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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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گذشــته نســبت ارزش افــزوده  کالن، در ســطح وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و در ســطوح رشــته ای و بنگاهــی طــی دهــه  در ســطوح 

کاهــش یافتــه اســت.  ــه 31/7 درصــد در ســال 1399  کاهنــده و هشــداردهنده ب ــدی  ــه ارزش تولیــدات صنعتــی در رون بخــش صنعــت ب

کشــور تبدیــل شــده و  به رغــم ظرفیت هــای صنعتــی، بخــش صنعــت بــه دلیــل عــدم جــذب ســرمایه بــه ســومین محــرک رشــد اقتصــادی 

کــرده اســت. اختالفــی 80 رتبــه ای بیــن پتانســیل جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم  کاهــش پیــدا  نقــش پیشــرانی آن در انباشــت ســرمایه 

کشورهاســت. صنایــع شــیمیائی، فلــزات  کــه یکــی از عمیق تریــن شــکاف  ها در میــان  خارجــی و میــزان محقــق شــده آن وجــود دارد 

کــه 74 درصــد ارزش افــزوده  کانی هــای غیرفلــزی و غذائــی به ترتیــب پیشــران های بخــش صنعــت هســتند  اساســی، وســائل نقلیــه، 

کشــور از ســطح بــاالی فنــاوری برخوردارنــد. تنــوع  کمتــر از 3 درصــد ارزش افــزوده بخــش صنعــت  ایــن بخــش را تشــکیل می دهنــد. 

ــی  ــه همگ ک ــت  ــی اس ــوالد و معدن ــن و ف ــیمی، آه ــوالت پتروش ــور محص کش ــی  ــادرات صنعت ــده ص ــدود و عم ــور مح کش ــی  ــادرات صنعت ص

گــرد هــم آمــدن تــوان جمعــی متخصصــان  منبع محــور هســتند. بدیــن ترتیــب بــه نظــر می رســد برون رفــت از ایــن وضعیــت نیازمنــد اواًل 

حــوزه سیاســتگذاری صنعتــی،، معدنــی و تجــاری، و ثانیــًا ایجــاد اجمــاع بــرای پیاده ســازی سیاســت های مــورد نظــر اســت. بــه ویــژه آنکــه 

کشــور، هنــوز پیاده ســازی ایــن اســناد محقــق نشــده اســت.  ــه رغــم وجــود ســبقه چهــار دوره تدویــن ســند سیاســت های صنعتــی در  ب

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 بــازار و در عیــن حــال اجــرای سیاســت های 

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

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

ــروز محدودیــت جــدی در فراینــد توســعه صنعتــی،  ــه ب ــد و چنیــن شــرایطی ب کشــور بوده ان هدفمنــدی الزم جهــت توســعه صنعتــی 

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

ــت. ــدی اس ــد تدبیرج ــده و نیازمن گردی

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 

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

گــردد. ضمــن آنکــه در  کمبودهــای زیرســاختی نــرم و ســخت در صنایــع هــدف اقــدام  صنایــع هــدف شناســائی شــده و ســپس بــه رفــع 

فراینــد برنامه ریــزی بــرای تحقــق ایــن مهــم می بایســت نســبت بــه تســهیل فراینــد 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، منطقــه ای یــا عضویــت در ســازمان جهانــی تجــارت بــه بازارهــای  بــوده و مادامــی 

کشــورهای جهــان مطابقــت داد، امــکان بهره منــدی از  کــم بــر روابــط اقتصــادی  باثبــات دســت یافــت و مقــررات خــود را بــا مقــررات حا

قابلیت هــای اقتصــاد جهانــی بــرای رشــد و توســعه اقتصــاد مّلــی ایجــاد نمی شــود. از ســوی دیگــر بــا الحــاق بــه ســازمان جهانــی تجــارت 

انتظــار مــی رود تعهــد بــه اجــرای ضوابــط و الزامــات ســازمان جهانــی تجــارت در بســیاری مــوارد موجــب برقــراری حکومــت قانــون، 

کشــور شــده و شــاخص های اقتصــاد  هماهنگــی بیشــتر بــا جامعــه بین المللــی و شــفافیت و ضابطه منــدی بیشــتر فضــای سیاســتگذاری 

ــه عمــل آیــد، ضمــن آنکــه بایــد سیاســت های  کالن پــس از الحــاق بهبــود یابــد. در مســیر الحــاق می بایســت اصالحــات نهــادی الزم ب

گرفتــه شــود. 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 

گی هــای  کــه یکــی از ویژ کاهــش یابــد( دنبــال شــود. ایــن درحالــی اســت  مشــارکت بــا بخــش خصوصــی )به شــرط آنکــه در طــول زمــان 

کشــور اســتمرار طوالنــی مــدت راهبــرد جایگزینــی واردات و اتخــاذ سیاســت های حمایتــی غیرگزینشــی، بی قیــد  مهــم توســعه صنعتــی 

کنــار  کــرده و در  کشــور  کــه اثــرات منفــی خــود را متوجــه پویایی هــای رشــد درازمــدت صنعتــی  و شــرط و از نظــر زمانــی نامحــدود بــوده 

ــه صنعــت داخلــی انجامیــده اســت. از تبعــات دیگــر  ــه رخــوت فناوران گرفتــن در معــرض رقابــت خارجــی، ب نبــود فشــار ناشــی از قــرار 

کاالهــا و غیررقابتــی شــدن  کیفیــت پاییــن  کوچــک شــدن مقیــاس تولیــد، بــاال بــودن قیمــت تمــام شــده محصــوالت،  ایــن سیاســت 

محصــوالت داخلــی در بازارهــای خارجــی اســت. بــه عــالوه بدلیــل حمایت هــای تجــاری بســیار زیــاد از بنگاه هــای داخلــی، بنگاه هــا 
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کــه نتیجــه آن پاییــن بــودن شــدت  کمــی دارنــد  بــه فعالیت هــای تحقیــق و توســعه، نــوآوری و ارتقــای ســرمایه انســانی توجــه بســیار 

کشــور اســت.  اســتفاده از نیــروی انســانی متخصــص و ســطح پاییــن ســواد شــاغالن در بخــش صنعــت 

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 

کارکردی )بین بخشی( د. تدوین سیاست های 

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، معدنی و تجاری 

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 شــده اســت. 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، معدنی و تجاری  شکل 2. اعضای اصلی 
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3   مدل محتوایی تدوین سند

کلۀ محتوایــی ســند به گونــه ای طراحــی  به منظــور نــگاه جامــع و نظام منــد بــه تدویــن سیاســت های صنعتــی، معدنــی و تجــاری، شــا

کــه بیشــینه مســئله های مربوطــه در ســطوح مختلــف فرابخشــی، بین بخشــی و درون بخشــی به صــورت هم زمــان مدنظــر  شــده اســت 

کالن )ماننــد ارزی، مالــی و ...(،  گیــرد. بــر ایــن اســاس، ســه دســتۀ سیاســتی مشــتمل بــر الزامــات سیاســتی ســطح  سیاســتگذار 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، معدنــی و تجــاری، اعــم از مجلــس شــورای اســالمی، بانــک  در ایــن ســطح الزم اســت 

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

حوزه هــای 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  کالن و ســایر حوزه هــا )اعــم از روابــط خارجــی، زیرســاخت ها، روابــط 

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

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

کلیــدی مربوطــه ارائــه خواهــد شــد.  ایــن ســطح 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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کشور شکل 3. چارچوب محتوایی تدوین سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری 

3-3   تدوین بسته های سیاستی عمودی )ناظر بر توسعۀ صنایع پیشران و دارای اولویت(
ــی، رشــته فعالیت هــای پیشــران  ــر مبنــای روش شناســی و معیارهــای منتخــب اولویت بنــدی رشــته فعالیت هــای صنعتــی و معدن ب

کــه محــور تدویــن بســته های سیاســتی  و دارای اولویــت صنعتــی و معدنــی ده گانــۀ وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مشــخص شــد 

گرفتــه اســت: ح ذیــل قــرار  عمــودی بــه شــر
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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 

ــروه درون زایــی متشــکل از معیارهــای  گ ــر ایــن مبنــا، معیارهــای اولویت بنــدی مشــخص شــده اند؛ ایــن معیارهــا در دو  ــد و ب گرفته ان

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

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

گرفتــه شــده در  ح روش شناســی و معیارهــای بــکار  اســت. معیارهــای مطروحــه، اجتمــاع معیارهــا در مطالعــات پیشــین اســت. شــر

تدویــن اولویت هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری )پیوســت شــماره 7(، پــس از تصویــب در شــورای راهبــری تدویــن ســند، طی جلســاتی 

کشــاورزی ایــران و تهــران( و ذی نفعــان بخشــی دولتــی  بــا حضــور ذی نفعــان بخــش خصوصــی )اتاق هــای بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

)کمیســیون امــور زیربنایــی، صنعــت و محیط زیســت دفتــر هیئــت دولــت و مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی(، مــورد بحــث 

گرفتــه اســت. و تحلیــل تکمیلــی قــرار 

2. تجویز سیاست های عمودی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش مسئله محور

نتایــج اولویت بنــدی رشــته فعالیت هــای صنعتــی مبتنــی بــر معیارهــای فوق الذکــر، بــه ده صنعــت اصلــی منتهــی شــده اســت. 

کمیته هــای تخصصــی  به منظــور بررســی دقیــق و جامــع نقــاط ضعــف و حلقه هــای مفقــوده در زنجیــره ارزش هریــک از ایــن صنایــع، 

کارگروه هــای تخصصــی مربوطــه نهایــی شــده اســت. در نهایــت،  کــرده و اســناد تدویــن شــده توســط  کارشناســی را تدویــن  گزارش هــای 

ح شــده و بــه تصویــب رســیده اســت. اســناد پشــتیبان هــر صنعــت در شــورای راهبــری مطــر
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4   جایگاه جهانی ایران از منظر شاخص های بین المللی1 

از منظــر شــاخص های بین المللــی رتبــه ایــران در در شــاخص های رقابت پذیــری جهانــی2، ارزش افــزوده بخــش صنعــت از تولیــد 

ــوآوری جهانــی5،  کاهش یافتــه و در شــاخص های ن ــا 2020 میــالدی  ناخالــص داخلــی3 و شــاخص تولیــدات صنعتــی4 از ســال 2006 ت

کســب وکار9 وضعیــت  توســعه منابــع انســانی6، رقابت پذیــری صنعتــی7،  ســهم تحقیــق و توســعه از تولیــد ناخالــص داخلــی8 و ســهولت 

بهتــری را نمایــان داشــته اســت. همچنیــن وضعیــت ایــران در شــاخص های ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی10 و آزادی اقتصــادی11 

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

کنونی با سال 1385(  جدول 1. جایگاه اقتصاد ایران در شاخص های بین المللی )مقایسه وضعیت 

کنونی سال 1399وضعیت سال 1385نهاد متولیشاخص وضعیت 

GDP 31.7 درصد48.26 درصدبانک جهانیسهم ارزش افزوده بخش صنعت )شامل ساخت( از

GDP 0.83 درصد*0.56 درصدیونسکونسبت هزینه کرد تحقیق و توسعه به

رتبه: 96 از 177بانک جهانیتوسعه منابع انسانی
امتیاز: 0.746

رتبه: 70 از 189
امتیاز: 0.783

رتبه: 68 از 152یونیدورقابت پذیری صنعتی
امتیاز: 0.037

رتبه: 56 از 152
امتیاز: 0.052

10.5 درصد11.2 درصدیونیدوتولیدات صنعتی

کسب وکار رتبه: 127 از 190***رتبه: 142 از 190**بانک جهانیسهولت 

مجمع جهانی رقابت پذیری جهانی
اقتصاد

رتبه: 66 از 144
امتیاز: 4.22 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.  Industry (including construction), value added (% of GDP(
4.  Industrial Production Index (IPI)
5.  Global Innovation Index (GII)
6.  Human Development Index (HDI)
7.  Competitive Industrial Performance index (CPI)
8.  Research and development expenditure (% of GDP(
9.  Ease of Doing Business
10.  Foreign direct investment (FDI)
11.  Index of Economic Freedom
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کنونی سال 1399وضعیت سال 1385نهاد متولیشاخص وضعیت 

رتبه: 151 از 157مؤسسۀ هریتجآزادی اقتصادی
امتیاز: 44 از 100

رتبه: 164 از 171
امتیاز: 49.2 از 100

سازمان جهانی نوآوری جهانی
مالکیت فکری

رتبه: 95 از 125
امتیاز: 28.4 از 100++

رتبه: 67 از 131
امتیاز: 30.89 از 100

GDP 1.13 درصد*0.87 درصدبانک جهانیسهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از
* آخرین آمار کشور ایران در سال 2017 میالدی منتشر شده است.
** اولین آمار کشور ایران در سال 2008 میالدی منتشر شده است.

*** آخرین آمار کشور ایران در سال 2019 میالدی منتشر شده است.
+ اولین آمار کشور ایران در سال 2012 میالدی منتشر شده است.

++ اولین آمار کشور ایران در سال 2011 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.



سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران18

5   چشم انداز سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران

کشــور بــر اســاس آموزه هــای درون زایــی  گام دوم انقــالب اســالمی ایــران، بــه منظــور تقویــت اقتصــاد مســتقل  در راســتای تحقــق بیانیــۀ 

کشــور  کلــی بخــش صنعــت و معــدن، چشــم انداز توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت  و برون گرایــی اقتصــاد مقاومتــی و سیاســت های 

در افــق 1414 عبــارت اســت از: 

»دست یابی به جایگاه نخست توسعه صنعتی، معدنی و تجاری در سطح1 منطقه« 

گی های: با ویژ

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

تسهیل گر تمامی رشته فعالیت های صنعتی و معدنی	 

حمایت گِر ارتقای زنجیرۀ ارزش صنایع پیشران و دارای اولویت	 

1.  منطقه آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه
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کالن1 6   اهداف 

سیاست صنعتی مبتنی بر چشم انداز پیش گفته، اهداف ذیل را دنبال می کند:

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 حوزه صنعت و معدن	 

افزایش نقش تأمین مالی دولت در توسعۀ صنعتی	 

کشور به بانک های تخصصی حوزه صنعت، معدن و تجارت	  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	 

کار و سرمایه	  افزایش بهره وری نیروی 

کارگیری بهینه فناوری روزآمد و برتر 	  به 

افزایش دسترسی به بازار 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 

1.  بــه تفصیــل در گــزارش پشــتیبان شــماره پنجــم ســند تحــت عنــوان روش شناســی و هدف گــذاری کمــی اهــداف ســطح کالن صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور ، بــه ایــن موضــوع پرداختــه 
شــده است.
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افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات با فناوری باال و متوسط	 

ارتقای توان رقابت پذیری صادراتی محصوالت صنعتی	 

افزایش مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی 	 

ح جدول 2 در دو سناریو می توان برشمرد.  کمی ناظر بر چشم انداز پیش گفته را نیز به شر مجموعه اهداف 

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

سال شاخص
1398

سال 1414 
)رشد مالیم(

سال 1414
)رشد شتابان(

45/861/674/2سهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت از GDP )درصد(

16/922/826/9سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP )درصد(

16/321/926/6سهم ارزش افزوده بخش معدن از GDP )درصد(

12/616/920/7سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی از GDP )درصد(

کل )درصد( 31/736/546سهم اشتغال صنعت و معدن از اشتغال 

کل )درصد( 14/821/532/6سهم صادرات صنعتی از صادرات 

کل محصوالت ساخته شده صنعتی )درصد( 36/352/663/5سهم محصوالت با فناوری متوسط به باال از 

کل هزینه کرد تحقیق و  سهم هزینه کرد بنگاه های تجاری در بخش تحقیق و توسعه از 
کشور )درصد( 16/531/441/3توسعه 

کل صادرات غیرنفتی )درصد( 25/236/555/4سهم 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 4. 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 4( 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  و مهمتریــن 

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

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

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

)شــکل 5(. 

