستمزدهای نیروی انسانی  - عدم انعطاف پذیری قانون 

اهداف	 

کار صنعتی - ایجاد همگرایی میان بهره وری و هزینه نیروی 

کاهش بار مالی ناشی از پرداخت های صنعتی در ارزش افزوده محصوالت صنعتی  -

ابزارهای سیاستی	 

کار با لحاظ برقراری تناسب میان دستمزدهای صنعتی و مولفه بهره وری  - اصالح قانون 

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کار در مجلس شورای اسالمی  - پیگیری و تصویب اصالحیه قانون 
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29. بهینه سازی الگوی مصرف انرژی و منابع طبیعی در صنایع 
مسئله های اصلی	 

روند فزاینده سهم انرژی و منابع طبیعی از ارزش ستانده صنعتی  -

کاهش انگیزه های بهینه سازی در واحدهای صنعتی - کم بر بخش حامل های انرژی و  نظام قیمت گذاری حا

کارگاه های صنعتی - رشد منفی بهره وری انرژی در 

انرژی بری باالی ماشین آالت تولیدی فرسوده و غیراستاندارد  -

اهداف	 

کید بر صنایع منبع محور  - کاهش میزان ضایعات در فرایند تولید صنعتی با تا

بهبود تدریجی بهره وری انرژی در واحدهای صنعتی و توانایی مواجهه با هدفمندسازی قیمت حامل های انرژی  -

ابزارهای سیاستی	 

مشارکت در تدوین برنامه های ارتقای بهره وری با سایر دستگاه های مسئول در حوزه های ذیل: -

الف. بهره وری متکی بر رقابت پذیری و نوآوری -

ب. بهره وری انرژی -

ج. بهره وری سبز  -

د. بهره وری آب -

اجرای برنامه های ارتقای بهره وری انرژی در صنایع  -

کم بازده صنعتی و پرمصرف با اعطای مشوق های مورد نیاز  - ح جایگزینی محصوالت  اجرای طر

بازنگری در استانداردهای مصرف انرژی در صنایع با همکاری مرکز ملی استاندارد از طریق: -

گمرکی  الف. بهره گیری از مشوق های مالی، مالیاتی و 

گاز و حامل هــای انــرژی )اضافــه  ب. اخــذ جرایــم در صــورت مصــرف مــازاد بــرق )دو برابــر تعرفــه متعــارف همــان واحــد(، 

کــم( درصــدی از قیمــت حا

اصالح الگوی مصرف منابع تولید تجدید ناپذیر )آب و انرژی( در بخش صنعت از طریق نوسازی ماشین آالت  -

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

خ 93/5/26 - الزامات موضوع تصویب نامه شماره 58127 هیات وزیران مور

بند "ژ" ماده 11 برنامه جامع بهره وری )1394( -
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کشور )1394( - ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

بند ب ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1396( -

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون اصالح مصرف انرژی )1392( -

ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه -

ماده 2 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت )1386( -

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون اصالح مصرف انرژی )1392( -

کشاورزی و دفاع - هماهنگی با وزارتخانه های نیرو، نفت، 

هماهنگی با سازمان استاندارد -

هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست  -
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کارکرد سوم: تأمین مالی تولید

کوچک و متوسط 30. حمایت مالی از صنایع 
مسئله های اصلی	 

اولویــت تأمیــن مالــی صنایــع بــزرگ در ترکیــب بهره منــدی بخــش خصوصــی و محرومیــت نســبی صنایــع متوســط و  -

کوچــک از منابــع اعتبــاری 

کوچــک و متوســط به ســبب دشــواری دریافــت تســهیالت از نظــام  - تضییــق نظــام مالــی در خصــوص فعالیت هــای صنایــع 

کوچــک و متوســط  بانکــی توســط صنایــع 

کوچک - ح ها و صنایع  کم توجهی در تأمین مالی سایر صنایع به ویژه طر ح های بزرگتر و  تمرکز بر طر

کوچک و متوسط در تامین وثایق - محدودیت صنایع 

سهم ناچیزSMEها از اعتبارات سرمایه ای دولت )2 درصد(  -

کوچک و شهرک های صنعتی به SMEها - شکاف بین بودجه مصوب و بودجه تخصیصی سازمان صنایع 

هدف	 

کارایی صندوق های حمایت مالی از SMEها در بخش صنعت و معدن - افزایش 

کوچک و متوسط - کفایت سرمایه )استحکام مالی( برای تأمین مالی صنایع  بهبود نسبت 

افزایش نقش دولت در تأمین مالی SMEها -

ابزارهای سیاستی	 

گسترش ارائه خدمات و منابع به این نوع صنایع - کوچک و متوسط با هدف  تأسیس بانک صنایع 

کنــار خدمــات  - کوچــک و متوســط از ســوی صنــدوق توســعه ملــی در  برنامه ریــزی بــرای صــدور اوراق ضمانــت صنایــع 

کوچــک ایــران صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع 

دولــت  - زیرمجموعــه  صندوق هــای  )منابــع  دولــت  ســوی  از  جســورانه  ســرمایه گذاری  صنــدوق  پذیره نویســی  تعهــد 

ســرمایه گذاری صنــدوق  راه انــدازی  بــرای  شــکوفایی(  و  نــوآوری  صنــدوق  همچــون 

کاالیــی )کاهــش میــزان حداقــل الزم و نیــز امــکان پذیــرش جمعــی موجودی هــا  - گواهــی ســپرده  اصــالح مقــررات مربــوط بــه 

کنسرســیوم ها، ســندیکاها و ...(  از طــرف نهادهایــی همچــون 
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افزایــش ســرمایه بانــک صنعــت و معــدن و صندوق هــای زیرمجموعــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا هــدف افزایــش  -

کوچــک و متوســط ظرفیت هــای حمایــت از صنایــع 

کوچک و شهرک های صنعتی - افزایش بودجه سازمان صنایع 

کننــده در قالــب ترتیبــات قــراردادی همچــون  - ارایــه مشــوق های الزم بــرای جلــب مشــارکت شــرکت های خارجــی احیا

کوچــک و متوســط ROT، ROO بــرای تأمیــن مالــی خارجــی پروژه هــای زیرســاختی مربــوط بــه صنایــع 

ح	  مشموالن طر

کوچک و متوسط  - کلیه شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری 

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

هماهنگی با بانک مرکزی -

هماهنگی با صندوق توسعه ملی -

ح رونق تولید )وفق سیاست های اقتصاد مقاومتی(  - طر

قانون »حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ...« )مصوب 1396/5/31( -

کردن یارانه ها - ماده 8 قانون هدفمند 

کلی برنامه ششم توسعه )ابالغی 1394/04/09( - بند 6 سیاست های 
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31. ارتقای نظام رتبه بندی اعتباری SMEها
مسئله های اصلی	 

فقدان پایگاه جامع اطالعاتی در ارتباط با اعتبارسنجی مشتریان -

فقدان نظام رتبه بندی در دریافت منابع مالی توسط SMEها -

هدف	 

اولویت بندی اعتباری SMEها برای دریافت منابع مالی  -

ابزارهای سیاستی	 

راه اندازی سامانه رتبه بندی اعتباری SMEها -

ایجاد مؤسسات مستقل رتبه بندی در ارزیابی SMEها -

ح	  مشموالن طر

کوچک و متوسط  - کلیه شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری 

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

هماهنگی با بانک مرکزی -

هماهنگی با بانک ها و صندوق های تخصصی -

سامانه برخط رتبه بندی بنگاه های اقتصادی -

همکاری با مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران -

کارت بازرگانی هوشمند  - سامانه 

سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی -
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32. تشویق سرمایه گذاری خارجی در صنایع دارای اولویت داخلی
مسئله اصلی	 

کشور و عملکرد آن - وجود شکاف فاحش میان پتانسیل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 

کشور و افزایش زمان و هزینه ورود سرمایه های خارجی مصوب - نامناسب بودن محیط سرمایه گذاری در 

نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه -

عــدم تمایــل ســرمایه گذار خارجــِی بــرای ورود بــه فعالیت هــای پایین دســت، تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال،  -

انتقــال فنــاوری و انجــام تحقیــق و توســعه بــه دلیــل محدودیت هــای قانونــی در مــورد نــوع قراردادهــا و مشــکالت جــذب 