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 5. 

کلیدواژه هــای شناســایی شــده و بــر مبنــای هدفگــذاری ایــن ســند، مهمتریــن چالش هــا  بــا توجــه بــه نتایــج تحلیــل اســنادی، 

کــه بســتر پیاده ســازی سیاســت های بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت را فراهــم مــی آورد در ادامــه  کالن  و الزامــات سیاســتی ســطح 

ــده اند. ــه ش ارائ
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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 دمپینگ، 

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 6. 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 تمامــی رشــته فعالیت های صنعتــی مبتلی بــه آن هســتند موضوعــی اســت  غلبــه بــر چالش هــای شناســایی شــده فــوق 

گــروه اصلــی سیاســت های مبتنــی بــر رونــق  کــه در ســطح دوم ســند بــا تمرکــز بــر سیاســتگذاری افقــی )بین بخشــی( بــه تفکیــک ســه 

تولیــد، ارتقــای فنــاوری و توســعۀ بــازار، مــورد توجــه بــوده اســت )شــکل 6(. 

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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شکل 7. 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	  متولیات 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

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت

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  -
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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 -



سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران52

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 استانداردهای 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 8. 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	 

کندگی و سازمان - ضعف ارتباطات شبکه ای میان صنایع واسطه ای و متقاضیان صنعتی به واسطه پرا

کوچک و متوسط فعال در صنایع واسطه ای - نایافتگی بخش عمده بنگاه های 

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 -

ح	  مشموالن طر

فعاالن اقتصادی مجاز -
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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( -



67 سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران

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 



سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران74

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. پیگیرد الزامات بهبود سرمایه گذاری در تولید
مسئله اصلی	 

کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید  -

هدف	 

انگیزه بخشی به بخص 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 هنگان 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 
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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 

 ایجاد رصدخانه مجازی تحوالت رونق تولید -

مسئله  اصلی -
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کشور  40. 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 9. 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 



سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران90

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  -



91 سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران

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 

ماره 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 



سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران96

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 



103 سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران

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 -



105 سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران

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 سپاری 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   سیاست های عمودی )در سطح رشته فعالیت های پیشران و دارای اولویت(

(هایپیشرانودارایاولویتفعالیتدرسطحرشته)عمودیهاییاستس -9

 

 

 

 
 

 

 
 

 منتخب برای سیاستگذاری عمودی های پیشران و دارای اولویت فعالیت رشته. 01شکل 
 ریزی برنامه دولتی های پشتیبانی و ها سیاست حتت و صنعتی توسعه مسیر از کشور اقتصادی توسعه اگر

 بخش مند زمان و هدفمند حمایت مورد صنایعی است ضروری دولتی، منابع محدودیت به توجه با گردد،

صنایع پیشران و دارای  شناسایی بنابراین. هستندسردمدار اهداف توسعۀ صنعتی کشور  که گیرند قرار عمومی
 هستند زایی اشتغال و آفرینی ارزش ارزی، درآمدزایی جهت از عملکرد بهترین دارای که آنهایی چهاولویت، 

  .است اهمیت حائز برخوردارند، مطلوبی رقابتی های پتانسیل از که آنهایی چه و

Sectoral )Vertical( policies
               (     )

Food industry

           

Petrochemical 

industry

              

Steel industry

         

Automobile 

industry

          

Electrical and 
power plant 

industry
                    

        

Home appliance 

industry

                

Clothing industry

          

Biopharmaceutical 

industry

                  

Medical Device 

Industry

                  

Machinery 

industry

               

      دف  طح 
 «                   ن       ش       ۀ        ق       ح  »

شکل 10. رشته فعالیت های پیشران و دارای اولویت منتخب برای سیاستگذاری عمودی

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 

کــه از پتانســیل های رقابتــی مطلوبــی برخوردارنــد،  از جهــت درآمدزایــی ارزی، ارزش آفرینــی و اشــتغال زایی هســتند و چــه آنهایــی 

حائــز اهمیــت اســت. 

کشــور، »به منظــور  بــا توجــه بــه تکلیــف قانونــی مــاده 46 قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 

کلــی اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن توســعۀ  رونــق تولیــد، نوســازی صنایــع، حمایــت هدفمنــد از صنایــع دارای اولویــت سیاســت های 

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

به تصویــب هیأت وزیــران برســاند...«، در ایــن ســند بــر اســاس رویکردهــای اصلــی اقتصــاد مقاومتــی )درون زایــی و برون گرایــی( و بــا 

ح شــکل 10 بــه  گردیــد و 10 رشــته فعالیت بــه شــر کشــور، روش شناســی پنــج مرحلــه ای اتخــاذ  هــدف افزایــش ســهم صنعــت در اقتصــاد 

ح  کشــور انتخــاب شــدند. مراحــل ایــن روش شناســی بــه شــر عنــوان رشــته فعالیت های صنعتــی و معدنــی پیشــران و دارای اولویــت 

شــکل 11 مشــاهده می شــود.

گروه محصوالت( پیشران و دارای اولویت صنعتی و معدنی  گزینش رشته فعالیت ها )و  شکل 11. روش شناسی 

معیارهــای تعییــن مزیــت نســبی رشــته فعالیت ها بــر اســاس آموزهــای اقتصــاد مقامتــی یعنــی درون زایــی مبتنــی بــر رشــد تقاضــای 

ح شــکل 12 انتخــاب شــدند. داخلــی و برونگرایــی مبتنــی بــر رقابت پذیــری صادرات گــرا، در قالــب 10 شــاخص اصلــی بــه شــر
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شکل 12. معیارهای اولویت بندی رشته فعالیت های صنعتی و معدنی

گام بعــدی  اولویت گــذاری بخــش صنعــت و معــدن ابتــدا در ســطح رشــته فعالیت های صنعتــی و معدنــی ده گانــه انجــام شــده و در 

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

ــه دانــش  ــه پیــش رفتــه اســت3. پیچیدگــی محصــول ب ــد آیســیک ده رقمــی( دارای اولویــت در هــر یــک از رشــته فعالیت های ده گان 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 

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

کاالها است. که بیانگر نزدیکی و یا دوری فاصله بین  1. شاخص »نزدیکی یا مجاورت«4 

1.  Product Space
2.  Complexity

3.  گزارش های مربوط به این سطح از تحلیل، با شرح تفضیلی در اسناد پشتیبان سند ارائه شده است.
4.  Proximity
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که بیانگر ارتباطات هر محصول با محصوالت دیگر است. 2. شاخص »مسیر«1 

کاالیی موجود در اطراف هر محصول است. که بیانگر میزان فضای  کم«2  3. شاخص »ترا

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 

گــزارش  ح تفصیلــی تحلیــل و آسیب شناســی در قالــب ده جلــد  و اقدامــات سیاســتی در هــر صنعــت پیشــنهاد شــده اســت. شــر

کاربــرگ سیاســتی بــرای هــر رشــته فعالیت منتخــب  پشــتیبان موجــود اســت و در ادامــه ایــن بخــش، خالصــه ای از نتایــج بــه صــورت 

ارائــه می شــود.

1.  Path
2.  Density
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1. بسته سیاستی ارتقای صنعت پتروشیمی

 بستة سیاستی ارتقای صنعت پتروشیمی

 
 

 مقدمه
 کمی رشد توانسته گذشته سالیان در کشور، در صنایع از بسیاری پیشران عنوان به پتروشیمی صنعت

 صنعت برای دنیا در قبولی قابل جایگاه تولید، حجم لحاظ به نتیجه در کند، تجربه را توجهی قابل
 صادرکنندگان و تولیدکنندگان جزء محصوالت از برخی در هک طوری به آمده بدست ایران پتروشیمی

 صادراتی ارزش لحاظ به لذا است بوده مواجه نیز ای عدیده ساختاری نقایص با باشد ولی می دنیا بزرگ
 است.  نشده صنعت این عاید مناسبی جایگاه محصوالت،

 به ها بنگاه هدایت روشی،ف خام از رهایی برای دهد، می نشان زمینه این در موفق کشورهای تجارب
 ارزش های زنجیره تکمیل. است ضروری باال فناوری و افزوده ارزش با صادراتی محصوالت تولید سمت

 فراهم را تر بیش زایی اشتغال و افزوده ارزش ایجاد پتروشیمی، دست پایین صنایع توسعه و صنعت
 دهد. جی افزایش میآوری اقتصاد را در برابر تهدیدهای خار آورد و همچنین تاب می

اشکاالت ناظر بر ساختار رگوالتوری صنعت پتروشیمی توام با نواقص زنجیره ارزش آن به ویژه در 
المللی علیه کشورمان و همچنین ورود رقبای جدید  های بین های اخیر و با تشدید تحریم سال
یامد آن در کاهش روی صنعت پتروشیمی ایران شده که پ های پیش المللی، باعث تشدید چالش بین

مقدمه 1
کمــی قابــل توجهــی را تجربــه  گذشــته توانســته رشــد  کشــور، در ســالیان  صنعــت پتروشــیمی بــه عنــوان پیشــران بســیاری از صنایــع در 

کــه در  کنــد، در نتیجــه بــه لحــاظ حجــم تولیــد، جایــگاه قابــل قبولــی در دنیــا بــرای صنعــت پتروشــیمی ایــران بدســت آمــده بــه طــوری 

برخــی از محصــوالت جــزء تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان بــزرگ دنیــا می باشــد ولــی بــا نقایــص ســاختاری عدیــده ای نیــز مواجــه بــوده 

اســت لــذا بــه لحــاظ ارزش صادراتــی محصــوالت، جایــگاه مناســبی عایــد ایــن صنعــت نشــده اســت. 

کشــورهای موفــق در ایــن زمینــه نشــان می دهــد، بــرای رهایــی از خــام فروشــی، هدایــت بنگاه هــا بــه ســمت تولیــد  تجــارب 

محصــوالت صادراتــی بــا ارزش افــزوده و فنــاوری بــاال ضــروری اســت. تکمیــل زنجیره هــای ارزش صنعــت و توســعه صنایع پایین دســت 

پتروشــیمی، ایجــاد ارزش افــزوده و اشــتغال زایی بیش تــر را فراهــم مــی آورد و همچنیــن تــاب آوری اقتصــاد را در برابــر تهدیدهــای 

خارجــی افزایــش می دهــد.
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اشــکاالت ناظــر بــر ســاختار رگوالتــوری صنعــت پتروشــیمی تــوام بــا نواقــص زنجیــره ارزش آن بــه ویــژه در ســال های اخیــر و بــا 

کشــورمان و همچنیــن ورود رقبــای جدیــد بین المللــی، باعــث تشــدید چالش هــای پیــش روی  تشــدید تحریم هــای بین المللــی علیــه 

کاهــش درآمدهــای ارزی ایــن صنعــت از ســال 1396 بــه بعــد علی رغــم افزایــش حجــم  کــه پیامــد آن در  صنعــت پتروشــیمی ایــران شــده 

تولیــدات بخوبــی قابــل مشــاهده اســت.

1- چالش های اصلی صنعت پتروشیمی
مهم ترین چالش های این صنعت عبارتند از:

گازی در مقایسه با پتروشیمی های مایع؛	  تمرکز سرمایه گذاری ها بر پتروشیمی های 

گازی و مایع؛	  ک پتروشیمی های  گذاری خورا سازوکارهای نابرابر در قیمت 

کشور؛	  ک های باارزشی مانند LPG در  خام فروشی خورا

عدم توازن و تکمیل زنجیره های محصوالت؛	 

عدم وجود نهاد متولی توسعه صنعت پتروشیمی با اولویت توسعه زنجیره ارزش؛	 

ضعف در توسعه لیسانس های داخلی و محدودیت در دیافت لیسانس های خارجی؛	 

جایگاه ضعیف تحقیق و توسعه داخلی در شرکت های پتروشیمی؛	 

کمپرســور، 	  کلیــدی مــورد نیــاز صنعــت پتروشــیمی ماننــد تجهیــزات دوار و پمپ هــا،  محدودیــت در دسترســی بــه تجهیــزات 

کســترودرهای خــاص، توربین هــا، موتورهــای ضــد انفجــار و سیســتم های اتوماســیون؛ ا

کمبود شرکت های تخصصی تحقیق و توسعه مختص صنعت؛	 

عدم وجود متولی برای تنظیم بازار و واردات )به ویژه در مورد محصوالت پرتقاضا( در مواقع نیاز؛	 

گریدهای مورد نیاز صنایع تکمیلی به بازار از سوی شرکت های پتروشیمی؛	  عدم عرضه به موقع انواع 

عدم استقبال شرکت های پتروشیمی از انعقاد قراردادهای بلندمدت )پیمان آتی( ارائه محصوالت با صنایع تکمیلی؛	 

کاال؛	  عدم توسعه روش های تسویه معامالت به ویژه تسویه اعتباری و مهلت دار در بورس 

ناســازگاری میــان سیاســت های بازرگانــی و مالیاتــی بــا سیاســت های مربــوط بــه توســعه زنجیــره ارزش بــا وجــود ســازوکارهای 	 

غیــر هدفمنــد قانونــی در ایجــاد انگیــزه صــادرات )دریافــت ســود باالتــر در صــادرات بــه دلیــل قیمت گــذاری پاییــن در داخــل 

کشــور )چنــد نرخــی بــودن قیمــت ارز( و معافیــت مالیــات بــر صــادرات در مقابــل پرداخــت مالیــات درعرضــه داخلــی(؛

تعارضات و ناهمانگی سازمانی میان وزارتین نفت و صمت؛	 

تعارض راهبردی ناشی از ناسازگاری میان سیاست های حوزه تامین انرژی و توسعه صنعتی؛	 

کشور؛	  گاز در  تعارضات ناشی از سناریوهای مختلف مصرف 
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کنــار انتظــار بــرای توســعه زنجیــره 	  تعــارض راهبــردی ناشــی از تامیــن ارز ناشــی از نــگاه ارزآوری بــه صنعــت پتروشــیمی در 

محصــوالت و تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع تکمیلــی؛

ورود رقبــای جدیــد بین المللــی )از قبیــل فــروش رقابــت هدف گــذاری متانــول تولیــدی آمریــکا بــرای بــازار چیــن و همچنیــن 	 

تــالش  شــرکت های هنــدی بــرای قطــع واردات اوره از ایــران و تامیــن داخلــی آن(؛

تحریم هــا علیــه صنعــت پتروشــیمی ایــران و نتیجتــا چالــش  در خصــوص تامیــن مالــی پروژه هــا، تامیــن دانــش فنــی و تجهیــزات 	 

کلیــدی مــورد نیــاز صنعــت و افزایــش تمرکــز مقاصد صادراتــی محصوالت

ــر: »مــاده 2 از آییــن نامــه  ــر اســاس مقــررات و آییــن نامــه هــای باالدســتی مشــتمل ب در راســتای اصــالح مشــکالت برشــمرده و ب

ــع  ــون رفــع برخــی از موان ــا پتروشــیمی« ، »مــاده 6 قان ــف وزارت صنایــع و وزارت نفــت در ارتبــاط ب نحــوه هماهنگــی و تفکیــک وظائ

گــذاری صنعتــی« ، »مــاده 23 قانــون تمرکــز امــور صنعــت و معــدن و تشــکیل وزارت صنایــع و معــادن« و »مــواد )44( تولیــد و ســرمایه 

ــف سیاســت های  ــی اقتصــاد مقاومتــی، بنــد ال کل کشــور، بنــد 13 و 15 سیاســت  های  ــون برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه  و )46( قان

کار و ســرمایه ایرانــی«، ایــن ســند در  کلــی تولیــد ملــی، حمایــت از  کلــی انــرژی در دوره چشــم انداز و همچنیــن بنــد »5« سیاســت های 

ذیــل ســند »سیاســت های صنعتــی، معدنــی و تجــاری ایــران« و در چهــار ســرفصل شــامل چارچــوب مفهومــی تدویــن ســند،  اهــداف 

صنعــت پتروشــیمی، راهبردهــای بخشــی توســعه صنعــت پتروشــیمی و الزامــات ســطح بنــگاه تدویــن شــده اســت. 

2- چارچوب مفهومی تدوین سند1
ــایی  ــد و شناس ــورد رص ــد م ــری نظام من ــوی رقابت پذی ــوب الگ ــیمی در چارچ ــت پتروش ــائل صنع ــا و مس ــه چالش ه کلی ــند  ــن س در ای

کالن( بــه  کالن و فــرا گرفتــه اســت )شــکل 1(. در ایــن الگــو، رقابت پذیــری در چهــار ســطح مختلــف اثرگــذاری )بنگاهــی، بخشــی،  قــرار 

کشــیده می شــود.  ــر  تصوی

سطح 1- بنگاهی 

در ایــن ســطح ضمــن پرداختــن بــه مولفه هــای درونــی موثــر بــر رقابت پذیــری بنگاه هــای فعــال از دو منظــر هزینــه و تنــوع محصولــی، 

بــه موقعیت یابــی آن هــا در زنجیــره ارزش نیــز پرداختــه می شــود. از ایــن رو، در ایــن بخــش همــراه بــا بررســی زنجیــره ارزش صنعــت از 

تامیــن مــواد خــام اولیــه تــا توزیــع و خدمــات پــس  از فــروش، زنجیــره ارزش بنگاهــی تولیدکننــدگان اصلــی نیــز بررســی می شــود. 

1.  بــا توجــه بــه اســتفاده از چارچــوب مفهومــی واحــد بــرای تمامــی بســته های سیاســتی صنایــع منتخــب، لــذا ایــن بخــش بــرای صنعــت پتروشــیمی ذکــر شــده و در ســایر اســناد حــذف 
گردیــده اســت.
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سطح 2- بخشی

کــه بــه صــورت هدفمنــد زمینه هــای الزم بــرای رقابت پذیــری صنعــت را بــه وجــود مــی آورد،  در ایــن ســطح مجموعــه سیاســت هایی 

کــه  کار هســتند  کســب و  کــه ایــن سیاســت ها عوامــل موثــر بــر تســهیل فضــای  ارزیابــی و تحلیــل می شــود. در واقــع می تــوان ابــراز داشــت 

کارگــزاران دولتــی و اجتماعــی در ســطوح ملــی، منطقــه ای و محلــی اتخــاذ و اجــرا می شــوند. در ایــن رابطــه موضوعاتــی نظیــر  از طریــق 

الگــوی آمایشــی زیرســاخت ها )حمــل و نقــل، ارتباطــات، انــرژی و خدمــات پایــه(، سیاســت های صادراتــی و وارداتــی، سیســتم های 

ــه در  ک ــی و سیاســت های فنــاوری  گمرک ــی، اعتبــاری و  ــی )اســتانداردهای زیســت محیطــی، ایمنــی و فنــی(، حمایت هــای مال نظارت

ارتقــا قــدرت رقابت پذیــری نقــش بســزایی دارنــد، بررســی می شــوند. 

کالن  سطح 3- 

کــه بــر رقابت پذیــری آن اثرگــذار هســتند، مــورد  در ایــن ســطح چارچوب هــای اقتصــادی، سیاســی و تنظیمــی حایــل بــر صنعــت 

کــه در عیــن عــدم تحریــف قیمت هــا،  کالن اقتصــادی پایــداری اســت  بررســی قــرار می گیــرد. الزامــات مــورد نیــاز شــامل چارچوب هــای 

کــه تامین کننــده شــرایط  ــر آن، سیاســت های رقابتــی  ــی و بودجــه ای مناســبی را فراهــم می کننــد. عــالوه ب شــرایط باثبــات ارزی، پول

کارایــی عملکــرد سیاســت های ارزی و  رقابــت منصفانــه و ممانعــت از بــروز رفتارهــای انحصــاری )و نــه لزومــا ســاختارهای انحصــاری(، 

تجــاری مشــوق صــادرات و مدیریــت واردات می باشــند نیــز ارزیابــی و تحلیــل می شــوند.

کالن  سطح 4- فرا

ــازار جهــان، 2. وجــود  ــازار و جهت گیــری ب ایــن ســطح مشــتمل بــر ســه مولفــه اصلــی 1. توافــق اجتماعــی در مــورد اصــول راهنمــای ب

کــه در عیــن تقویــت بازیگــران مربوطــه، حامــی نــوآوری ملــی، مزیت هــای  الگــوی تشــکیالت قانونــی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی 

کــه در ایــن  ــه پیاده ســازی راهبــرد میان مــدت- بلندمــدت توســعه اقتصــادی. از آنجــا  رقابتــی و رشــد اســت، 3. توانایــی و تمایــل ب

ــرار می گیــرد، در ایــن مطالعــه از  ــه بررســی ق کشــور در بوت ســطح در واقــع جهت گیری هــای اقتصــادی، فرهنگــی ، صنعتــی و سیاســی 

بررســی آن صــرف نظــر می شــود.
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شکل1- سطوح مختلف الگوی رقابت پذیری نظام مند

Source: Jorg Meyer–Stamer Model (1990s)

3- هدف گذاری صنعت پتروشیمی
ارتقای رقابت پذیری صنعت پتروشیمی	 

توسعه متوازن زنجیره تولید محصوالت	 

کشــور در محصــوالت پایــه و باالدســت بــه مزیــت رقابتــی و تولیــد صادراتــی در محصــوالت پایین دســت 	  تبدیــل مزیــت نســبی 

)تکمیلــی( 

افزایش ارزش افزوده، ارزآوری و اشتغال صنعت پتروشیمی	 

4- راهبردهای بخشی توسعه صنعت پتروشیمی
4-1 سیاست های تشویقی توسعه زنجیره ارزش

ک پتروشــیمی )آیین نامــه اجرایــی جــزء )4( بنــد )الــف( مــاده )1( قانــون 	  اصــالح مقــررات مربــوط بــه قیمت گــذاری انــواع خــورا

الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2( الحــاق )2((
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ک پتروشیمی های مایع	  افزایش تخفیفات خورا

کل زنجیره	  ک با تکمیل زنجیره ارزش به سرمایه گذار مستقل همانند سرمایه گذار  تسری تخفیف  قیمت خورا

هزینــه 	  داخــل،  نیــاز  تامیــن  ارزی،  صرفه جویــی  افــزوده،  ارزش  شــاخص های  اســاس  بــر  ک  خــورا تخفیف هــای  اعمــال 

ســرمایه گذاری.

ــر 	  ــای ب ح ه ــادی طر ــازده اقتص ــش ب ــور افزای ــه منظ ــی(، ب ــع )ال پی ج گاز مای ک  ــورا ــرای خ ــس ب ــف و تنف ــن تخفی گرفت ــر  در نظ

گاز مایــع مبنــای 

بروزرســانی فهرســت محصــوالت پتروشــیمی موضــوع مــاده یــک آیین نامــه نحــوه هماهنگــی و تفکیــک وظائــف وزارت صنایــع 	 

و وزارت نفــت در ارتبــاط بــا پتروشــیمی

4-2 ارتقای قابلیت های فناورانه و نوآورانه

حمایت از شکل گیری شرکت های مهندسی توسعه دهنده لیسانس داخلی	 

کشــورهایی همچــون چیــن در مقیــاس پایلــوت 	  توســعه فنــاوری تبدیــل پروپــان بــه پروپیلــن )PDH( از مســیر خریــد فنــاوری از 

و ســپس توســعه آن تــا مقیــاس نیمــه صنعتــی و صنعتــی.

کارکرد لیسانس های داخلی؛ 	  ایجاد مکانیسم دولتی ضمانت 

کلیدی صنعت	  کاتالیست و تجهیزات  بهره مندی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای تولید 

کاتالیست ها 	  حمایت از شکل گیری شرکت های تخصصی تولیدکننده 

)کمپرســور، 	  صنعــت  کلیــدی  تجهیــزات  تولیــد  بــرای  مهندســی  طراحــی  شــرکت های  شــکل گیری  از  حمایــت  و  ایجــاد 

اتوماســیون( سیســتم های  و  انفجــار  ضــد  موتورهــای  توربیــن،  خــاص،  کســترودرهای  ا

4-3 توسعه بازار

الف- توسعه بازار داخلی

کاال از حالت عرضه محور به ابزار محور	  کارکرد بورس  تغییر 

کاال	  گواهی سپرده  ارائه 

کاال	  ارائه مدلی جهت فروش اعتباری محصوالت در بورس 

ایجاد سازوکار سلف وارداتی	 

تولیدکننــده صنایــع 	  بــا واحدهــای  پتروشــیمی  ک شــرکت های  تامیــن خــورا بلندمــدت  قراردادهــای  اجــرای  تســهیل در 

تکمیلــی
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ب- توسعه بازار صادراتی 

افزایش تنوع بازارهای صادراتی محصوالت پتروشیمی؛	 

استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای حفظ بازارهای فعلی به ویژه چین؛	 

افزایــش دسترســی بــه بازارهــای صادراتــی از طریــق بهره منــدی از ظرفیــت موافقت نامه هــای منطقــه ای دو و چندجانبــه 	 

کســتان، ترکیــه، افغانســتان و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا( و همچنیــن انعقــاد موافقت نامه هــای جدیــد بــا  جــاری )ماننــد پا

گنجانــدن محصــوالت پتروشــیمی در فهرســت  ســایر همســایگان و شــرکای تجــاری )چیــن، هنــد، ازبکســتان، عــراق و غیــره( و 

ترجیحــات موافقــت نامه هــا.

4-4 سیاست مالیاتی و عوارض صادراتی

کاالهــای واســطه ای پتروشــیمی مــورد نیــاز صنایــع پاییــن دســت 	  کاهــش یــا حــذف معافیــت مالیــات بــر درآمــد صادراتــی 

داخلــی بــا هــدف توســعه زنجیــره ارزش محصــوالت پتروشــیمی؛

و 	  پتروشــیمی ها  تولیــدی  بوتــان  و  پروپــان  گازهــای  و   )LPG( مایــع  گاز  صادراتــی  درآمــد  بــر  مالیــات  معافیــت  حــذف 

پتروشــیمی؛ محصــوالت  ارزش  زنجیــره  توســعه  هــدف  بــا  گازی  پاالیشــگاه های 

کاهــش پلکانــی عوارض 	  کاهنــده بــر صــادرات مــوارد خــام متناســب بــا افزایــش ارزش افــزوده داخلــی و  اعمــال عــوارض صادراتــی 

دریافتــی صادراتــی از شــرکت  ها در صــورت حرکــت در زنجیــره ارزش و تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر و واریــز منابــع 

حاصــل از ایــن عــوارض در صندوقــی بــرای توســعه صنایــع میان دســت پتروشــیمی.