شــرکت های ادغــام یافتــه نفتــی و معدنــی

عدم شکل گیری مجموعه شرکت های توانمند داخلی حول سرمایه خارجِی »بازارمحور«  -

بهره وری پایین سرمایه گذاری های خارجی موجود -

اهداف	 

کشــور بــرای جــذب ســرمایه گذاران خارجــی و تســهیل ابعــاد مختلــف ایــن  - بهبــود مولفه هــای محیــط ســرمایه گذاری در 

کاهــش زمــان و هزینــه محیــط بــا هــدف 

سوق دادن سرمایه گذار خارجی به اولویت های صنایع داخلی -

ــد ســرمایه گذاری  - ح هــای جدی مشــارکت بخــش خصوصــی داخلــی )برخــوردار از توانمندی هــای موردنیــاز( در عمــوم طر

ــا هــدف شــکل گیری/ ارتقــاء توانمندی هــای ســازمانی و مدیریتــی آنهــا  خارجــی ب

ابزارهای سیاستی	 

اعتبــار مالیاتــی 100% بــرای مــدت 8 ســال بــرای ســرمایه گذاری در رشــته های hi-tech و بــا فنــاوری بــاال، در ســاخت  -

باالدســتی صنایــع منبع محــور  تجهیــزات و ماشــین آالت و خدمــات 

اعتبار مالیاتی 100% برای مدت 5 سال برای سرمایه گذاری در انرژی های نو و تجدیدپذیر -

ــرای واردات مــواد و قطعــات جهــت تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات موردنیــاز در صنایــع منبع محــور  - گمرکــی ب معافیــت 

و همچنیــن جهــت تولیــد تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای بهبــود بهــره وری در مصــرف انــرژی بــرای 5 ســال پــس از آغــاز 

بهره بــرداری

کارمندان ارشد خارجی و خانواده های آنها - کار بلندمدت برای مدیران و  تسهیل صدور ویزا و مجوز 

از  - بهره بــرداری  آغــاز  زمــان  )از  تولیــد  ظرفیــت  توســعه  و  نوســازی  جهــت  درآمدهــا  مجــدد  ســرمایه گذاری  میــزان  بــه 

می شــود محاســبه  صفــر  خ  نــر بــا  ســال   3 بــرای  ابــرازی  ســود  مالیــات  مجــدد(  ســرمایه گذاری 
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ــت و ....، بازنگــری در  - ــه افتتــاح حســاب، احــراز هوی تســهیل در اخــذ مجوزهــای الزم و پیــش نیازهــای اساســی از جمل

میــزان مالکیــت خارجیــان در ســهام شــرکت ها

ک/ مواد با قیمت تضمینی برای 7 سال، در قبال صادرات دو سوم تولید - قرارداد تأمین خورا

ک/مــاده اولیــه بــرای 7 ســال در صــورت انجــام ســرمایه گذاری روی مراحــل  - اعطــای تخفیــف 25% روی قیمــت خورا

بعــدی )بــا مقیــاس الزم( و ایجــاد ارزش افــزوده بیــش از 500% در پایین دســت

درصــورت قبــول شــدن در برنامــه پیونــد صنعتــی، اعطــای وام بــا بهــره پاییــن )خــاص ایــن برنامــه( بــه میــزان %75  -

کــه بــرای ارتقــاء توانمندی هــا و پیوســتن بــه زنجیــره تامیــن بنــگاه  هزینه هــا بــه بنــگاه داخلــی جهــت اجــرای پروژه هایــی 

خارجــی الزامــی اســت

ح	  مشموالن طر

کوچک و متوسط  - کلیه شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری 

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

هماهنگی با بانک مرکزی -

هماهنگی با سازمان امور مالیاتی -

قانون مالیات های مستقیم جمهوری اسالمی ایران -

ح رونق تولید )وفق سیاست های اقتصاد مقاومتی( - طر
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33. افزایش نقش بانک های تخصصی در تأمین مالی فعالیت های صنعتی و معدنی 
مسئله های اصلی	 

نقش محدود بانک صنعت و معدن در تأمین منابع مالی فعالیت های صنعتی و معدنی -

افزایش مطالبات معوق و مشکوک الوصول این بانک  -

مکفی نبودن سرمایه ثبتی بانک در پشتیبانی از سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی  -

هدف	 

هدایت منابع مالی به بخش های مولد و تولیدی  -

ابزارهای سیاستی	 

کشور - افزایش سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک صنعت و معدن با استفاده از ظرفیت قوانین بودجه ای 

افزایش سرمایه پایه بانک با افزایش سرمایه دولت و پیش بینی آن برای قوانین -

خ ســپرده  - خ ســپرده قانونــی، نــر انعطاف پذیــری بیشــتر بانــک مرکــزی بــرای تصمیمــات و متغیرهــای سیاســتی همچــون نــر

خ جرایــم اضافــه برداشــت در بانک هــای تخصصــی در قیــاس بــا بانک هــای تجــاری احتیاطــی، نــر

کارگزاری بانکی با شبکه بانکی داخلی و خارجی - توسعه روابط 

ح	  مشموالن طر

کلیه شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

اساسنامه بانک های تخصصی  -

عاملیت صندوق توسعه ملی در ارایه تسهیالت ریالی و ارزی -

هماهنگی با بانک مرکزی -

ح رونق تولید )وفق سیاست های اقتصاد مقاومتی( - طر

کردن یارانه ها - ماده 8 قانون هدفمند 

کلی برنامه ششم توسعه )ابالغی 1394/04/09( - بند 6 سیاست های 
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گسترش بازار بدهی و ابزارهای جدید مالی   .34
مسئله اصلی	 

بهره مندی محدود بخش صنعت و معدن از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه  -

هدف	 

تنوع پذیری ابزارهای تأمین مالی در حوزه صنعت و معدن  -

ابزارهای سیاستی	 

پذیــرش و تســهیل ضمانــت انــواع دارائی هــا نظیــر مالکیــت صنعتــی، اعتبــار بنــگاه، افزایــش ســرمایه ناشــی از تجدیــد  -

ارزیابــی دارایی هــا، قراردادهــای فــروش

گسترش بازار سرمایه برای تأمین مالی صنایع به ویژه صنایع بزرگ -

کاالیی در بازار سرمایه - گواهی سپرده  سهولت صدور اوراق صکوک، اوراق سلف استاندارد و 

طراحی محصوالت تخصصی تأمین مالی برای صنایع اولویت دار -

ح	  مشموالن طر

کلیه شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کار و سرمایه ایرانی )ابالغی 1391/04/24( - کلی تولید ملی، حمایت از  سیاست های 

کلی برنامه ششم توسعه )ابالغی 1394/04/09( - سیاست های 

کلی نظام در بخش مالی )مصوبه 1383/10/12( - سیاستهای 
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کار کسب و  کارکرد چهارم: بهبود فضای 

35. ساماندهی اعطای مجوزهای تولید
مسئله های اصلی	 

گاهی متقاضیان از فرایند و ملزومات صدور مجوز  - عدم شفافیت و در نتیجه عدم آ

عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی -

کسب - وجود تعداد قابل توجهی واحدهای صنفی بدون پروانه 

گون و طوالنی شدن زمان و هزینه های زیاد برای دریافت مجوز - گونا وجود دیوان ساالری و لزوم اخذ مجوزهای 

اهداف	 

ساماندهی مجوزها و حذف مجوزهای اضافی -

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای تولید از طریق یکپارچه سازی و برخط نمودن فرایند اخذ مجوز -

امکان پیگیری در خصوص صدور مجوزها -

ابزارهای سیاستی	 

کشور - ایجاد و بروزرسانی درگاه مّلی یکپارچه مجوزهای تولیدی 

استفاده از ظرفیت شوراها و اتحادیه های صنفی در صدور مجوزها -

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ایران  - انتشار سالیانه 

ح	  مشموالن طر

کلیه فعاالن اقتصادی مجاز تولیدی  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کار مصوب1390 - کسب و  قانون بهبود فضای 

قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 -
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36. پیگرد الزامات بهبود سرمایه گذاری در تولید
مسئله اصلی	 

کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید  -

هدف	 

انگیزه بخشی به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش های مولد تولیدی -

ابزارهای سیاستی	 

گمرکــی، محیــط  - اصــالح و بازنگــری قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه تولیــد در حوزه هــای تأمیــن اجتماعــی، مالیاتــی، بانکــی، 