4-5 تامین مالی

استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری پروژه 	 

بهره گیــری از ظرفیــت ســرمایه گذاری های مردمــی بــا تصویــب قانــون مشــابه قانــون پتروپاالیشــگاه ها )قانــون حمایــت از 	 

گازی بــا اســتفاده از ســرمایه گذار مردمــی( توســعه صنایــع پایین دســتی نفــت و میعانــات 

4-6 اصالح ساختار مالکیت مجتمع های پتروشیمی

اصــالح الگــوی خصوصی ســازی )در شــرکت های پتروشــیمی متعلــق بــه بخــش دولتــی و عمومــی( از طریــق شایسته ســاالری 	 

و تخصصــی نمــودن مدیریــت
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توری 4-7 چارچوب رگوال

تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی برای رفع چالش های حوزه رگوالتوری این صنعت	 

بررسی رویه های ضدرقابتی بین شرکت های پتروشیمی	 

کــه 	  تنظیم گــری در مــورد محصــوالت از طریــق نظــارت بــر مقــدار و قیمــت عرضــه محصــوالت پتروشــیمی )بــه ویــژه محصوالتــی 

کاال شــرایط انحصــاری دارنــد( در بــورس 

مدیریت مجوزهای صادرات و واردات	 

ک	  قیمت گذاری خورا

کــه الزم اســت در مــورد تســهیل روابــط بیــن بازیگــران صنعــت اعمــال شــود از قبیــل قراردادهــای بلندمــدت 	  تنظیــم مقرراتــی 

ک شــرکت های پتروشــیمی بــا واحدهــای تولیدکننــده صنایــع تکمیلــی تامیــن خــورا

4-8 رفع تعارضات سازمانی و راهبردی پیش روی صنعت

رفع تعارضات سازمانی میان وزارتین نفت و صمت در خصوص مسائل مرتبط با صنعت پتروشیمی؛	 

گاز؛	  گیر در خصوص سناریو های مصرف  اتخاذ راهبرد ملی و فرا

اصالح نگاه تامین کننده  ارز به شرکت های پتروشیمی در شرایط مختلف اقتصادی 	 

5- الزامات سطح بنگاه
افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه از درآمد شرکت های پتروشیمی 	 

کاال	  کامل شرکت های پتروشیمی به عرضه محصوالت در بورس  پایبندی 

گریدهای مختلف مورد نیاز صنایع تکمیلی از سوی شرکت های پتروشیمی 	  تامین 
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 22. بسته سیاستی ارتقای صنعت خودرو

 
 

 مقدمه
 ری)نظ یصنعت یها تیرشته فعال ریقدرتمند با سا نیپس یوندهایاز پ یبرخوردار لیصنعت خودرو به دل

 ارتقای صنعت خودرو سیاستیبستة 

مقدمه
صنعــت خــودرو بــه دلیــل برخــورداری از پیوندهــای پســین قدرتمنــد بــا ســایر رشــته فعالیت هــای صنعتــی )نظیــر پتروشــیمی، فــوالد، 

کابــل و ســیم( و بخــش خدمــات )شــامل لجســتیک، خدمــات  کامپیوتــری و  الســتیک و پالســتیک،  شیشــه،  آلومینیــوم، چیپ هــای 

گســترده بیــن  کشــور بــه شــمار مــی رود. وجــود ارتباطــات  پــس از فــروش، ســوخت و... (، یکــی از  محرک هــای رشــد اقتصــادی در 

بخشــی ایــن صنعــت بــا ســایر صنایــع موجــب اشــتغال زایی مســتقیم و غیرمســتقیم بــه میــزان دو شــغل بــه ازای تولیــد هــر دســتگاه 

خــودرو شــده اســت1 و از ایــن رو، علی رغــم ماهیــت ســرمایه بر ایــن صنعــت، بــا متوســط ســهمی معــادل 10.6 درصــد از بکارگیــری 

کشــور محســوب می شــود. در رابطــه بــا ارزش ســتانده  شــاغالن صنعتــی طــی دوره 96-1383، ســومین رشــته فعالیــت اشــتغال زای 

کــه برخــی بــه نفــع خودروســاز و برخــی  کــه بــا وجــود مکانیزم هــای مختلــف قیمت گــذاری در آن  ایــن صنعــت نیــز مشــاهده می شــود 

گــذاری مســئولیت بــه شــورای رقابــت تــا مکانیــزم فعلــی برحســب درصــدی  کمیتــه خــودرو، وا بــه زیــان آن هــا بــوده اســت )از تشــکیل 

1. حــدود 17 درصــد از اشــتغال مســتقیم ایجــاد شــده ناشــی از تولیــد خــودرو مربــوط بــه خودروســازی و قطعه ســازی و 83 درصــد آن ناشــی از عملکــرد صنایــع باالدســت و فعالیت هــای 
خدماتــی مربــوط بــه خــودرو اســت.
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ــازار(، ایــن صنعــت توانســته تنهــا حــدود 12.5 درصــد از ارزش ســتانده صنعتــی در فاصلــه ســال های 96-1383 را از آن  از حاشــیه ب

خــود نمایــد. بــه لحــاظ ارزش افزایــی نیــز بــا وجــود ماهیــت ســاخت محــور آن تــوام بــا نقــش پررنــگ فنــاوری در فرآینــد تولیــد و محصــول 

کــه نســبت ارزش  کارگاه هــای صنعتــی متعلــق بــه آن بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت  نهایــی، ســهم  10.4 درصــدی از ارزش افــزوده 

کوچکتــر از 1  افــزوده بــه ارزش ســتانده بــه عنــوان مبنایــی بــرای ســنجش تــوان ارزش زایــی صنعــت طــی دوره مــورد بررســی همــواره 

کشــور  گیــری در 5 رشــته فعالیــت صنعتــی ارزش زای  کــه ایــن امــر بیانگــر ضعــف ایــن صنعــت در خلــق ارزش افــزوده علی رغــم جا بــوده 

می باشــد. 

کــه برخــالف قدمتــی بالــغ بــر شــش دهــه از شــکل گیری  نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر در ارتبــاط بــا عملکــرد صنعــت خــودرو آن اســت 

کمتــر از 2 درصــدی از صــادرات  کمتــر از 1 درصــدی فــروش محصــوالت ایــن صنعــت در بازارهــای خارجــی و ســهم  کشــور، ســهم  آن در 

کــه ایــن امــر نتیجــه تمرکــز عمــده بــر عرضــه محصــوالت ایــن صنعــت در  کارگاه هــای صنعتــی در بــازه ســال های 96-1383 می باشــد 

کشــور از بــازار داخــل خودروهــای ســواری بواســطه شــکل گیری ســاختار  بــازار داخــل و ســهم بالــغ بــر 90 درصــدی دو خودورســاز بــزرگ 

غیررقابتــی در بــازار ناشــی از مداخــالت مســتقیم و غیرمســتقیم دولتــی نظیــر وضــع دیوارهــای تعرفــه ای اســت. عــالوه بــر آن، اشــکاالت 

ناظــر بــر ســاختار رگوالتــوری صنعــت خــودرو تــوام بــا نواقــص زنجیــره ارزش آن موجــب آســیب پذیری بــاالی ایــن صنعــت از شــوک های 

کاهــش تولیــد، افزایــش تعهــدات معــوق و زیــان انباشــته  کــه پیامــد آن در  خ ارز، تحریم هــا و ... شــده اســت  بیرونــی نظیــر نوســانات نــر

خودروســازان در تجربــه تحریم هــای مســتقیم ایــن صنعــت در ســال 1397 بخوبــی قابــل مشــاهده اســت. 

1-چالش های اصلی صنعت خودرو 
مهم ترین چالش های این صنعت عبارتند از:

فقــدان شــرکت های تخصصــی طراحــی و توســعه محصــول در صنعــت علی رغــم ایجــاد شــرکت های تحقیــق و توســعه ماننــد 	 

تحقیقــات موتــور ایــران خــودرو و انســتیتوهای مشــترک؛ 

رشد نامتناسب قطعه سازی با خودروسازی و نبود شرکت های قطعه ساز / مجموعه ساز FSS توانمند؛ 	 

کوتاه مــدت )عرضــه فیس لیفــت 	  تــوان پاییــن خودروســازان در متنوع ســازی و عرضــه محصــوالت جدیــد در بازه هــای زمانــی 

بصــورت ســاالنه و پلتفــرم جدیــد هــر 5 ســال(؛ 

کنترل و تعلیق؛ 	  سرمایه گذاری نامتوازن در مگا ماژول های خودرو و ضعف در مگا ماژول های برق رسانی و 

عدم توجه به فرصت های جدید در حلقه  خدمات متصل به تولید )Servitization, Mobility,…( ؛ 	 

کــز مســتقل تســت خــودرو )تســت جــاده، تســت 	  نبــود نظــام رتبه بنــدی تامین کننــدگان )Tiering(؛ عــدم شــکل گیری مرا

ماژول هــا(؛  و  کامپوننت هــا 

وابستگی وارداتی در تامین مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز بواسطه عدم تکمیل زنجیره تولید صنایع باالدست؛  	 
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نامتوازن بودن پورتفوی مالی، تمرکز بر ابزارهای سنتی تامین مالی و عدم استفاده از ابزارهای مدرن تامین مالی 	 

اشکاالت ناظر بر نظام تعرفه ای و هدایت خودروسازان به سوی مونتاژکاری؛ 	 

عــدم انســجام و یکپارچگــی سیاســت ها در میــان سیاســتگذاران حــوزه خــودرو حتــی در بدنــه وزارت صنعــت، معــدن و 	 

تجــارت و لــزوم مشــخص شــدن یــک سیاســتگذار واحــد بــا قبــول مســئولیت سیاســت ها؛  

نامناســب بــودن مکانیــزم قیمت گــذاری در طــول زنجیــره تولیــد بصــورت تعییــن قیمــت مــواد اولیــه بــر اســاس مکانیــزم بــازار 	 

یــا بصــورت ضریبــی از قیمت هــای جهانــی )نظیــر محصــوالت پتروشــیمی و فلــزات اساســی( و قیمت گــذاری دولتــی خــودرو و 

نتیجتــا تحمیــل هزینه هــای ایــن دو حلقــه بــه قطعه ســازان.

کشــور، ایــن ســند در ذیــل ســند  در راســتای اصــالح مشــکالت برشــمرده و وفــق مــاده )46( قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه 

کیفــی صنعــت خــودرو، راهبردهــای بخشــی  کمــی و  »برنامــه توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری« و در ســه ســرفصل شــامل  اهــداف 

توســعه صنعــت خــودرو و الزامــات ســطح بنــگاه تدویــن شــده اســت.  

2- هدف  گذاری صنعت خودرو
کیفی 2-1 اهداف 

ارتقای رقابت پذیری صنعت خودرو مبتنی بر توسعه فناوری  های نوظهور و زیست بوم نوآوری باز	 

توسعه متوازن زنجیره ارزش با تمرکز بر حلقه های طراحی،  خدمات مهندسی و تست و آزمون های تخصصی	 

 	FSS تعمیق ساخت داخل با اجرای نظام رتبه بندی و شکل گیری تامین کنندگان

تقویت جایگاه برند / برندهای ملی در بازارهای ملی،  منطقه ای و بین المللی	 

هم پیوندی با زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای و جلب مشارکت های بین المللی	 

کمی 2-2 اهداف 

1398واحدشاخص
)وضع موجود(

)1( 1406
)وضع مطلوب(

تولید

0.71.4میلیون دستگاهسواری

72206هزار دستگاهتجاری

قطعات
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1398واحدشاخص
)وضع موجود(

)1( 1406
)وضع مطلوب(

صادرات
3.4300هزار دستگاهخودرو

4.95.3میلیارد دالرقطعات

واردات
061هزار دستگاهخودرو

1.12.6میلیارد دالرقطعات

کل صنعت*  9.321درصدارزش افزوده صنعت خودرو از 

34.3درصدارزش تولیدات صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی*

 )1( سال پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور 
* آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سال 1396 است.

   ماخذ: محاسبات تحقیق.

3- راهبردهای بخشی توسعه صنعت خودرو
3-1 تکمیل حلقه  های باالدست قطعات منفصله، مجموعه  ها و خودرو 

تکمیل زنجیره تولید صنایع باالدستی خودرو در بخش های 	 

 	 )HSLA و AHSS، CP، DP ورق )فوالدهای پیشرفته و با استحکام باال

 	 )27CD4 30 وMSV6 ،ج و ماشین کاری مقاطع )مقاطع فور

شمش )منیزیم AM60(، پودر )پودرهای پایه آهن و آلیاژ آهن مولیبدن( 	 

 	 )PBT و HDPE، PC،  PMMA( پالستیک

 	 )NBR و EPDM، MPQ، ECO( الستیک

 	 )Glass Float ،شیشه )شیشه های سوالر

 	 )ED مواد شیمیایی )چسب و عایق و مواد خام

منسوجات )پلی اول، ایزوسیانات و نخ پلی استر و پلی آمید(	 

3-2 توانمندسازی قطعه  سازان 

طراحــی  IPI بــرای قطعــات و مجموعه هــای خــودرو در جهــت مدیریــت واردات قطعــات و مجموعه هــا بــا رویکــرد حمایــت از 	 

تولیــد داخــل

 	 MRP و اختصــاص FSS اجــرای برنامه  هــا اعتبارســنجی و رتبه بنــدی شــرکت های قطعه ســاز و مجموعه  ســاز بــر اســاس نظــام

FSS گریــد باالتــر بــه تامین  کننــدگان دارای 
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کوچــک و متوســط در راســتای تقویــت تــوان طراحــی و توســعه محصــول در قطعه  ســازان 	  کــز تحقیــق و توســعه  راه  انــدازی مرا

کوچــک و متوســط 

3-3 تکمیل زنجیره ارزش خودرو

کامــل، آزمــون مونتــاژ خــودرو، آزمــون تصــادف و 	  کــز ملــی آزمــون خــودروی  ایجــاد زیرســاخت های توســعه ای شــامل مرا

کامــل و قطعــات،  ــرای خودروهــای  ــا هومولوگیشــن ب ــوع خــودرو )TA( ی آزمایشــگاه تجهیــزات ایمنــی در حوزه هــای تاییــد ن

تطابــق تولیــد )COP(، صــدور CCC و E-MARK و ... 