زیســت و ایمنــی 

پیگیری الزامات حوزه تأمین اجتماعی از طریق: -

▪  بررسی سالیانه دفاتر، اسناد و صورت مفاصا حساب بنگاه های تولیدی 

کارفرما کارگر از پرداخت سهم بیمه  ▪  اعمال قانون معافیت پنج نفر 

▪  اعمال رویه واحد در پذیرش چک و سفته به جای سایر وثایق در هنگام تقسیط بدهی

کارفرما ▪  جلوگیری از ارسال ابالغیه به آدرس های مخدوش و اعمال حق بیمه و جرائم مربوطه بدون اطالع 

▪  استفاده مطوب از اختیارات قانونی رؤسای سازمان های استانی تأمین اجتماعی در تقسیط بدهی ها 

▪  پیگیــری الزامــات حــوزه مالیــات بــه ویــژه در تســهیل و تســریع اســترداد اعتبــار مالیاتــی فعــاالن اقتصــادی )در مالیــات 

بــر ارزش افــزوده(

پیگیری الزامات حوزه بانکی به ویژه در مواردی همچون: -

کاهش زمان و هزینه تبدیل، فروش یا انتقال ارز   ▪

کوچک و متوسط( کاهش محدودیت در نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات )به ویژه برای صنایع  ▪  رفع یا 

گمرک از طریق: - پیگیری الزامات حوزه 

▪  پذیرش ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات و شرکت های بیمه ای

کاال ▪  تسهیل شرایط ترخیص درصدی 

پیگیــری الزامــات حــوزه محیــط زیســت و ایمنــی دربــارۀ صــرف منابــع حاصــل از اخــذ 1% از قیمــت فــروش بــه عنــوان  -

عــوارض آالیندگــی از واحدهــای تولیــدی آالینــده محیــط زیســت بــه منظــور توســعه و تغییــر خــط تولیــد بنگاه هــای تولیــدی

ح	  مشموالن طر

کلیه فعاالن مجاز تولیدی  -
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ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کار )مصوب 1390/11/16( - کسب و  ماده 28 قانون بهبود فضای 

ک )مصوب 1396/4/25( - ماده 11 قانون هوای پا

ماده 132 قانون مالیات های مستقیم -

کار جمهوری اسالمی   - قانون 

قانون تأمین اجتماعی -

قانون بیمه بیکاری  -

کار شایسته  - سند ملی 



سندسیاستهایصنعتیایراندرافق1404)درسطوحفرابخشیوبینبخشی(82

کارکرد پنجم: هم جواری جغرافیایی

37. ایجاد خوشه های صنعتی و معدنی به منظور بهبود توسعه منطقه ای درکشور
مسئله های اصلی	 

کوچک و متوسط در ارزش افزایی اقتصادی به رغم وجود تعداد قابل توجه آنها  - عدم اثربخشی بنگاه های 

عدم توازن منطقه ای در توسعه صنعتی و معدنی -

اهداف	 

افزایش صرفه های ناشی از اقدام جمعی در خوشه ها -

افزایش اشتغال منطقه ای -

گردش اطالعات - دسترسی به اطالعات و تسهیل 

توسعه زنجیره فعالیت های تکمیلی بنگاه ها -

ابزارهای سیاستی	 

کشور - شناسایی و اولویت بندی خوشه های صنعتی و معدنی بر اساس آمایش 

کشور - ارزیابی سالیانه آیین نامه توسعه خوشه های صنعتی و معدنی 

تخصیص بودجه به خوشه های صنعتی فعال بر اساس عملکرد آنها  -

حمایت مالی از خوشه های دارای اولویت تازه تأسیس -

ح	  مشموالن طر

کلیه فعاالن اقتصادی مجاز  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کشور  - آیین نامه توسعه خوشه های صنعتی و معدنی 

ک - قانون هوای پا

بخشنامه اجرای ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی -

کوچک و متوسط مصوب سال ١٣٩٨ - دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های 
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38.  طراحی، احداث و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی و نظارت بر آنها
مسئله های اصلی	 

مخاطرات زیست محیطی تولید صنعتی و معدنی در مناطق مسکونی -

کافی بر فعالیت شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی - عدم نظارت 

عدم توازن منطقه ای در توسعه صنعتی -

اهداف	 

کاهش هزینه های تمام شده تولیدات صنعتی  - تسهیل و تمرکز فعالیت ها با نگاهی بر حفظ محیط زیست و 

افزایش اشتغال منطقه ای -

افزایش توان تولیدی و صادراتی متوازن -

ابزارهای سیاستی	 

صدور و تمدید جواز تاسیس و پروانه بهره برداری شهرک های صنعتی -

ایجاد زمینه مناسب فعالیت متخصصین و مشاورین در حوزه تخصصی شهرک  -

و  - صنعتــی  قطب هــای  بــا  هم جــواری  اســاس  بــر  جدیــد  اولویــت  دارای  معدنــی  و  صنعتــی  شــهرک های  مکان گزینــی 

کشــور  کالن شــهرهای  در  دانشــگاهی 

تخصیص بودجه به شهرک های صنعتی فعال بر اساس عملکرد آنها  -

کارهای مستقر در شهرک - کسب و  حمایت مالی از 

ح	  مشموالن طر

کلیه فعاالن اقتصادی مجاز  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران -

گذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی - آیین نامه اجرایی قانون نحوه وا

دستورالعمل حق بهره برداری مصوب سال 1399  -

بخشنامه اجرای ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی -
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کارکرد ششم: ساماندهی اطالعاتی نظام تولید

39.  شفاف سازی اطالعاتی و بهبود نظام آماری تولید صنعتی و معدنی
مسئله های اصلی	 

طراحی و پیاده سازی جزیره ای سامانه های اطالعاتی  -

عدم وجود آمار بروز و دقیق -

اهداف	 

ایجاد و توسعه سامانه های جامع اطالعاتی)الکترونیکی نمودن خدمات(  -

ایجاد پنجره واحد خدمات -

ایجاد شفافیت آماری در تولید -

ابزارهای سیاستی	 

کاداستر و جامع تجارت - یکپارچه سازی سامانه های بهین یاب و 

حمایت از استقرار سامانه هوش سازمانی -

توسعه و ارتقای سامانه جامع تجارت از طریق: -

کاال، بازرسی و شکایت ▪  تکمیل سامانه های جامع انبار، رصد 

▪  تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت و تهیه اپلیکیشن موبایل مربوطه

کاهش یا حذف نقش عامل انسانی در فرایند ثبت سفارش   ▪

گزارش های سالیانه جامع  ▪  تدوین نظام نامه آمار و اطالعات صنعت و معدن و انتشار 

ح	  مشموالن طر

کلیه فعاالن اقتصادی مجاز  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

زیرساخت های اطالعاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی -

زیرساخت های اطالعاتی مرکز نوسازی تحول اداری و فناوری اطالعات -

کاال و ارز مصوب 3/ 10/ 1392 - بند ث ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق 
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40. ایجاد رصدخانه مجازی تحوالت رونق تولید
مسئله  اصلی	 

کشور  - عدم وجود هوشمندی سیاستی مکفی در بخش تولید 

اهداف	 

کشور - کم بر تولید و راهبردهای ملی/ منطقه ای در محورهای رونق تولید  پایش شرایط و روندهای حا

ک گذاری دانش موجود و تکرار تجربه های موفق تولیدی - به اشترا

اطالع رسانی در مورد اقدامات سیاستی در حوزه رونق تولید و پیامدهای حاصل از آن  -

ابزارهای سیاستی	 

ایجاد مرکز پایش تحوالت صنعت، معدن و تجارت با رسالت: -

نیازسنجی اطالعاتی، طراحی و پیاده سازی پایگاه رصدخانه مجازی تحوالت رونق تولید -

گردآوری و تحلیل اطالعاتی در حوزه های مورد تمرکز - ایجاد سازوکار 

تدوین و بروزرسانی پروفایل های صنعتی و معدنی مربوطه  -

گزارش های تحلیلی سالیانه و ادواری بر حسب نیازهای شناسایی شده - انتشار 

گزارش های روندیابی آینده - انتشار 

ارزیابی ادواری شاخص های سیاستی تحوالت صنعت و معدن  -

ح	  مشموالن طر

کلیه فعاالن اقتصادی مجاز  -

بهره برداران سیاستگذار در حوزه رونق تولید -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کشور در خصوص توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن - مصوبه شورای عالی فضای مجازی 
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 کارکرد نخست: تأمین مالی صادرات