ایجــاد یــک مرکــز تحقیقاتــی مســتقل خصوصــی در حــوزه مدیریــت R&D، D&D و خدمــات مهندســی بــا اســتفاده از نیروهــای 	 

مجــرب صنعت

کنترل و تعلیق	  حمایت از توسعه توانمندی های طراحی و تولید در مگا ماژول های برق و الکترونیک و 

3-4 داخلی  سازی

راه  انــدازی مرکــز تخصصــی طراحــی مرجــع بــرای استانداردســازی قطعــات جهــت اســتفاده در انــواع مختلــف خودروهــای 	 

ــراژ اقتصــادی تولیــد ــه منظــور ایجــاد تی کشــور ب تولیــدی در 

کشور 	  تغییر طراحی و استفاده از آلترناتیوهای مهندسی و متناسب  سازی محصول با قابلیت  های فرآیندی 

ایجــاد زیرســاخت  های الزم بــرای دســتیابی بــه دانــش توســعه سیســتم  های پیچیــده نظیــر ایربــگ و ترمــز بــا اســتفاده از 	 

ظرفیت  هــای معاونــت فنــاوری ریاســت جمهــوری و پشــتیبانی ســایر نهادهــای ذی  ربــط

تایپــت، 	  اســتکان   ،ECU شــامل  گلوگاهــی  مجموعه  هــای  و  قطعــات  داخلی  ســازی  بــرای  دولتــی  حمایت  هــای  اعطــای 

فرمــان و مجموعــه شــیرهیدرولیک  پلــوس  توربــو شــارژر، مجموعــه  CVVT، مجموعــه  بلبرینــگ،   مجموعــه 

3-5 توسعه بازار

گنجانــدن محصــوالت 	  ــرای  اســتفاده از ظرفیــت پیمان هــای منطقــه ای موجــود )ایران-ترکیــه و ایــران- اوراســیا( و تــالش ب

خودرویــی در فهرســت تخفیفــات تعرفــه ای موافقت نامه هــای مذکــور

کشــور در چارچــوب فضــای محصــول 	  متنــوع ســازی تولیــد و صــادرات بــا توجــه بــه قابلیت هــا و توانمندی هــای ایجــاد شــده در 

 ، ]8708 HS 8716[ ، قطعــات وســایل نقلیــه موتــوری ]کــد HS و ســطح پیچیدگــی محصــوالت )تریلــر و نیمه-تریلــر ]کــد

کتورهــا  کاال ]کــد HS 8704[، بدنــه وســایل نقلیــه موتــوری ]کــد HS 8707[ ، ترا وســایل نقلیــه موتــوری بــرای حمــل و نقــل 

)]8701 HS ــد ]ک
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افزایــش دسترســی بــه بازارهــای صادراتــی از طریــق بهره منــدی از ظرفیــت موافقت نامه هــای منطقــه ای دو و چندجانبــه 	 

کســتان، ترکیــه، افغانســتان و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا( و همچنیــن انعقــاد موافقت نامه هــای جدیــد بــا  جــاری )ماننــد پا

گنجانــدن محصــوالت خودرویــی در فهرســت  ســایر همســایگان و شــرکای تجــاری )چیــن، هنــد، ازبکســتان، عــراق و غیــره( و 

ترجیحــات موافقــت نامه هــا 

ح جامــع همــکاری ایــران و چیــن در راســتای توســعه 	  تعییــن اســتراتژی مناســب در صنعــت خــودرو بــرای بهره منــدی از طــر

بــازار، تامیــن قطعــات و انتقــال دانــش 

3-6 تامین مالی

انتشــار اوراق مشــارکت بــا مجــوز و ضمانــت دولــت بــرای تامیــن بخشــی از هزینه هــای تاســیس موسســات تحقیــق و توســعه در 	 

زمینــه فناوری هــای الکترونیکــی، خودروهــای برقــی، تکنولوژی هــای نویــن و مــواد جدیــد در ســاخت و تولیــد خــودرو

ــاز آن 	  ــورد نی ــی از ســرمایه اولیــه م ــا تامیــن بخش ــودرو ب ــاص صنعــت خ ــاوری خ ــی پژوهــش و فن ــدوق تخصص ــدازی صن راه ان

از ســوی دولــت و اســتفاده از ظرفیت  هــای ایــن صنــدوق در جهــت تامیــن بخشــی از منابــع مالــی تعمیــق ســاخت داخــل 

ــاال  ــا فنــاوری ب قطعــات ب

ح های جدید و عرضه خودروهای به  روز 	  ایجاد صندوق های پروژه برای تعریف طر

گام و 	  ح  ایجــاد بســترهای مــورد نیــاز جهــت بهره  گیــری خودروســازان و قطعه  ســازان از ابزارهــای تامیــن مالــی زنجیــره ای )طــر

ســککوک( و ابزارهــای موجــود در بــازار ســرمایه نظیــر اوراق اختیــار فــروش تبعــی، اوراق ســلف مــوازی، اوراق اســتصناع

3-7 اصالح ساختار مالکیت خودروسازان

ــش 	  ــه بخ ــازی ها ب ــت در خودروس ــتقیم دول ــتقیم و غیرمس ــهام مس ــدی( س ــته های 5درص ــب بس ــی )در قال ــذاری تدریج گ وا

خصوصــی دارای اهلیــت )بــا قابلیــت افزایــش ســرمایه جهــت ســرمایه گذاری در تحقیــق و توســعه و تولیــد محصــوالت جدیــد، 

ســابقه فعالیــت و حضــور در صنعــت خــودرو( منــوط بــه عملکــرد 

گــذاری مابقــی ســهام مســتقیم و غیرمســتقیم خــود 	  کثــر 10 درصــدی خودروســازان در ســهام ایــن شــرکت ها و وا تملــک حدا

بــه ســهامداران اســتراتژیک و برخــوردار از قابلیــت ســرمایه گذاری مجــدد جهــت هزینه کــرد در حوزه هــای تحقیــق و توســعه و 

عرضــه محصــوالت جدیــد
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توری 3-8 چارچوب رگوال

گــذاری سیاســت گذاری )ابزارهــا و مســئولیت ها( در حوزه هــای ســرمایه  گذاری، تولیــد، تجــارت و قیمت گــذاری بــه معاونــت 	  وا

امــور صنایع

گــذاری اجــرای برنامه هــای توســعه ای زنجیــره نظیــر ایجــاد زیرســاخت  های مــورد نیــاز بــرای تســت و آزمون  هــای تخصصــی 	  وا

ــا همــکاری معاونــت علمــی و  گســترش و نوســازی صنایــع ایــران )ایــدرو( ب ــه ســازمان  خــودرو، ایجــاد پلتفــرم مشــترک و... ب

فنــاوری ریاســت جمهــوری 

3-9 سیاست   تعرفه  ای

تغییر حداقل میزان داخلی  سازی از 20 درصد به 40 درصد	 

ــه پاییــن ماننــد بدنــه و تریــم داخلــی و 	  ــا فنــاوری متوســط ب کالس A )ب طبقه بنــدی قطعــات و مجموعه هــای خــودرو در دو 

کنتــرل و تعلیــق( و اصــالح ســاختار تعرفــه  خارجــی( و B )بــا فنــاوری متوســط بــه بــاال ماننــد مگاماژول  هــای بــرق و الکترونیــک، 

خ هــای تعرفــه بــا میــزان داخلی ســازی در راســتای  کــردن اختــالف بیــن نر قطعــات و مجموعه هــای خــودرو از طریــق معنــادار 

 B گــروه توســعه تولیــد 

3-10 استاندارد

ــزام ســازمان ملــی اســتاندارد بــه تدویــن اســتانداردهای ملــی همزمــان بــا طراحــی، توســعه و تولیــد محصــوالت جدیــد در 	  ال

ــودرو  ــا و خ ــات، مجموعه  ه ــوزه قطع ح

تعریف استانداردهای ملی برای تست  های ایمنی	 

بازنگری در تدوین نظام و فرایندهای استاندارد با توجه موضوعات به نوین و شرایط بومی	 

کیفی به خودروها و نظارت بر نحوه اجرا و واقعی نمودن تعداد ستاره های اعطایی	  اصالح فرمول ستاره دهی 

3-11 مشارکت های بین المللی در دوران پساتحریم

کشــور در زمــان تحریــم )قطعــات، 	  کاالهــای تولیدشــده بــرای بــار اول در  مقررات گــذاری در خصــوص محدودیــت واردات 

مجموعه هــای خــودرو و مــواد اولیــه پتروشــیمیایی و فلــزی(

مشــارکت بــا شــرکت های خارجــی طراحــی و توســعه محصــول و اســتفاده از ظرفیــت ایــن شــرکت ها بــرای طراحــی و تولیــد 	 

ــد ــوالت جدی ــرم و محص پلتف

کوچک بین  المللی و شرکت های طراحی و تولید قطعات	  خرید سهام شرکت های خودروسازی 

کز طراحی، تولید و شبکه فروش بین المللی مشروط به	  گسترده مرا همکاری با خودروسازان جهانی دارای شبکه 
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تولید با ساخت داخل حداقل 50 درصدی برای شروع همکاری -

ــه شــبکه تامیــن جهانــی آن  هــا و اســتفاده از ظرفیــت ایــن قطعه ســازان در شــبکه تامیــن  - اتصــال قطعه ســازان داخلــی ب

جهانــی خــود

صادرات حداقل 30 درصدی خودروهای تولیدی با هدف رسیدن به صادرات 50 درصدی -

ایجاد واحد مهندسی برای طراحی خودرو منطبق با نیاز بازارهای در اختیار و آتی -

ایجاد شبکه های جدید فاینانس و روش های جدید فروش -

ایجاد شبکه خدمات پس از فروش -

تولید خودروهای با انرژی تجدید پذیر )خصوصا برقی( -

4- الزامات سطح بنگاه
کشور	  رعایت مفاد اهداف و سیاست های بسته ارتقای رقابت پذیری صنعت خودروی 

رعایت ضوابط ابالغی وزات صنعت، معدن و تجارت از جمله	 

رعایت استانداردهای تولید، ایمنی و عملکرد -

استقرار و اجرای سیستم نظارت بر فرآیند تولید -

رعایت استانداردهای زیست محیطی مصوب -

کیفیت و عملکرد محصوالت - استقرار نظام جامع 

گزارش های ادواری و مقایسه ای از عملکرد واقعی با اهداف و معیارهای تعیین شده در این سند - تهیه و انتشار 

اجرای آیین نامه های فروش و خدمات پس از فروش و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو -

تولید خودرو بر اساس سبد سوخت مصوب دولت برای بازار داخل -

مصرف کنندگان خودرو -

تولید خودرو بر اساس سبد سوخت مصوب دولت برای بازار داخل -
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ک  3. بسته سیاستی ارتقای صنعت پوشا

 بستة سیاستی ارتقای صنعت پوشاک

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مقدمه
 مواد از پس خانوار، اساسی نیازهای و روزمره زندگی با آن تقیممس ارتباط بواسطه پوشاک صنعت
 تاسیس با و کشور شدن صنعتی از پس چه اگر. دارد قرار اهمیت سوم درجه در مسکن و غذایی

 دستاوردهای اما است برخوردار باالیی تاریخی پیشینه از پوشاک صنعت صنعتی، و تولیدی کارخانجات
 ستانده ارزش از درصدی 62.0 و صنعتی افزوده ارزش از درصدی 62.0 ناچیز بسیار سهم متوسط با آن

 در تولید نتیجه امر این که است نبوده آن قدمت با متناسب ،113. تا 131. هایسال طی صنعتی
 افزایش از ناشی تولید عوامل کل وریبهره بودن پایین الخصوصعلی و ظرفیت زیر و غیربهینه مقیاس
 باالی سهم صنعت، بخش در مدیریت سوء و اقتصادی های تحریم فشار اسطهبو تولید بیکار ظرفیت
 این در تجهیزات و آالت ماشین از برخی فرسودگی و مازاد کار نیروی افزایش غیرماهر، کار نیروی
 است. صنعت

 

3 

مقدمه
ک بواســطه ارتبــاط مســتقیم آن بــا زندگــی روزمــره و نیازهــای اساســی خانــوار، پــس از مــواد غذایــی و مســکن در درجــه  صنعــت پوشــا

ک از  ــا ــت پوش ــی، صنع ــدی و صنعت ــات تولی کارخانج ــیس  ــا تاس ــور و ب کش ــدن  ــی ش ــس از صنعت ــه پ ــر چ گ ــرار دارد. ا ــت ق ــوم اهمی س

پیشــینه تاریخــی باالیــی برخــوردار اســت امــا دســتاوردهای آن بــا متوســط ســهم بســیار ناچیــز 0.26 درصــدی از ارزش افــزوده صنعتــی 

کــه ایــن امــر نتیجــه  و 0.14 درصــدی از ارزش ســتانده صنعتــی طــی ســال های 1383 تــا 1398، متناســب بــا قدمــت آن نبــوده اســت 

کل عوامــل تولیــد ناشــی از افزایــش ظرفیــت بیــکار  تولیــد در مقیــاس غیربهینــه و زیــر ظرفیــت و علی الخصــوص پاییــن بــودن بهــره وری 

کار  کار غیرماهــر، افزایــش نیــروی  تولیــد بواســطه فشــار تحریم هــای اقتصــادی و ســوء مدیریــت در بخــش صنعــت، ســهم بــاالی نیــروی 

مــازاد و فرســودگی برخــی از ماشــین آالت و تجهیــزات در ایــن صنعــت اســت.
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1- تبیین وضع موجود
ــودن هزینــه ایجــاد  ــی اشــتغال زایی و پاییــن ب گ ــوار، ویژ ــار نقــش اســتراتژیک ایــن صنعــت در تامیــن یکــی از اقــالم اساســی خان کن در 

کانون هــای ایجــاد اشــتغال صنعتــی، همــواره  ک موجــب شــده اســت ایــن صنعــت به عنــوان یکــی از  هــر شــغل در صنعــت پوشــا

ک )معــادل 716 میلیــون ریــال بــه  مــورد توجــه سیاســت گذاران باشــد. بــا وجــود پاییــن بــودن هزینــه اشــتغال زایی صنعــت پوشــا

کمــی در اشــتغال  ازای ایجــاد هــر شــغل در ســال 1397( مشــاهده می شــود ایــن صنعــت علی رغــم ماهیــت ذاتــی خــود ســهم بســیار 

کارگاه هــای صنعتــی در ســال های 1383 تــا 1397 در ایــن  کارگاه هــای صنعتــی داشــته و به طــور متوســط حــدود 0.8 درصــد شــاغالن 

ــن  ــطه پایی ــش بواس ــن بخ ــی در ای ــرد صادرات گرای ــدان رویک ــا فق ــوام ب ــل ت ــازار داخ ــر ب ــاال ب ــز ب ــد. تمرک ــه کار بوده ان ــغول ب ــت مش صنع

کارگاه هــای صنعتــی )معــادل 0.07 درصــد( و ناچیــز بــودن متوســط ســهم صــادرات  ک از صــادرات  بــودن متوســط ســهم صنعــت پوشــا

کشــور  ک بــه  بــه فــروش )معــادل 8 درصــد( طــی ســال های 97-1383، همــراه بــا تحدیــد بازارهــای داخلــی در نتیجــه قاچــاق پوشــا

موجــب شــد علی رغــم وجــود پتانســیل های بــاالی تولیــد ناشــی از اســتقرار صنایــع باالدســتی آن نظیــر نســاجی، پتروشــیمی و... 

ــا متوســط ســهم 0.27 درصــدی در فاصلــه  ــه نهاده هــا، تجهیــزات و ماشــین آالت خارجــی ب ــودن وابســتگی آن ب کشــور و پاییــن ب در 

ســال های 97-1383، ایــن صنعــت در خلــق ارزش افــزوده و اشــتغال زایی چنــدان موفــق نبــوده اســت.