 های توسعۀ بازارگروه سوم: سیاست
 اهداف اصلی

یمحصوالت صنعت یصادرات یریپذتوان رقابت یارتقا 
یرنفتیصادرات غ یو بازار ییکاال یبخشو تنوع یرنفتیصادرات غ یشافزا 
صادرات محور یدیتول هاییتظرف توسعه 

گراصادرات یممستق گذارییهجذب سرما یشافزا 
 اقدامات محوری

و  یعو ساخت، توز یو توسعه، طراح یقارزش )تحق یرهزنج هاییتبر اساس اولو یاعتبارات صادرات یاعطا
 (یابیبازار

 یداخل یبرندها یدر خارج از کشور برا یو مراکز تجار یدفاتر بازرگان یجاداحمایت از 
مرزی در بازارهای صادراتی هدفنسنجی و ایجاد مراکز لجستیك بروامكان 
 یهدف صادرات یانطباق با کشورها یابیارز یهامتقابل روش ییشناسا یهاموافقتنامهانعقاد  

( در یها و انبارسازسردخانه ی،بندبسته یهاکارخانه یجاد)جهت ا یرساختیز گذارییهاز سرما یمال یتحما
  ثالث یمناسب، بابت ارسال کاالها به کشورها یهاکشور

 های کالن مرتبطشاخص
از  یسهم ارزش افزوده بخش بازرگانGDP  درصد(کشور( 

درصد( کشور از صادرات کل یصادرات صنعت سهم( 

درصد( از واردات کل کشور (سهم واردات غیررسمی )قاچاق( 

(سهم تولید داخل اقالم اساسی و راهبردی از کل مصرف کشور )درصد 
 متولیان حاکمیتی

،معدن و تجارت وزارت صنعت 

بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 
 
 
 
 

 
 ازارهای توسعۀ ب بندی سیاست . طبقه9شکل 

 

 

 
  یاخذ اعتبارات صادرات ییاجرا یها هیروهزینه و کاهش  .14

Cross-sectoral )Horizontal( policies
(افقی)سیاست های بی  بخشی 

Market development

توسعۀ بازار

توسعه بازار 
داخل

توسعه تجارت 
الكترونیك

هوشمندی بازار ت می  مالی 
صادرات

ارتقای 
همكاریهای 
استرات یك

تنوع بخشی 
صادراتی

لجستیك
تن یم بازار مشوق 

تولید

 سازمان برنامه و بودجه 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران 

 سازمان امور مالیاتی کل کشور 

 

شکل 11. طبقه بندی سیاست های توسعۀ بازار

گروه سوم: سیاست های توسعۀ بازار
اهداف اصلی

ارتقای توان رقابت پذیری صادراتی محصوالت صنعتی	 
افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشی کاالیی و بازاری صادرات غیرنفتی	 
توسعه ظرفیت های تولیدی صادرات محور	 
افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم صادرات گرا	 

اقدامات محوری
اعطــای اعتبــارات صادراتــی بــر اســاس اولویت هــای زنجیــره ارزش )تحقیــق و توســعه، طراحــی و ســاخت، توزیــع و 	 

بازاریابــی(
حمایت از ایجاد دفاتر بازرگانی و مراکز تجاری در خارج از کشور برای برندهای داخلی	 
امکان سنجی و ایجاد مراکز لجستیک برون مرزی در بازارهای صادراتی هدف	 
انعقاد موافقتنامه های شناسایی متقابل روش های ارزیابی انطباق با کشورهای هدف صادراتی 	 
حمایــت مالــی از ســرمایه گذاری زیرســاختی )جهــت ایجــاد کارخانه هــای بســته بندی، ســردخانه ها و انبارســازی( در 	 

کشــور های مناســب، بابــت ارســال کاالهــا بــه کشــورهای ثالــث 

شاخص های کالن مرتبط
سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی از GDP کشور )درصد(	 
سهم صادرات صنعتی از صادرات کل کشور )درصد(	 
سهم واردات غیررسمی )قاچاق( از واردات کل کشور )درصد(	 
سهم تولید داخل اقالم اساسی و راهبردی از کل مصرف کشور )درصد(	 

متولیان حاکمیتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت	 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران	 
وزارت امور اقتصادی و دارایی	 
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کارکرد نخست: تأمین مالی صادرات

کاهش هزینه و رویه های اجرایی اخذ اعتبارات صادراتی   .41
مسئله های اصلی	 

گردش به واحدهای صادراتی - مکفی نبودن تسهیالت سرمایه در 

فقدان ظرفیت پذیرش بخشی از پیشرفت پروژه و قرارداد خرید محصول به عنوان فرایند توثیق -

عدم سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی )نوع وثیقه و بروکراسی(، بیمه ای و ضمانتی -

خ سود باالی تسهیالت ارزی و ریالی اعتبارات صادراتی در ایران - نر

کارمزد باالی انتقال منابع صندوق توسعه ملی در بانک های خارجی به سبب مسئله های تحریم بانکی  -

اهداف	 

ایجاد سهولت در اعطای اعتبارات صادراتی -

کارمزد بیمه نامه ها و ضمانت نامه ها  - خ سود تسهیالت بانکی،  کاهش هزینه مالی اعتبارات صادراتی شامل نر

ابزارهای سیاستی	 

پذیــرش قبــوض موجــودی انبــار و قراردادهــای حســاب های دریافتنــی صادراتــی بــه عنــوان وثیقــه اســتفاده از اعتبــارات  -

گــردش صادراتــی بــه صــورت تســهیالت ســرمایه در 

گسترش پذیرش تضامین مبتنی بر پروژه - کاال و خدمات و  تدوین برنامه سهولت تضامین اعتبارات صادرات 

افزایــش مشــوق های صادراتــی از ســوی ســازمان توســعه تجــارت ایــران )از محــل بودجــه دولــت( و تخصیــص آن بــه یارانــه  -

سود تســهیالت

کارمزد ضمانتنامه ها و بیمه نامه های صادراتی  - پرداخت بخشی از هزینه 

کارمزد اعتبارات، ضمانتنامه ها و بیمه نامه های صادراتی - خ  کاهش نر

ــط  - ــی توس ــای خارج ــدار از بانک ه ــار خری ــه اعتب ــوط ب ــی مرب ــعه مل ــدوق توس ــع صن ــوه مناب ــال وج ــزد انتق کارم ــت  پرداخ

دولــت

کشور - خ سود ترجیحی برای اولویت های صادراتی در سیاست های پولی ساالنه  وضع نر

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -
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ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1396 -

هماهنگی با بانک مرکزی -

هماهنگی با بورس اوراق بهادار -

هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی -

هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی -

هماهنگی با صندوق توسعه ملی -
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کوچک و متوسط و دانش بنیان 42. حمایت از تأمین مالی صادرات صنایع 
مسئله های اصلی	 

عدم اعطای اعتبارات تحقیق و توسعه به واحدهای صادراتی -

سهم پایین اعتبارات صادراتی جهت بازاریابی و توزیع واحدهای صادراتی -

پایین بودن اعتبارات برای طراحی و نشان های تجاری واحدهای صادراتی  -

عدم وجود خدمات توزیع و بسته بندی  -

اهداف	 

افزایش اشتغال -

کاالهای صادراتی - تنوع پذیری 

گسترش ایجاد خوشه های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات -

شکل گیری مشارکت با شرکت های خارجی بابت سرمایه گذاری در خدمات توزیع و بسته بندی  -

ابزارهای سیاستی	 

کوچک و متوسط  - تدوین برنامه تأمین مالی صادرات صنایع 

بــر اســاس اولویت هــای زنجیــره ارزش )تحقیــق و توســعه، طراحــی و ســاخت، توزیــع و  - اعطــای اعتبــارات صادراتــی 

بازاریابــی(

تدوین برنامه تأمین مالی صادرات صنایع دانش بنیان ذیل بانک توسعه صادرات ایران -

ح	  مشموالن طر

کوچک و متوسط و دانش بنیان - صنایع 

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

هماهنگی با بانک مرکزی -

هماهنگی با صندوق توسعه ملی -

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  -
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43. به کارگیری ابزارهای نوین مالی در توسعه بازارهای صادراتی
مسئله  اصلی	 