ــر  ــش از 250 نف ــا بی ــزرگ ب ــط و ب ــای متوس ــی، بنگاه ه ــاس بنگاه ــب مقی ــادرات برحس ــزوده و ص ــی ارزش اف ــوی توزیع ــر الگ از منظ

کلیــدی در ایــن صنعــت دارنــد. زیــرا حــدود 10 درصــد از بنگاه هــا در زمــره بنگاه هــای بــزرگ صنعتــی محســوب  کار نقــش  نیــروی 

می شــوند و خالــق بیــش از 50 درصــد از ارزش افــزوده و صــادرات ایــن صنعــت هســتند.

از دیگر نکات حائز اهمیت در تحلیل این صنعت بر حسب مقیاس می توان به موارد زیر اشاره داشت:

ک )بــا متوســط ســهم 78.6 	  کل بنگاه هــای فعــال در تولیــد پوشــا کوچــک مقیــاس از  علی رغــم ســهم غالــب بنگاه هــای 

ــد  ــی و م ــگ، طراح ــی، برندین ــای بازاریاب ــرد درحلقه ه ک ــه  ــه هزین ــادر ب ــن، ق ــی پایی ــوان مال ــطه ت ــا بواس ــن بنگاه ه ــد( ای درص

ک )بــا  و تولیــد محصــول مطابــق بــا نیــاز مشــتریان نبــوده و از ایــن رو ســهم بســیار ناچیــزی از ارزش افــزوده و صــادرات پوشــا

کرده انــد. متوســط ســهم 27.7 و 41.6 درصــد( را از آن خــود 

میــان 	  رانــت  مســاوی  توزیــع  عــدم  موجــب  ک  پوشــا تولیــد  بــرای  صنفــی  و  صنعتــی  تولیــد  مجوزدهــی  دوگانــه  ســاختار 

اســت. شــده  محصــول  ایــن  تولیدکننــدگان  میــان  منفــی  رقابــت  شــکل گیری  نتیجتــا  و  تولیدکننــدگان 

ک ایــران متشــکل از هشــت بخــش اصلــی شــامل بخــش تامیــن، مــد و طراحــی، تحقیــق و توســعه، برندینــگ،  زنجیــره ارزش پوشــا

ــا  ــوان ب ــور می ت کش ک  ــا ــره ارزش پوش ــل زنجی ــه تحلی ــه ب ــا توج ــت. ب ــروش اس ــس از ف ــات پ ــع و خدم ــروش و توزی ــی، ف ــد، بازاریاب تولی

اطمینــان حلقــه مفقــوده زنجیــره ارزش را در تولیــد صنعتــی و عرضــه )توســعه بــازار مــدرن( عنــوان نمــود. بــا توجــه بــه تعــدد بنگاه هــای 

کوچــک مقیــاس در حلقــه تولیــد، ایــن صنعــت شــدیدا نیازمنــد تقویــت حلقه هــای ارزش آفریــن یعنــی مــد و طراحــی، تحقیــق و توســعه 

کافــی مغفــول مانده انــد. در بخــش عرضــه نیــز فــروش و بازاریابــی در قالــب تجــارت  کشــور بــه دلیــل عــدم توجــه  کــه در  و برندینــگ اســت 
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کــرده اســت. رویکــرد فــروش  ســنتی )بــا محوریــت بنکــداران و بــازار ســنتی( بخــش اعظمــی از ارزش افــزوده صنعــت را نصیــب دالالن 

کســب ارزش افــزوده بیشــتر، موجــب عــدم رســوخ  ســنتی عــالوه بــر عــدم امــکان اســتفاده از روش هــای نویــن بازاریابــی و فــروش و عــدم 

کشــور، عــدم دریافــت اطالعــات ســلیقه و رفتــار پوششــی مصرف کننــدگان و نتیجتــا عــدم اســتقبال  توانایــی طراحــان و مــد در تولیــد 

افــراد جامعــه از تولیــدات داخلــی و اقبــال بســوی واردات شــده اســت.

ک 2- چالش های صنعت پوشا
کشــور ناشــی از نواقــص زنجیــره ارزش ایــن صنعــت و مشــکالت ســاختاری درون صنعــت بــوده و  ک  برخــی از مشــکالت صنعــت پوشــا

کشــور از جملــه صنعــت  کلیــه صنایــع  کــه بــر  کشــور بــوده  کالن  برخــی دیگــر از مشــکالت ناشــی از سیاســت گذاری های ســطح بخشــی و 

ک اثرگــذار هســتند. به طــور خالصــه عمــده چالش هــای ایــن صنعــت عبارتنــد از: پوشــا

خ ارز و نحــوه اعمــال 	  کشــور در حــوزه نظــام مالیاتــی، بیمــه، نــر کالن  مشــکالت ناشــی از سیاســت گذاری های ســطح بخشــی و 

تعرفه هــای ترجیحــی در توافقنامه هــا؛

ضعــف انســجام سیاســتی ناشــی از دوگانگــی نهــاد سیاســت گذار و قوانیــن باالســری در صنــف )قانــون اصنــاف( و صنعــت 	 

)قانــون تجــارت(؛ همچنیــن ضعــف در نظــام تشــکیالتی و تصمیم گیری هــای فرابخشــی از مــواد اولیــه تــا تولیــد و فــروش

ک؛	  عدم وجود سیاست های یکپارچه در متولیان صنعت نساجی و پوشا

کیفیــت، انعطاف پذیــری و تنــوع محصــوالت تولیــدی نســاجی و صنایــع تولیدکننــده خرجــکار بــا نیازمندی هــای 	  ناهمخوانــی 

ک و مــد جهانــی؛ صنعــت پوشــا

ک؛ و ضعــف در دسترســی بــه مــواد 	  ــرای صــادرات پوشــا محدودیــت واردات مــواد اولیــه )خرجــکار، پارچــه و...( مــورد نیــاز ب

ــرم ابریشــم، پنبــه، پوســت و ...( ک ــه دلیــل ضعــف در حلقه هــای پیشــین زنجیــره اعــم از )پشــم،  ــا قیمت هــای ب کیفــی ب اولیــه 

پایین بودن بهره وری صنعت؛	 

باال بودن هزینه های تامین مواد اولیه ناشی از مشکالت سیاستی ناشی از تحریم؛	 

استفاده از ماشین  آالت قدیمی و فرسوده در تولید؛	 

ک و عــدم اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای بــازار ســرمایه بــه دلیــل نبــود 	  ضعــف در تامیــن مالــی صنعــت نســاجی وپوشــا

بــزرگ. شــرکت های 

خ 	  کاهــش نــر ک ایــران، تمرکــز بــاالی مقاصــد صادراتــی و  تحدیــد انــدازه بــازار داخــل، تنــوع پاییــن ســبد صــادرات پوشــا

صادراتــی؛ بازارهــای  در  مانــدگاری 

ــر 	  ــهم واردات غی ــودن س ــاال ب ــری و ب ــعه رقابت پذی ــرای توس ــی ب ــمی و نمایندگ ــورت رس ــی به ص ــای خارج ــه برنده ــدم عرض ع

ک خارجــی خصوصــا از طریــق شــبکه های اجتماعــی؛ ــی پوشــا ــع مویرگ ــازار داخــل بواســطه توزی رســمی )قاچــاق( در ب
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تامیــن، 	  و  تــدارک  رنــگ،  و  مــد  جریــان  اندامــی،  تحقیقــات  بــازار،  تحقیقــات  شــامل  طراحــی  و  مــد  حلقــه   در  ضعــف 

Fashion Show؛ و  کلکسیون ســازی 

ضعــف در برندینــگ، خدمــات پــس از فــروش )شــامل اســترداد، تعویــض، تعمیــر و CRM( و افزایــش هزینه هــای توزیعــی در 	 

شــبکه توزیــع خرده فروشــی ســنتی و فقــدان فروشــگاه های تخصصــی، فــروش آنالیــن، فروشــگاه Outlet؛

ضعف در جذب سرمایه های خارجی و عدم هم پیوندی با زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی؛	 

ضعف توان فناورانه در حوزه های مهندسی دوخت، فرآیند تولید و تجهیزات تولید.	 

کشــور، ایــن ســند در ذیــل ســند  در راســتای اصــالح مشــکالت برشــمرده و وفــق مــاده )46( قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه 

ک، راهبردهــای بخشــی  کیفــی صنعــت پوشــا کمــی و  »برنامــه توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری« و در ســه ســرفصل شــامل  اهــداف 

ک و الزامــات ســطح بنــگاه تدویــن شــده اســت .  توســعه صنعــت پوشــا

ک 3- هدف  گذاری صنعت پوشا
کیفی 3-1 اهداف 

ارتقای توانمندی، ارزش افزوده و بهره وری صنعت؛	 

ک با تمرکز بر حلقه های طراحی، مد و برندینگ؛	  توسعه متوازن توانمندی ها در زنجیره ارزش پوشا

هم پیوندی با زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی و جلب مشارکت های بین المللی؛	 

گسترش اندازه بازار خارجی	  ک و  کثری نیاز بازار داخل و افزایش تنوع صادراتی محصوالت پوشا تامین حدا

ارتقای ظریفت صنعت در بهره گیری از فناوری های روز و ارزش افزا؛	 

کمی 3-2 اهداف 

1398واحدشاخص
)وضع موجود(

)1( 1406
)وضع مطلوب(

5001150هزار تنتولید

782600هزار میلیارد ریالسرمایه گذاری

64.5230میلیون دالرصادرات

77150میلیون دالرواردات

22638100میلیارد ریالارزش افزوده

سال پایان برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور 
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ک 4- راهبردهای بخشی توسعه صنعت پوشا
ک 4-1 تکمیل حلقه های زنجیره ارزش)تامین، تولید و توزیع( صنعت پوشا

یکپارچه سازی و ایجاد هماهنگی میان حلقه های طراحی و تولید؛	 

ک از طریــق تامیــن بخشــی از هزینه هــای حضــور در نمایشــگاه ها، هفته هــای مــد و  - تقویــت حلقــه طراحــی و مــد پوشــا

جشــنواره های معتبــر بین المللــی مــد؛

ک بــا مشــارکت وزارت صنعــت،  معــدن و تجــارت، وزارت فرهنــگ و ارشــاد  - ایجــاد پنجــره واحــد طراحــی و تولیــد پوشــا

ک بــا هــدف تســریع فرآیندهــای مجوزدهــی؛ اســالمی، انجمن هــا و اتحادیه هــای تولیــد و صــادرات پوشــا

کیــد بــر 	  ک متناســب بــا مزیت هــای منطقــه ای و بــا تا تقویــت همکاری هــای افقــی و عمــودی در زنجیــره ارزش صنعــت پوشــا

حلقه هــای طراحــی، تولیــد و بازاریابــی؛

تجمیــع جغرافیایــی شــرکت های فعــال در زنجیــره ارزش صنعــت بــا هــدف تقویــت همکاری هــای افقــی و عمــودی در  -

ک؛ قالــب شــهرک های صنعتــی پوشــا

ک و در اولویــت قــراردادن ایــن بنگاه هــا  - تشــویق ادغام هــای عمــودی میــان تولیدکننــدگان محصــوالت نســاجی و پوشــا

جهــت دریافــت حمایت هــای دولتــی؛

ک؛ - حمایت از ایجاد شهرک های صنعتی پوشا

ک؛	  ارتقای توانمندی ها در حلقه های بازاریابی، طراحی و مد در زنجیره تولید پوشا

ک بــا  - ک به منظــور طراحــی و تولیــد پوشــا پشــتیبانی از ایجــاد مــدارس تخصصــی طراحــی و تاســیس خانــه مــد پوشــا

رویکــرد ایرانــی - اســالمی؛ 

مجوزدهــی بــه شــرکت های تخصصــی خدمــات طراحــی و مــد و پرداخــت بخشــی از هزینــه طراحــی بــرای شــرکت های  -

ــی؛ ــده داخل تولیدکنن

ک بومی در هر فصل؛ - حمایت از برگزاری جشنواره های ملی پوشا

4-2 توانمندسازی

ــا 	  ــوان بخــش تولیــد از طریــق اســتفاده از مــواد اولیــه پیشــرفته و ارگانیــک در تولیــد، مکانیزاســیون فرآینــد تولیــد ب ارتقــای ت

ــازی؛  ــرو مج بکارگیــری ERP، چــاپ ســه بعــدی و پ

حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی متناسب با نیاز بازار؛	 

کمک به رسوخ تکنولوژی.	  ک و  اندازه گیری سطح تکنولوژی در بنگاه های صنعت پوشا
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4-3 فناوری و ساخت داخل

ک؛	  حمایت از توسعه فناوری های نوین در زنجیره ارزش پوشا

بــرای  - اســتارت آپ ها  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  ظرفیــت  از  بهره گیــری  طریــق  از  طراحــی  بخــش  کیفــی  ارتقــای 

مــد؛  و  طراحــی  تامیــن،  تــدارک،  تخصصــی  نرم افزارهــای  داخلی ســازی 

ک.	  ارتقای ظرفیت جذب فناوری در بنگاه های صنعت پوشا

4-4 توسعه و تنظیم بازار

کار مبتنی بر تولید جمعی )تولید تحت برند صنف برای صنعت(؛	  کسب و  حمایت از توسعه مدل های 

اعطای مجوز تولید به اصناف مشروط به تولید تحت برند بنگاه های بزرگ صنعتی؛  -

صدور جواز ورود موقت جهت تامین مواد اولیه مشروط به صادرات حداقل 50 درصدی تولیدات؛	 

4-5 سیاست تامین مالی و سرمایه گذاری

تسهیل فرایند تامین مواد اولیه؛	 

ــه  - ــرمایه اولی ــی از س ــن بخش ــا تامی ک ب ــا ــت پوش ــاص صنع ــاوری خ ــش و فن ــن، پژوه ــی تامی ــدوق تخصص ــدازی صن راه ان

مــورد نیــاز آن از ســوی دولــت و اســتفاده از ظرفیت  هــای ایــن صنــدوق در جهــت تامیــن بخشــی از منابــع مالــی تعمیــق 

ســاخت داخــل و واردات مــواد اولیــه مــورد نیــاز. 