کشور  - تنوع پایین بازارهای صادراتی 

اهداف	 

ورود به بازارهای صادراتی جدید  -

ابزارهای سیاستی	 

کاالهــای مرتبــط و ســقف  - کشــورهای موردنظــر،  تدویــن برنامــه منســجم جهــت هدفمنــدی اعتبــارات خریــدار بــا لحــاظ 

اعتبــاری 

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

هماهنگی با بانک مرکزی -

هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی  -
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44. ارائه خدمات مشاوره ای مبنی بر رعایت استانداردهای بین المللی در قراردادهای صادراتی 
مسئله های  اصلی	 

کوتاه مدت صندوق ضمانت صادرات به واسطه نوع قراردادهای صادراتی - عدم تقاضا برای اعتبارات بیمه 

کشــورهای CIS( بنــا بــه مســئله های تجــاری و  - کشــورها )ماننــد  کاال بــدون قراردادهــای صادراتــی بــه برخــی از  صــادرات 

مالیاتــی 

اهداف	 

ورود به بازارهای صادراتی جدید  -

ابزارهای سیاستی	 

ایجــاد ســامانه ای در ســازمان توســعه تجــارت ایــران و تبییــن اســتانداردهای بین المللــی مربــوط بــه دوره فــروش مــدت دار  -

کاال  بــر حســب نــوع 

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

هماهنگی با بانک مرکزی -

هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی -
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کارکرد دوم: تنظیم بازار مشوق تولید

کاالهای اساسی 45. تقویت سازوکارهای ذخیره سازی احتیاطی 
مسئله های  اصلی	 

افزایش مخاطرات ناشی از تکانه های بیرونی همچون تحریم ها و تشدید ناامنی های منطقه ای  -

کاالهای اساسی  - عدم تحقق پیش بینی ها و برنامه های تولید داخل 

کاالهای اساسی و نهاده های تولیدی - وابستگی تأمین به واردات در برخی از 

اهداف	 

کاالهای اساسی  - کید بر  تأمین معیشتی مردم با تأ 

ک هــای پیرامونــی همچــون تحریــم در حوزه هــای تولیــد و  - افزایــش تــاب آوری اقتصــاد در مقابلــه بــا آثــار ناشــی از شــو 

کاالهــای اساســی مصــرف 

کاالهای اساسی - کاهش وابستگی به واردات در تأمین 

ابزارهای سیاستی	 

ــر رویکــرد  - کیــد ب ــا تأ ــازار آنهــا در وضعیــت عــادی، هشــدار و بحرانــی ب کاالهــای اساســی و تعییــن شــرایط ب تدویــن تقویــم 

پیش نگــر

کاالهای اساسی - رصد مداوم تولید و ذخیره سازی 

کاالهای اساسی با هدف تأمین مکفی مازاد بر توان تولید داخلی - صدور مجوز واردات 

کاالهای اساسی - تعیین اولویت تخصیص ارز برای تأمین 

کاالهای اساسی مشمول - خریدهای تضمینی 

کاالهای اساسی - تقویت مباشران تأمین 

کاالهای اساسی - شناسایی، رصد و پایش انبارهای نگهداری 

کاالهای اساسی  - وضع تعرفه واردات و عوارض صادرات برای 

کاالهای اساسی - کسب وکارهای مرتبط با تولید  حمایت از ایجاد و توسعۀ 

ح	  مشموالن طر

مباشرین تأمین غیردولتی )شرکت ها و تشکل های بخش خصوصی( -
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مباشــرین تأمیــن دولتــی )شــرکت های بازرگانــی دولتــی ایــران، پشــتیبانی امــور دام، ســازمان تعــاون روســتایی و شــرکت  -

تأمیــن نهاده هــای دامــی جاهــد(

تولیدکنندگان و واردکنندگان -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کشور - سند نقشه راه تنظیم بازار 
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46. نظام بخشی به جریان تجارت خارجی از مجاری رسمی 
مسئله های اصلی	 

کاالهای قاچاق به عنوان رقیب تولیدات داخل  - افزایش سهم 

هدف	 

کاالهای قاچاق در تجارت خارجی  - کاهش سهم 

ابزارهای سیاستی	 

هوشمندسازی زیرساخت های توزیعی  -

تقویت نظارت های فیزیکی بر بخش های مختلف نظام توزیع  -

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

بند "ذ" ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه  -
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کارکرد سوم: ارتقای همکاری های استراتژیک

47. بازساختاردهی نظام حکمرانی مناطق ویژه و آزاد
مسئله های اصلی	 

دورشــدن مناطــق آزاد از اهــداف اولیــه و تبدیــل شــدن آنهــا بــه ســکوی واردات و قاچــاق و عــدم توفیــق در پیشــبرد  -

اســتراتژی توســعه صــادرات 

ایجاد شرکت های صوری با حیطه فعالیت های متفاوت از اهداف مناطق آزاد  -

کامی مناطق در جذب سرمایه خارجی و داخلی  - نا

گمرک بر تجارت در مناطق - کامل  عدم استقرار و نظارت 

مکان یابی اشتباه مناطق ویژه  -

اهداف	 

بازتعریف نقش مناطق آزاد با توجه به پتانسیل صادراتی آن ها  -

گمرک در مناطق آزاد  - کامل  استقرار 

افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم صادرات گرا -

ابزارهای سیاستی	 

عوارض صادراتی -

حمایت های غیرمستقیم و مستقیم -

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

گمرک - هماهنگی با 

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 و اصالحات بعدی آن -
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48. ارتقای برندسازی به منظور افزایش همکاری ها در بخش توسعۀ بازارهای داخلی و خارجی
مسئله های اصلی	 

کاالهای ایرانی در بازارهای صادراتی هدف - عدم استمرار حضور 

عدم رقابت پذیری محصوالت ساخت داخل نسبت به محصوالت وارداتی در بازارهای داخلی -

اهداف	 

توانمندسازی بنگاه  های صنعتی در بازارهای صادراتی  -

بقای تولیدات ساخت داخل در بازارهای داخلی در برابر هجوم محصوالت مشابه خارجی -

ابزارهای سیاستی	 

کشور  - ج از  کز تجاری خار حمایت از تبلیغات بنگاه های ایرانی در محیط های نمایشگاهی و مرا

کشــور و ارائــه  - ج از  شناســایی قوانیــن و مقــررات مخــل ســهولت تبلیغــات برندهــای تجــاری داخلــی در بازارهــای خــار

پیشــنهادات اصالحــی 

حمایت از ثبت بین المللی برندهای تجاری داخلی  -

کشورهای هدف  - حمایت از ساخت و پخش تبلیغات رسانه ای برندهای داخلی در رسانه های 

کشور  - ج از  کمک به حضور برندهای تجاری در پذیرش و اعزام هیات های تجاری به خار

کشور برای برندهای داخلی - ج از  کز تجاری در خار کمک به ایجاد دفاتر بازرگانی و مرا

کشور - ج از  همکاری در برگزاری نمایشگاه های تخصصی و اختصاصی از نشان تجاری )برند( های برتر داخلی در خار

حمایت از تأسیس مؤسسه های ارزش گذاری و رتبه بندی برندهای تجاری -

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کشور - ماده 30 قانون ثبت عالئم تجاری 

کشور  - کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی  دستورالعمل های مصوب 

ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و آیین نامۀ اجرایی آن -

 مجموعه قوانین و ضوابط مربوط به تبلیغات محیطی -

گهی های رادیویی و تلویزیونی - مجموعه ضوابط تولید آ
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کارکرد چهارم: لجستیک

کز لجستیک برون مرزی در بازارهای صادراتی هدف 49. امکان سنجی و ایجاد مرا
مسئله  اصلی	 

کــز توزیــع اختصاصــی( در بازارهــای صادراتــی  - عــدم برخــورداری صادرکننــدگان از امکانــات لجســتیکی مناســب )نظیــر مرا

بــرای تغذیــه نیازهــای مشــتریان در ایــن بازارهــا در ســریع ترین زمــان 

هدف	 

کشور در بازارهای هدف  - ایجاد زیرساخت های متمرکزی برای پشتیبانی از نیازهای صادرکنندگان 

ابزارهای سیاستی	 

تعریــف طرحــی بــه منظــور شناســایی نیازهــای لجســتیکی صادرکننــدگان در بازارهــای هــدف و تدویــن ســازوکاری بــرای  -

کــز بــا همــکاری بخــش خصوصــی )از جملــه شــرکت  های مدیریــت صــادرات و تولیدکننــدگان دارای  توســعه ایــن مرا

گســترده مشــابه در بازارهــای هــدف( امکانــات 

ح	  مشموالن طر

سازمان توسعه تجارت -

کشاورزی  - اتاق  های بازرگانی صنعت، معدن و 

تشکل های صادراتی -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

امکان برخورداری از حمایت  های مالی تعریف شده در بسته های ساالنه حمایت از صادرات غیرنفتی  -
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50. توســعه امکانــات و خدمــات لجســتیکی یکپارچــه در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی و مناطــق ویــژه 
اقتصــادی تحــت پوشــش

مسئله های  اصلی	 

عدم بهره مندی بنگاه های مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی از زیرساخت ها و خدمات لجستیکی یکپارچه -

کشور - کز لجستیکی و زیرساخت های لجستیکی مشابه در  نبود دانش و تجربه الزم جهت ایجاد مرا

کز لجستیکی شهرک ها و نواحی صنعتی  - گاهی و انگیزه پایین بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در مرا عدم آ

اهداف	 

کشور - کز لجستیکی در شهرک ها و نواحی صنعتی  شکل گیری مرا

کشور - ارتقا خدمات لجستیکی در شهرک ها و نواحی صنعتی 

کشور  - کز لجستیکی در شهرک ها و نواحی صنعتی  ترغیب بخش خصوصی جهت ایجاد مرا

ابزارهای سیاستی	 

کشــور و ارایــه مشــاوره در ایــن  - معرفــی فرصت هــای ســرمایه گذاری حــوزه لجســتیک در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی 

خصــوص بــه بخــش خصوصــی

کز لجستیکی در شهرک ها و نواحی صنعتی - طراحی راه حل های مشارکت دولت و بخش خصوصی برای ایجاد مرا

ترغیــب ارایه دهنــدگان خدمــات انبــارداری، حمل ونقــل و ســایر خدمــات لجســتیکی بــرای اســتقرار و همــکاری مشــترک  -

کشــور در ارایــه خدمــات لجســتیکی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی 

ح	  مشموالن طر

شهرک ها و نواحی صنعتی -

فعاالن اقتصادی مجاز در مناطق ویژه -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

ــز لجســتیک در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی و مناطــق  - ک ــه احــداث مرا ــوط ب دســتورالعمل تعییــن شــرایط و ضوابــط مرب

ــژه اقتصــادی تحــت پوشــش )1397( وی

تدوین دستورالعمل های مرتبط با راهکارهای مشارکتی  -
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51. افزایش جذابیت حمل ریلی بار برای بنگاه  های صنعتی 
مسئله های  اصلی	 

کشور - کاال در  سهم اندک )حدود 6 درصدی( بخش ریلی از حمل 

پایین بودن سرعت سیر بار در شبکه ریلی -

بهره وری پایین و عدم وجود صرفه ناشی از مقیاس در حمل بار ریلی به دلیل تعدد شرکت های حمل ونقل ریلی -

مدیریت غیربهره ور دولت بر سیر و حرکت بار در شبکه ریلی -

کز صنعتی و معدنی به شبکه ریلی  - عدم اتصال مستقیم برخی از مرا

اهداف	 

کشور - کاالهای ریل پسند در  افزایش سهم حمل  ونقل ریلی از حمل 

کاهش نقش دولت در مدیریت سیر و حرکت بار در شبکه ریلی -

کشور - کاهش تعداد و افزایش مقیاس فعالیت شرکت های حمل ونقل ریلی 

کز صنعتی و معدنی به شبکه ریلی از طریق خطوط فرعی  - افزایش اتصال مرا

ابزارهای سیاستی	 

تشــویق شــرکت  های حمل ونقــل بــه ادغــام و یــا همــکاری مشــترک در حوزه هایــی نظیــر برنامه ریــزی مشــترک حمــل بــار  -

گن هــای بــاری ک گذاری وا و بــه اشــترا

گــذاری بهره بــرداری از نواحــی مختلــف شــبکه ریلــی بــه بازیگرانــی از بخــش خصوصــی در راســتای ارتقــای مدیریــت ســیر  - وا

و حرکــت بــار در شــبکه

بهره گیری از راه حل های مشارکتی بخش دولتی و بخش خصوصی در احداث خطوط فرعی ریلی -

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کلــی برنامــه ششــم توســعه )مصــوب 1394( در خصــوص اولویــت بخــش ریــل در توســعه  - بندهــای 24 و 25 سیاســت های 

کــز بــزرگ  حمل ونقــل و توســعه حمل و نقــل ریلــی بــاری بــا اولویــت تجهیــز شــبکه و پایانه هــای بــاری و اتصــال شــبکه بــه مرا

ــژه  ــی بوی کشــور و شــبکه های ریلــی منطقــه ای و جهان اقتصــادی، تجــاری و صنعتــی و مبــادی ورودی و خروجــی مهــم 

کریــدور شــمال - جنــوب بــا هــدف توســعه صــادرات و ترانزیــت بــار.

کلی اصل 44 قانون اساسی )مصوب 1384( - سیاست  های 
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مــاده 57 بنــد )ب(، قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران )مصــوب 1395( در خصــوص  -

افزایــش ســهم حمل ونقــل ریلــی بــار بــه حداقــل 30% بــا توجــه بــه قانــون توســعه حمل ونقــل عمومــی و مدیریــت مصــرف 

ســوخت )مصــوب 1386(

مــاده 52 بنــد )الــف( قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران )مصــوب 1395( در خصــوص  -

و  شــهری  درون  ریلــی  حمل ونقــل  از  بهره بــرداری  و  احــداث  در  غیردولتــی  بخــش  ســرمایه گذاری  مشمول شــدن 

کمترتوســعه یافته  مناطــق  در  ســرمایه گذاری  بــا  مرتبــط  مقــررات  و  قوانیــن  بــه  برون شــهری، 

آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های ریلی )مصوب 1389( -

ــه ادغــام  - تدویــن مقــررات و دســتورالعمل های مــورد نیــاز در موضوعاتــی چــون تشــویق شــرکت های حمل  ونقــل ریلــی ب

گــذاری بهره بــرداری شــبکه بــه بخــش خصوصــی و راه حل هــای مشــارکت بخــش دولتــی و خصوصــی در  یــا همــکاری، وا

ایجــاد خطــوط ریلــی فرعــی
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کارکرد پنجم: توسعۀ تجارت الکترونیک

کشور  ی تجارت الکترونیکی 
ّ

52. ساماندهی و یکپارچه سازی سامانه های مل
مسئله   اصلی	 

فرایندهــای صــادرات و واردات مســتلزم مبادلــه اطالعــات و اســناد بیــن چندیــن نهــاد مختلــف )هرکــدام دارای رویه هــای  -

کاری، ســامانه ها و فرم هــای خــاص خــود هســتند( 

ک اطالعاتی بین سامانه های مختلف - عدم وجود سازوکارهای روان ساز و تسهیل کننده برای اشترا

اهداف	 

استقرار یک پنجره واحد تجاری -

کشور در تجارت بین الملل - افزایش سهم 

کاهش هزینه مبادالت تجاری -

کاهش پیچیدگی ها و تأخیر در فرایندهای تجاری -

جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی -

کارایی نظارت های رسمی - بهبود اثربخشی و 

افزایش یکپارچگی و شفافیت در امور -

ابزارهای سیاستی	 

کشور  - امکان سنجی، طراحی و پیاده سازی پنجره واحد تجاری به عنوان داشبورد مدیریت تجارت الکترونیکی 

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

بند »الف« ماده 4 آیین  نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی -

اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  ماده 3- بند 1- ح -

ح تحول اقتصادی  - طر

سامانه های تجارت الکترونیکی موجود شامل:  -

گواهی الکترونیکی ریشه،  - صدور 
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گواهی الکترونیکی میانی عام،  - صدور 

تدارکات الکترونیکی دولت،  -

نظارت بر فرایند تجارت، -

نماد اعتماد الکترونیکی. -
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گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی 53. حمایت از 
مسئله   اصلی	 

کشور برای توسعه بازارهای الکترونیکی - بروز نبودن زیرساخت های الکترونیکی 

عدم هماهنگی با جریان تجارت بین المللی -

کامل طرفین تبادالت تجاری از فعالیت ها و نیازهای یکدیگر در امر واردات، صادرات و نیز ترانزیت - عدم اطالع 