توری( 4- 6 سیاست های تنظیم گری)رگوال

گــذاری سیاســت گذاری )ابزارهــا و مســئولیت ها( در حوزه هــای ســرمایه  گذاری، تولیــد، تجــارت و قیمت گــذاری بــه معاونــت 	  وا

امــور صنایع

بهره گیــری از توافق نامه هــا و انعقــاد قراردادهــای بیــن بخشــی به منظــور ایجــاد یکپارچگــی در متولیــان صنعــت نســاجی و 	 

کشــاورزی، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و ...(  چــرم )از جملــه وزارت جهــاد 

4-7 استاندارد سازی

ک و حمایت از تولید برند ملی؛	  جلوگیری از قاچاق پوشا

کاال بــرای  - کاال و ثبــت شناســه، اخــذ و نصــب شناســه  کــد اصالــت  ک از طریــق اجبــاری نمــودن  جلوگیــری از قاچــاق پوشــا

ک؛ کاالیــی منســوجات و پوشــا گــروه 
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استانداردسازی تحقیقات اندامی و سایزبندی؛	 

4-8 اصالح ساختار

ک.	  ساماندهی شیوه مجوز دهی به فعالیت های حوزه صنف و صنعت پوشا

4-9 مشارکت های بین المللی در دوران پساتحریم

اجــرای پروژه هــای همــکاری مشــترک در قالــب تفاهم نامه هــای چندجانبــه بــا موسســات تکنولــوژی و تحقیقــات صنعتــی از 	 

جملــه یونیــدو؛

کستان(.	  کشورهای هدف صادراتی )عراق، افغانستان و پا عقد توافقات تجاری و تعرفه های ترجیحی با 

ح هــای در دســت احــداث و تامیــن ســرمایه مــورد نیــاز 	  نیازســنجی میــزان نیــاز بــه ماشــین آالت صنعــت تــا 5 ســال آینــده و طر

بــرای واردات ماشــین آالت مــورد نیــاز قبــل از اعمــال تحریم هــای صنعــت نســاجی؛ 

کشورهای حوزه CIS؛	  کشورهای ثالث مانند عراق، یا  ورود غیرمستقیم ماشین آالت از طریق 

ــرای واحدهــای فعــال در تولیــد 	  ــی و ... ب ــا اســتفاده از تامیــن نقدینگــی و ســرمایه، تخفیــف مالیات تعمیــق ســاخت داخــل ب

ــدگان پنبــه؛ ــادر مشــکی و تولیدکنن چ

کشاورزان.	  خ های تضمینی خرید پنبه و پرداخت یارانه به  کشت پنبه از طریق نر افزایش زمین های 

5- رویکردهای انقالب صنعتی چهارم
ک؛	  استفاده از تکنولوژی های دیجیتال انقالب چهارم در تکمیل زنجیره ارزش پوشا

ک 	  کل زنجیــره ارزش پوشــا گیــر نمــودن بکارگیــری و پیاده ســازی هــوش مصنوعــی و اینترنــت اشــیا در فرایندهــای تولیــدات  فرا

هزینه هــا،  کاهــش  تولیــد،  تصمیم گیــری  در  تســریع  و  یکسان ســازی  به منظــور  یکپارچــه  پلتفرم هــای  و  شــبکه  قالــب  در 

فرایندهــا و زمــان تولیــد و تســریع در عرضــه محصــوالت بــه بــازار هــدف؛

کــه تمــام اجــزای آن بــه یکدیگــر 	  ک  کارخانه هــای هوشــمند در صنعــت پوشــا ایجــاد بســترهای الزم جهــت خلــق و تشــکیل 

متصــل شــده و داده هــای تولیــد شــده توســط اجــزا در پلتفرمــی مشــترک جمــع آوری و پــردازش شــوند؛

کاهــش هزینه هــا، 	  ک جهــت  گیــر نمــودن بکارگیــری و پیاده ســازی یادگیــری ماشــین در فرایندهــای تولیــد صنعــت پوشــا فرا

گیــری و عرضــه محصــوالت بــه بــازار هــدف. فرایندهــای تولیــد و تســریع در تصمیــم 
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6- الزامات سطح بنگاه
رعایت ضوابط ابالغی وزات صنعت، معدن و تجارت از جمله

رعایت استانداردهای تولید، ایمنی و عملکرد؛	 

استقرار و اجرای سیستم نظارت بر فرآیند تولید؛	 

رعایت استانداردهای زیست محیطی مصوب؛	 

کیفیت و عملکرد محصوالت؛	  استقرار نظام جامع 

گزارش های ادواری و مقایسه ای از عملکرد واقعی با اهداف تعیین شده.	  تهیه و انتشار 

7- ذینقشان و بازیگران
ک ایران	  انجمن صنایع پوشا

ک ایران	  اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشا

ک تهران	  اتحادیه صنف پوشا

وزارت صنعت، معدن و تجارت	 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی	 

بانک صنعت و معدن	 

کد(	  کاال و خدمات ایران )ایران  مرکز ملی شماره گذاری 

سازمان ملی استاندارد	 

گمرکات(	  وزارت اقتصاد )شامل سازمان های امور مالیاتی و 

کشاورزی	  وزارت جهاد 

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

قابــل قبــول مالیاتــی(

ماده 132 قانون مالیات های مستقیم )بند ح، خ و س(	 

ح الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )ماده 7 و 19(	  قانون طر

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر )مواد 4، 8، 19، 21، 28، 29، 30، 31 و 38(	 
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 4. بسته سیاستی ارتقای صنعت داروهای پیشرفته
 

 مقدمه
روند.  ون دارای اهمیت فراوان به شمار میهای گوناگ های سالمت، از جنبه صنایع مرتبط با فناوری

که این صنایع، برای تأمین امنیت سالمت و بهداشت جامعه، دارای اهمیت راهبردی هستند.  نخست آن
در وهله دوم، به علت افزایش جمعیت و روند پیرشدن جوامع، تقاضا برای این صنایع در دنیا به شدت 

ه سود این نوع صنایع نیز به شدت باالست به نحوی که بر در حال باالرفتن است. عالوه بر این، حاشی

 4 سیاستی ارتقای صنعت داروهای پیشرفته بستة

مقدمه
گــون دارای اهمیــت فــراوان بــه شــمار می رونــد. نخســت آن کــه ایــن  گونا صنایــع مرتبــط بــا فناوری هــای ســالمت، از جنبه هــای 

صنایــع، بــرای تأمیــن امنیــت ســالمت و بهداشــت جامعــه، دارای اهمیــت راهبــردی هســتند. در وهلــه دوم، بــه علــت افزایــش 

جمعیــت و رونــد پیرشــدن جوامــع، تقاضــا بــرای ایــن صنایــع در دنیــا بــه شــدت در حــال باالرفتــن اســت. عــالوه بــر ایــن، حاشــیه ســود 

گــزارش مجلــه فوربــس، صنایــع مرتبــط بــا فناوری هــای ســالمت در  کــه بــر اســاس  ایــن نــوع صنایــع نیــز بــه شــدت باالســت بــه نحــوی 

ســال 2015 بــا حاشــیه ســود بیــش از 20 درصــدی، ســودآورترین صنایــع دنیــا بوده انــد. یکــی از مهم تریــن صنایــع ایــن حــوزه، صنعــت 

کــه در ســال 2016، حــدود 820 میلیــارد دالر درآمــد بــه همــراه داشــته اســت.  داروســازی می باشــد 

به لحاظ منشأ ساخت، می توان داروهای تولیدشده توسط انسان را در سه دسته عمده تقسیم نمود:

داروهای شیمیایی 	 

داروهای زیستی	 

داروهای هسته ای 	 

ــازار، بزرگتریــن ســهم را در میــان داروهــای تولیــدی در  ــا تأمیــن نزدیــک بــه 75% از نیــاز ب در حــال حاضــر، داروهــای شــیمیایی ب

گرفتــن ســهم  جهــان دارا می باشــند امــا در ســال های اخیــر و بــا پیشــرفت دانــش در حــوزه زیســت فناوری، داروهــای زیســتی در حــال 

کل  کــه در ســال 2016 درآمــد جهانــی ایــن صنعــت نزدیــک بــه 197 میلیــارد دالر )حــدود 24 درصــد  بیشــتری از بــازار هســتند بــه نحــوی 

گــزارش شــده اســت. کل بــازار(  بــازار دارو( بــوده اســت. در عیــن حــال، ســهم رادیوداروهــا حــدود 7 میلیــارد دالر )کمتــر از %1 
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داروهــای زیســتی بــا رشــد فعلــی ســاالنه حــدود 8 درصــد، بیشــترین رشــد در صنایــع دارویــی را دارد بــه نحوی کــه در میــان 

10 داروی پرفــروش جهــان در ســال 2016، نــام 6 داروی زیســتی بــه چشــم می خــورد1 و پرفروش تریــن دارو در جهــان نیــز داروی 

کــه منشــأ زیســتی دارد. بــه اســتناد پیش بینی  هــا، انــدازه بــازار جهانــی داروهــای زیســتی در ســال 2020 بــه تقریبــًا  آدالیمومــب اســت 

کل بــازار دارو- خواهــد رســید. 270 میلیــارد دالر -یعنــی 27% از 

مصــرف و تولیــد ایــن نــوع داروهــا در ایــران نیــز رونــد رو بــه رشــدی را تجربــه می نمایــد و نزدیــک بــه 17% از بــازار 12 هــزار میلیــارد 

کشــور، یعنــی حــدود 21793 میلیــارد ریــال2 )حــدود 736 میلیــون دالر(، مرتبــط بــا داروهــای  تومانــی )3.4 میلیــارد دالری( دارو در 

زیســتی بــوده اســت.

گذشــته در صنعــت داروهــای زیســتی در ایــران، نقیصه هایــی در ســاختار و  بــا وجــود پیشــرفت های بدســت آمــده در ســالیان 

کــه ممکــن اســت  کمیــت نــگاه تامیــن بــازار داخــل و غلبــه آن بــه توســعه صنعتــی شــده  کــه منجــر بــه حا عملکــرد آن دیــده می شــود 

کیفیــت محصــوالت تولیــدی شــرکت های ایرانــی در آینــده و از دســت رفتــن جایــگاه ایــران در بازارهــای جهانــی را بــه همــراه  کاهــش 

کــه ایــن روزهــا در صنعــت داروهــای شــیمیایی ایــران، شــاهد آن هســتیم.  داشــته باشــد. اتفاقــی 

1- چالش های اصلی صنعت
فقدان تجهیزات و آزمایشگاه های تخصصی	 

تمرکز فعالیت های تحقیقاتی بر مهندسی معکوس و ضعف تحقیق و توسعه با هدف تولید داروی جدید	 

انگیزه پایین بنگاه ها بر نوآوری و تحقیق و توسعه به دلیل سیاست های حمایتی دولت	 

کز پژوهشی برای انجام تحقیقات پایه دارویی	  ضعف تحرک در دانشگاه ها و مرا

کــز رشــد و صندوق هــای ســرمایه گذاری 	  کمبــود نهادهــای توســعه دهنده نــوآوری ماننــد شــتاب دهنده های تخصصــی، مرا

خطرپذیــر شــرکتی

کارآزمایی بالینی	  فقدان شرکت های تخصصی انجام 

 	)GMP و GLP( کیفیت فقدان شرکت های مشاوره تخصصی استانداردهای تولید و 

کثر تولیدکنندگان	  ظرفیت پایین ا

تولید دارو بر اساس استانداردهای حداقلی نامتناسب با بازارهای جهانی	 

کشور	  تمرکز شرکت های واردکننده بر تجارت و اجتناب از سرمایه گذاری در تولید دارو در 

1.  این داروها عبارتند از: هومیرا )آدالیمومب(، ریتوکسان )ریتوکسیمب(، آواستین )بواسیزومب(، النتوس )انسولین(، هرسپتین )تراستوزومب( و رمیِکید )اینفلیکسیمب(
2.  متوسط قیمت هر دالر امریکا در سال 1394 معادل 29580 گزارش شده است.
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فقدان شرکت های تخصصی ثبت و بازاریابی داخلی و بین المللی دارو	 

کوچک و بزرگ تولیدکننده برای فروش مشترک	  ضعف همکاری  شرکت های 

فقدان جهت گیری صادراتی به علت حمایت های دولتی از جایگزینی واردات	 

کشورهای هدف صادراتی	  هزینه باالی ثبت دارو در 

نبود شرکت های ارائه دهنده خدمات تخصصی زیست فناوری )پلتفرم(	 

2- هدف  گذاری صنعت داروهای زیستی
باالبردن توانمندی نوآوری در شرکت های داروساز 	 

کشور	  توسعه بازارهای صادراتی داروهای تولیدی در 

3- راهبردهای بخشی توسعه صنعت داروهای زیستی
ج از فهرســت بــه شــرکت های واردکننــده بــه انــدازه ســرمایه گذاری تولیــد داخــل داروهــای 	  اعطــاء مجــوز واردات داروهــای خــار

اولویت دار

کردن واردات Bulk داروهای دارای توان تولید داخل )به میزان تأمین دارو توسط شرکت های داخلی(	  محدود 

کشورها؛	  کشورهای هدف صادراتی در خصوص پذیرش استانداردهای مصرف ایران در آن  انعقاد توافقنامه دوجانبه با 

ایجــاد صنــدوق ســرمایه¬گذاری توســعه صــادرات داروهــای پیشــرفته و اختصــاص خــط اعتبــاری صنــدوق توســعه ملــی بــرای 	 

کشــورهای هــدف؛ ســرمایه-گذاری صادرکننــدگان در 

حمایت از شکل گیری شرکت های تخصصی ارائه خدمات پایش بیماران؛	 

میــان 	  دارو  توســعه  و  تحقیــق  مشــترک  همکاری هــای  بــه  دارو  واردات  تعرفــه  از  حاصــل  درآمــد  از  درصــدی  اختصــاص 

بین المللــی؛ معتبــر  تحقیقاتــی  موسســات  بــا  داخلــی  شــرکت های 

کمیســیون تشــخیص ســاخت و ورود دارو مشــروط بــه برخــورداری از 	  اعطــاء مجــوز تولیــد بــه شــرکت های تولیدکننــده توســط 

حداقــل بهینــه مقیــاس تولیــد، ارائــه برنامــه زمان منــد توســعه بنــگاه و مشــروط بــه صــادرات داروهــای پیشــین؛

کاهــش محدودیــت حجــم بــازار بــرای داروهــای برنــد دارای مشــابه داخلــی بــه صــورت تدریجــی و پلکانــی )بــه عنــوان نمونــه:  	 

ســه ســال اول 5%، ســال چهــارم 10%، ســال پنجــم 20%، ســال ششــم 25%، ســال دهــم 50%(؛ 

حمایت از شکل گیری شرکت های تخصصی ارائه دهنده خدمات مهندسی زیستی )توالی یابی ژنی و ...(	 

کیفــی 	  کیفیــت داروهــا در نزدیکــی یکــی از خوشــه های تولیــدی )ارتقــاء اســتانداردهای  حمایــت از ایجــاد مرکــز ســنجش 