اهداف	 

نوسازی و روان سازی تجارت -

کشور در تجارت بین الملل - افزایش سهم 

کاالهای غیرنفتی و خدمات - توسعه صادرات 

کشور در بازارهای بین المللی  - تقویت توان رقابتی محصوالت صادراتی 

ایجاد بسترهای الکترونیکی یکپارچه برای ارتباط دادن طرفین تبادالت تجاری  -

کاال )به خصوص زمینی( - کاهش هزینه های حمل  ونقل در صادرات و واردات 

ابزارهای سیاستی	 

تدوین سازوکار قانونی برای شکل  گیری بازارهای داد و ستد الکترونیکی  -

تعریف سازوکارهای حمایتی و تشویقی برای تشکیل استارت آپ ها در این زمینه  -

حمایت از شکل گیری بازارگاه های الکترونیکی حمل ونقل بین المللی  -

ایجاد زیرساخت های اعتبارسنجی بازار های داد و ستد الکترونیکی -

تهیه و تدوین استانداردهای بازار های داد و ستد الکترونیکی و دستورالعمل های اجرایی مربوطه -

راه اندازی آزمایشگاه های تست )امنیت سایت، نرم افزار ....( بازار های داد و ستد الکترونیکی  -

توسعه پورتال نماد اعتماد الکترونیکی برای بازار های داد و ستد الکترونیکی  -

ایجاد سازوکارهای نظارت بر دریافت شکایات و پیگیری آن -

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 مجلس شورای اسالمی -

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال 1384 هیئت وزیران و اصالحیه های بعدی آن -

 اساس نامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک -

گواهی الکترونیکی ریشه - مرکز صدور 
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کارکرد ششم: هوشمندی بازار

54. تقویت و توسعۀ نظام اطالع رسانی تجاری
مسئله   اصلی	 

کاالیــی  - عــدم دسترســی شــفاف و بــه موقــع بــه آمــار تجــارت خارجــی و عــدم وجــود رویــه درســت و واحــد در طبقه بنــدی 

در آمارهــای تجــاری 

اهداف	 

کشور میان دستگاه های ذی ربط مطابق نظام بین المللی  - همسان سازی طبقه بندی های آمار تجارت خارجی 

کلیۀ ذی نفعان - کلیۀ آمارهای غیرمحرمانه به صورت شفاف و به موقع در اختیار  گرفتن  در دسترس قرار 

ابزارهای سیاستی	 

تعرفه های واردات محصوالت دانش بنیان و پیشرفته -

کشور  - سامانه های اطالع رسانی تجاری 

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

همکاری با مرکز آمار ایران -

کمیسیون ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  -
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کیفیت صادرات و واردات کنترل  55. بهبود سازوکارهای 
مسئله های اصلی	 

عدم اعمال استانداردهای وارداتی و داخلی متناسب با استانداردهای بین المللی  -

کیفیت صادرات و واردات  - کنترل  اتالف زمان ناشی از 

استفاده غیرمتناسب از استانداردگذاری اجباری صادرات  -

عدم وجود زیرساخت های آزمایشگاهی موردنیاز -

اهداف	 

کلیــه ابهامــات در مــورد همپوشــانی های موجــود بیــن صالحیــت عــام ســازمان ملــی  - یکپارچه ســازی سیاســتی و رفــع 

اســتاندارد بــا صالحیت هــای خــاص ســایر ســازمان های مســئول 

کثــری اســتانداردهای موجــود بین المللــی بــه عنــوان مبنــای اســتانداردهای ملــی و تعییــن ضابطــه بــرای  - به کارگیــری حدا

موارد اســتثنایی

کشور - تقویت زیرساخت های الزم در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی مخصوصٌا در خصوص موارد غیرقابل آزمون در 

کاهــش زمــان صــدور مجوزهــای  - رعایــت اصــول شــفافیت و بی طرفــی در جهــت روان ســازی، حــذف فرایندهــای مــوازی و 

صــادرات و واردات

ابزارهای سیاستی	 

مجوزهای واردات و صادرات -

نظام ارزیابی و مدیریت خطر مطابق معیارها و پروتکل های جهانی  -

کشورهای هدف صادراتی  - موافقتنامه های شناسایی متقابل روش های ارزیابی انطباق با 

موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی سازمان تجارت جهانی -

موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت سازمان تجارت جهانی  -

موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی -

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

هماهنگی با سازمان ملی استاندارد ایران -

هماهنگی با سازمان دامپزشکی -

هماهنگی با سازمان غذا و دارو  -
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هماهنگی با سازمان حفظ نباتات -

کلــی  - کیفیــت موضــوع بنــد )٣٠ ( سیاســت های  کشــور و مدیریــت  ســند جامــع و نقشــه راه تحــول نظــام استانداردســازی 

برنامــه ششــم 

مواد 11 و 17 قانون حفظ نباتات مصوب 1364 -

ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346  -

کشور مصوب 1350 - ماده 7 قانون دامپزشکی 

کیفیت صادرات و واردات - کنترل  مصوبه بهبود سیاست های 
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کارکرد هفتم: توسعۀ بازار داخل

56. تحریک تقاضای داخلی برای محصوالت صنعتی تولید در داخل
مسئله های   اصلی	 

نقایص ناظر بر نظام قیمت گذاری محصوالت صنعتی -

کاهش توان خلق ارزش افزوده تولیدات صنعتی  -

هدف	 

افزایش اندازه بازار داخل برای محصوالت صنعتی تولید داخل -

ابزارهای سیاستی	 

استفاده از ظرفیت خریدهای دولتی -

مشوق های خرید محصوالت تولید داخل به مصرف کنندگان و متقاضیان صنعتی  -

تقویت جایگاه انجمن های مصرف کننده از طریق:  -

الف. تقویت پایه منابع درآمدی انجمن ها 

ب. تقویت ظرفیت بازرسی و رفع محدودیت های ایفای نقش انجمن ها به عنوان مدعی العموم 

ج. تقویت نقش انجمن ها در تصمیم سازی های حوزه مصرف کننده

د. تجهیز انجمن ها به زیرساخت های تخصصی قضایی )دادگاه های تخصصی مصرف کننده(

کیفیــت بــا اســتانداردهای  ه. توســعه و ارتقــای نظــام نظــارت بــر اســتانداردهای محصولــی و ایجــاد انطبــاق نظام هــای ارزیابــی 

بین المللــی

ــر اجــرای  - ــا اعمــال نظــارت دقیــق ب ارتقــا جایــگاه مصرف کننــده ایرانــی از طریــق بهبــود خدمــات حیــن و پــس از فــروش ب

کلیــه تولیدکننــدگان و واردکننــدگان بــه داشــتن نمایندگــی  قانــون حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان مبنــی بــر الــزام 

ــروش  ــه ســرویس و خدمــات بعــد از ف ــی و ارائ ــرگاه مجــاز، تامیــن قطعــات یدک رســمی و تعمی

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان )1388( -

مواد 52 و 59 اصالحیه قانون نظام صنفی )1392( -
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57. تشویق تبدیل تجارت به سرمایه گذاری خارجی
مسئله های   اصلی	 

افزایش هزینه های تجارت صرف  -

کشورها  - کشور نسبت به سایر  کمبود »سرمایه گذاری خارجی پرهیزکننده از تعرفه ها« در 

اهداف	 

اســتفاده از ظرفیــت حضــور طوالنــی شــرکت های چندملیتــی در بــازار ایــران بــه عنــوان فرصتــی بــرای تبدیــل بخش هایــی  -

از تجــارت بــه ســرمایه گذاری و جــذب ســرمایه گذاری خارجــی

کشور  - بهره گیری از ظرفیت تمایل بنگاه های خارجی برای حضور مجدد یا توسعه فعالیت های جاری در 

کشور  - ترغیب شرکت های بین المللی به مونتاژ محصوالت در داخل 

ابزارهای سیاستی	 

امکان بهره برداری از مشوق های مالی ذیل بسته سرمایه گذاری مشترک در صورت سرمایه گذاری مشترک -

امــکان بهره بــرداری از منابــع برنامــه پیونــد صنعتــی توســط شــرکت های تامین کننــده داخلــی بــرای اجــرای پــروژه توســعه  -

زنجیــره تامیــن 

اعتبار مالیاتی معادل 100% درآمد برای 5 سال یا 100% برای 10 سال در مناطق محروم  -

اعتبار مالیاتی 100 درصدی روی درآمد صادراتی -

گمرکــی دو یــا چندگانــه بــا هــدف ایجــاد منافــع اقتصــادی در واردات قطعــات و مونتــاژ آنهــا بــه جــای  - بکارگیــری تعرفه هــای 

واردکــردن محصــول نهایــی و بــرای داخلی ســازی بســته بــه صنعــت یــا رشــته مــورد نظــر

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

بسته سرمایه گذاری مشترک -

برنامه پیوند صنعتی -

کشور - هماهنگی با سازمان امور مالیاتی 

قانون مالیات های مستقیم -
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کارکرد هشتم: تنوع بخشی صادراتی

58. اولویت گذاری محصوالت صادراتی برای بازارهای منتخب 
مسئله   اصلی	 

نامشخص بودن پتانسیل های صادراتی برای بازارهای هدف منتخب  -

هدف	 

کردن محصول مناسب برای بازارهای هدف منتخب صادراتی  - مشخص 

ابزارهای سیاستی	 

کشور - تدوین ماتریس اولویت های محصول- 

اولویت دهی جوایز صادراتی به صادرکنندگان محصوالت اولویت دار برای بازارهای هدف منتخب -

کسب مجوزهای بین المللی برای تسهیل ورود در بازارهای هدف منتخب  - حمایت مرتبط با 

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

بخش »ج« بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی )سال 1395( -
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کشور 59. تنوع بخشی و افزایش پیچیدگی سبد صادراتی 
مسئله های اصلی	 

کارایی جوایز صادراتی موجود - عدم 

عــدم تعییــن صنایــع و بنگاه هــای اولویــت دار و ادامــه حمایــت از خام فروشــی، ادامــه سیاســت های اعطــای جوایــز  -

کار مناســب بــرای اجــرای شــفاف و نظام منــد قوانیــن حمایتــی مســتقیم بــه جــای پوشــش هزینه هــا، عــدم وجــود ســاز و 

عدم انجام تعهدات مربوطه از طرف دولت -

اهداف	 

کارگیری سیاست های نرم صنعتی/صادراتی - افزایش تنوع و پیچیدگی صادراتی با به 

کارکردی عینی، بخشی و بنگاهی - اعطای مشوق های هدفمند صادراتی بر اساس معیارهای 

ابزارهای سیاستی	 

جوایز صادراتی -

کاالهای خام - عوارض صادراتی برای 

کمک هزینــه  - کمک هزینــه خدمــات تخصصــی،  حمایت هــای صادراتــی غیرمســتقیم هدفمنــد و مشــروط )همچــون 

ــر  گرنــت بالعــوض تحقیــق و توســعه ب ــدار، اعطــای تســهیالت، اعطــای  خدمــات پیش نیــاز صــادرات، اعطــاء اعتبــار خری

اســاس میــزان صــادرات، ...( 

کاالهای صادراتی - اولویت بندی 

حمایت ها و معافیت های مالیاتی مربوط به صادرات -

حمایت از مقیاس صادراتی -

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

کشور - گمرکی  ماده ١٤١ اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ١٣٩٤ماده 2 قانون امور 

ــزوده  - ــا ارزش اف ــا ب کاالهــای خــام ی ــی  ــون احــکام دایمــی برنامه هــای توســعه جهــت وضــع عــوارض صادرات مــاده 23 قان

پاییــن

هماهنگی با بانک مرکزی برای اجرایی سازی رویکرد پیمان ساری نرم در نقل و انتقاالت ارزی -
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کشور به صادرات مجدد گسترش دامنه ارائه خدمات نهادهای صادراتی   .60
مسئله های   اصلی	 

گمرکی - کشورها مشمول هزینه های مالیاتی و  کاالها به بسیاری از  صادرات مستقیم 

سهم پایین خدمات مالی نهادهای اعتبار صادراتی به صادرات مجدد  -

هدف	 

کشــور عمــان )بــه واســطه موقعیــت جغرافیایــی مناســب و  - کشــورها نظیــر  اســتفاده از ظرفیــت همــکاری بــا برخــی از 

گمرکــی( کننــده  برخــورداری از قوانیــن و مقــررات تســهیل 

ابزارهای سیاستی	 

کارخانه هــای بســته بندی، ســردخانه ها و انبارســازی( در  - حمایــت مالــی از ســرمایه گذاری زیرســاختی )جهــت ایجــاد 

ــث  کشــورهای ثال ــه  کاالهــا ب ــت ارســال  کشــور های مناســب، باب

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز  -

ظرفیت های قانونی و زیرساختی مورد نیاز	 

هماهنگی با بانک مرکزی -

هماهنگی با صندوق توسعه ملی  -

گمرک - هماهنگی با 
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9   سازوکارهای اجرایی و پشتیبان سند 

گفتمــان تعاملــی بیــن بخش هــای دولتــی و خصوصــی، پیگیــری نقشــه راه برنامه هــای اقــدام  کیفیــت  اثربخشــی سیاســت صنعتــی بــه 

کارآمــدی احتمالــی ایــن سیاســت ها و اقدامــات، دارد. از ایــن  زیرمجموعــۀ سیاســت های تدویــن شــده، و پاســخ ســریع بــه شــواهد نا

گونــه ســازوکار اجرایــی پــس از اتمــام فراینــد تصویــب سیاســت ها پیش بینــی می شــود: رو، دو 

تدویــن نقشــه راه برنامه هــای اقــدام بــا توجــه بــه افــق زمانــی چشــم انداز و هدفگــذاری مرحلــه ای 	 
مــورد نظــر ســند سیاســت صنعتــی

کامــل ســند عــالوه بــر تدویــن نقشــه راه ســند سیاســت صنعتــی بــه تفکیــک سیاســت های افقــی و عمــودی و نگاشــت نهــادی  اجــرای 

کوتاه مــدت )ســالیانه( و میان مــدت )چهارســاله(  مرتبــط بــا آن، نیازمنــد تدویــن برنامه هــای اقــدام و پشــتیبان در دو بــازه زمانــی 

کــه بــه صــورت دقیــق سیاســت ها و برنامه هــای مــورد نیــاز بــرای تحقــق وظایــف مشــخص شــده در  اســت. در ایــن ارتبــاط الزم اســت 

کلیــدی آن هــا ارایــه شــود. نگاشــت نهــادی بازیگــران مرتبــط بــا سیاســت های صنعتــی و اهــم وظایــف 

همچنیــن در راســتای ایجــاد هم افزایــی و فضــای تعاملــی اثربخــش جهــت راهبــري، مدیریــت و اجــرای ایــن ســند،  تأســیس 

ــا توجــه بــه دامنــۀ شــمول و ذی نفعــان تأثیرگــذار  گرفتــه اســت. ب کار قــرار  »اندیشــکده مطالعــات سیاســت های صنعتــی« در دســتور 

و تأثیرپذیــر حــوزه سیاســت های صنعتــی، معدنــی و تجــاری، انتظــار مــی رود اندیشــکده مذکــور در ســطوح راهبــردی، مدیریتــی و 

کارشناســی تخصصــی، بسترســاز ایجــاد درک مشــترک و تحلیــل مســائل، ادغــام دیدگاه هــای مطروحــه و ارائــه راهکارهــای سیاســتی و 

اجرایــی  هدفمنــد و منســجم حــوزه، باشــد.

کار دســتگاهی و 	  ایجــاد رویه هــای پایــش و ارزیابــی نقشــه راه پیاده ســازی ســند بــر اســاس تقســیم 
نهــادی 

ــر اســاس  ــه طــور مــداوم پایــش شــود، بلکــه ب ــد ب نه تنهــا برنامه هــای اقــدام طراحــی شــده ذیــل ســند سیاســت های صنعتــی می بای

کارایــی و  ــذا در اجرایی ســازی ایــن ســند، ارزیابــی  ــد اتفــاق افتــد؛ ل نتایــج ارزیابــی، اصــالح صحیــح مســیر پیاده ســازی آن نیــز می بای

گرفتــه و بــا توجــه بــه نتایــج ایــن  کار قــرار  اثربخشــی مداخــالت سیاســتی نیــز بایــد بــه صــورت دوره ای )کوتاه مــدت و ســالیانه( در دســتور 

کثــر ظــرف شــش مــاه برنامه هــای اقــدام می بایــد اصــالح شــود. ارزیابی هــا، حدا
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