محصــوالت ســاخت داخــل(
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کارآزمایی بالینی 	  حمایت از شکل گیری شرکت های تخصصی 

کشور؛	  راه اندازی پاالیشگاه خون در 

کمیسیون توسعه فناوری وزارت بهداشت؛	  افزودن نمایندگان وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری به 

4- متولیان
معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 	 

وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی؛	 

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور؛	 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛	 

سازمان بورس اوراق بهادار 	 

5- ظرفیت های قانونی
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان	 

بسته سیاستی و حمایتی از فراورده های نوترکیب و پادتن های تک دودمانی	 
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5. بسته سیاستی ارتقای صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی

 

مقدمه
کــه در ســایر صنایــع به خصــوص  صنعــت تجهیــزات بــرق بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت تولیدکننــده مــواد و محصــوالت واســطه ای اســت 

کشــور و همچنیــن  کشــور و تولیــد 63045 مــگاوات بــرق در ســال 1398بــه همــراه بــرق رســانی بــه اقصــی نقــاط  در توســعه صنعــت بــرق 

کشــورهای هــدف تحــت عنــوان ارائــه خدمــات فنــی مهندســی  کشــورهای همجــوار و ســاخت و تجهیــز نیروگاه هــا در  صــادرات بــرق بــه 

کشــور بــا وجــود صنایــع فلــزی )فــوالد و مــس( و  را تغذیــه می نمایــد و عــالوه بــر آن وجــود صنایــع باالدســتی تولیــد تجهیــزات بــرق در 

کننــده صنعــت تجهیــزات بــرق اهمیــت ایــن صنعــت را روشــن می ســازد ازاهمیــت  صنایــع پتروشــیمی بــه عنــوان صنایــع اصلــی تغذیــه 

ــاخت  ــت س ــال 1396 صنع ــتر س ــن و بیش کارک ــر  ــی ده نف ــای صنعت کارگاه ه ــار  ــاس آم ــر اس ــر ب ــال حاض ــت. در ح ــوردار اس ــژه ای برخ وی

تجهیــزات بــرق 2.6 درصــد از ارزش افــزوده بخــش صنعــت، 2.4درصــد از ارزش ســتنانده، 3.5 درصــد از اشــتغال را در اختیــار دارد. 

کــه تنهــا 3.3درصــد از تولیــد داخلــی صــادر می شــود و ایــن میــزان صــادرات نیــز بالــغ بــر 70 درصــد آن بــه صنایــع  ایــن در حالــی اســت 

کــه از ارزش افــزوده پایینــی برخــوردار اســت. عــالوه بــر ســهم پاییــن تنــوع صادراتــی مقاصــد صادراتــی ایــن  کابــل تعلــق دارد  ســیم و 

کشــور افغانســتان صــادر می شــود. از نــکات  ــر 70 درصــد تجهیــزات بــرق بــه  ــغ ب محصــوالت نیــز از تنــوع پایینــی برخــوردار اســت و بال

کشــور در واردات تجهیــزات بــرق می باشــد بــه نحویکــه در ســال 1398 منفــی 1066  دیگــر حائــز اهمیــت ایــن صنعــت تــراز تجــاری منفــی 

کلــی تحــت تاثیــر قــرار دهــد. کــه می توانــد بحــث صــادرات را بــا توجــه بــه نیــاز داخــل به طــور  میلیــون دالر بــوده اســت 

1- چالش های اصلی صنعت برق
چالش های اصلی صنعت برق ذیل موارد:  
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چالش های بازار فروش تجهیزات صنعت برق	 

اشکاالت موجود در تأمین نهاده های تولید	 

کار آنها	  کسب و  اشکاالت موجود در بنگاه تولیدی و محیط 

رقبای خارجی تجهیزات صنعت برق	 

اشکاالت موجود در صادرات تجهیزات صنعت برق	 

کالن اقتصاد و صنعت	  چالشهای محیط 

طبقه بندی می شود.

کشــور، ایــن ســند در ذیــل ســند  در راســتای اصــالح مشــکالت برشــمرده و وفــق مــاده )46( قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه 

کیفــی صنعــت خــودرو، راهبردهــای بخشــی  کمــی و  »برنامــه توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری« و در ســه ســرفصل شــامل اهــداف 

توســعه صنعــت خــودرو و الزامــات ســطح بنــگاه تدویــن شــده اســت.  

2- هدف  گذاری صنعت تجهیزات برق
کیفی 2-1 اهداف 

کمی صنعت تجهیزات برق مبتنی بر توسعه بازار	  ارتقای رقابت پذیری و توسعه 

کیفی محصوالت با ایجاد زیرساخت های تست و آزمون و بهبود فرآیندهای آن	  توسعه 

گرفتن صرفه تولید	  تعمیق ساخت داخل با در نظر 

گرفتن در زنجیره های ارزش جهانی از طریق جلب مشارکت های بین المللی 	  قرار 
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کمی 2-2 اهداف 

پایان برنامه هفتم توسعه )1405(کاالشاخص

صادرات تولید/ واحد
)میلیون دالر(

واردات 
)میلیون دالر(

تولید 

کابل 469099883227718390114088641تنسیم عایق شده و 

3784142118280880783080710دستگاهموتورها، ژنراتورها و مولدهای برق

کننده ها 3696040918029468159169608دستگاهترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استاتیک و القاء 

371201901784624597855909دستگاهانباره های برقی

دستگاه های الکتریکی برای سوئیچینگ یا مدارهای محافظ 
3738074818058332156146323دستگاهالکتریکی )سرپیچ،رله، فیوز و ...(

کنترل یا توزیع برق کنسول و ... برای  178741388719092226104679دستگاهتابلو، پانل، 

122226715933335138277960عددالمپ و لوله های برقی رشته ای یا تخلیه الکتریکی

دستگاه های برقی برای قطع، وصل یا تغییر حفاظت )کلید، فیوز، 
2399183115345441432302دستگاهکنکتورها(

87366642003224861944دستگاهخازن برقی

135043564924820584349تنمقره و قطعات عایق از برق

710332343155182530189دستگاهانواع دیودها، ترانزیستورها، وسایل غیرهادی

484852365120390988دستگاهآهنرباهای الکتریکی

68333311386353دستگاهمقاوم های الکتریکی

861954144098712650دستگاهمدارهای چاپی

ماخذ:برنامه اجرایی صنعت برق، معاونت امور صنایع و سندیکای صنعت برق ایران، 1398

کالن جهت حصول اهداف  3- الزامات سطح 
کار 	  کسب و  بهبود فضای 

کاهش ریسک	  ارتقای امنیت سرمایه  گذاری و 

کالن اقتصادی	  ثبات نسبی و پیش  بینی پذیر بودن متغیرهای 

خ ارز	  ایجاد سازوکاری برای پوشش ریسک نوسانات نر

مدیریت بازار سرمایه در تامین مالی تولید و هدایت سرمایه  ها به این بخش	 
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هماهنگی و انسجام نهادی میان متولیان اجرای این سند	 

همسو بودن فرآیندهای تغییر و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با صنعت تجهیزات برق با این سند	 

4- راهبردهای بخشی توسعه صنعت تجهیزات برق
4-1- راهکارهای مسائل خاص صنعت

4-1-1- اصالح اقتصاد برق

نظــام قیمت گــذاری صنعــت بــرق نیازمنــد اصالحاتــی اســت تــا تعادلــی در درآمــد و هزینــه برقــرار نمایــد بــرای ایــن منظــور 	 

کــه نظــام  کنــد. ایــن تغییــر در حالــی  خ تــورم ســاالنه افزایــش پیــدا  متوســط قیمــت بــرق بــا شــیب تدریجــی بــه میزانــی بیــش از نــر

کم درآمــد و دهک هــای  ــر را براقشــار  کمتریــن اث ــه  ک ــد به نحــوی طراحــی شــود  ــذاری وجــود دارد می توان چنــد نرخــی تعرفه گ

پاییــن داشــته باشــد و هزینــه بیشــتری از مشــترکین پرمصــرف دریافــت نمایــد.

کمتریــن اثــر تورمــی را داشــته باشــد و 	  کــه  کشــاروزی و صنعتــی نیــز شــیب تغییــرات بایــد به  نحــوی باشــد  در بخش هــای 

کــه مصــرف بهینــه دارنــد، بتواننــد میــزان بــرق  کــه مشــترکینی  کارهایــی ماننــد بــازار صرفه جویــی بــرق را فراهــم ســازد  ســازو 

کننــد.  صرفه جویــی را بــا مشــترکین پرمصــرف مبادلــه 

تــا زمــان واقعــی شــدن قیمت هــای بــرق، مطابــق قانــون مصــوب حمایــت از بــرق مابه التفــاوت قیمــت تکلیفــی و قیمــت تمــام 	 

شــده بــه صنعــت بــرق داده شــود.

کارکرد توزیع یارانه	  کارکرد تنظیم قیمت از  ایجاد نهاد تنظیم گر صنعت برق با هدف جداسازی 

کاهش هزنیه تامین مواد اولیه از صنایع باالدستی	 

اصالح نظام عرضه مواد خام و اولیه واحدهای تولیدی	 

افزایش عرضه مواد اولیه در بورس )رعایت حداقل عرضه( -

کاالی ایران - امکان ایجاد خرید اعتباری در بورس 

کاهش حجم پایه عرضه -

حمایت هــای الزم در ایــن خصــوص از طــرف دولــت، بــا توجــه بــه اینکــه بخش زیــادی از تامین کننــدگان مــواد اولیــه صنایــع 	 

پایین دســت )فــوالد و پتروشــیمی( شــبه دولتــی هســتند.

کشور	  فروش اعتباری مواد اولیه مورد نیاز صنعت از طریق صنایع باالدستی 

کشورهای هدف 4-1-2- توسعه بازارهای نیروگاه  سازی شرکت های پیمان کار ایرانی در 

کشورهای همسوء	  رایزنی های سیاسی و دیپلماتیک برای اعطای پروژ های ساخت و تعمیر نیروگاه به ویژه در 
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 	BOO و BOT وام ترجیحی صندوق توسعه ملی در ازای اخذ پروژه های

تسهیل فرآیندهای اجرایی اعطایی معافیت های مالیاتی و جوایز صادراتی	 

صــدور 	  ماننــد  بین المللــی  مالــی  خدمــات  نمــودن  فراهــم  و  بــرق  و  انــرژی  صــادرات  بــه  خصوصــی  بخــش  ورود  تســهیل 

پــول جابه جایــی  تســهیل  و  ضمانت نامــه 

کشورهای هدف 4-1-3- توسعه بازارهای نیروگاه  سازی شرکت های پیمان کار ایرانی در 

توسعه انرژی های تجدیدپذیر	 

خ انــدک یــا ثابــت 	  کــه بــا نــر خریــد تضمینــی بــرق بــا قیمتــی باالتــر از قیمــت بــرق شــبکه از محــل مالیــات »توســعه تجدیدپذیــر« 

کمــی از بــرق مشــترکین اخــذ می شــود و 

کنده	  تقویت انگیزه ها برای تولید پرا

کنــده و بــرق 	  اعطــای مجــوز بــه شــرکتهای خریــدار و فروشــنده بــرق در شــبکه و تســهیل آن بــا هــدف تشــویق تولیــد پرا

تجدیدپذیــر

تقویت انگیزه های بهره وری	 

اســتفاده از سیاســت قیمت گــذاری تبعیضــی یــا مالیــات بــر مصــرف مــازاد بــر الگــو بــرای افزایــش هزینــه بــرق مشــترکین بــا 	 

مصــرف غیربهــره ور و ایجــاد تقاضــا بــرای تجهیــزات و خدمــات بهــره وری انــرژی

ایجاد ظرفیت مبادله برق صرفه جویی شده و اعطای مجوز به شرکتهای خریدار و فروشنده برق در شبکه	 

4-2- راهکارهای مسائل مشترک و عمومی صنعت

4-2-1- تامین مالی سرمایه گذاری

توســعه روش هــای تامیــن مالــی از قبیــل فــروش اوارق مشــارکت و مکانیزم هــای تبصــره 19 قانــون بودجــه و مــاده 12 قانــون 	 

کســب وکار  رفــع موانــع 

4-2-2- اصالح رژیم حقوق صنعت برق

تفکیــک حکمرانــی از تصدی گــری: در حــال حاضــر وزارت نیــرو بــرای حــل مســائل از اختیــارات حکمرانــی بــه نفــع شــرکت های 	 

تابعــه اســتفاده می نمایــد. الزم اســت بخــش حکمرانــی و مقررات گــذاری از بخــش بنــگاه داری و تصدی گــری مســتقل شــود.

استفاده از ظرفیت فکتورینگ برای ضمانت تامین مالی شرکت ها و دریافت مطالبات از دولت 	 

خ ارز	  کاری برای تعدیل قراردادها در صورت تغییر نر پیش بینی سازو 
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4-2-3- خرید محصوالت ساخت داخل و دانش بنیان

کشــور و حمایــت از 	  ــوان تولیــد و خدماتــی  کثــر اســتفاده از ت ــرای تحقــق قانــون »حدا ــر تمامــی نهادهــا ب کثــری ب نظــارت حدا

ــود. ــری ش ــان جلوگی ــش بنی ــای دان کااله ــژه  ــی به وی ــابه داخل ــای دارای مش کااله ــرد و از واردات  ــورت پذی ــی« ص کاالی ایران

کشــورهای خارجــی )به دلیــل تحریم هــای 	  گواهــی از  گواهــی اســتاندارد و تایــپ تســت و  در صــورت فراهــم نبــودن شــرایط اخــذ 

بین المللــی( بــه تولیــدات شــرکت های دانــش بنیــان داخلــی اعتمــاد شــود و ضمانت نامــه صــادره از ســوی ســازندگان پذیرفتــه 

شود.

کار بیمه عملکرد تجهیزات داخلی دانش بنیان	  ایجاد سازو 

ایجاد نهاد تجمیع کننده تقاضای تجهیزات مورد نیاز و انعقاد قرارداد خرید تضمینی با سازندگان داخل	 

کــه مشــابه داخلــی ندارنــد از شــرکت های بازرگانــی تخصصــی بــرای تامیــن آنهــا حمایــت الزم صــورت 	  در زمینــه تجهیزاتــی 

ــرد. پذی
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 6. بسته سیاستی ارتقای صنعت فوالد

 تی ارتقای صنعت فوالدبستة سیاس
 مقدمه

کشور در زمینه تولید فوالد فعال هستند و کشورهای  ۰۷کمتر از  ،طبق آمار انجمن جهانی فوالد
بهره از این صنعت یا باید از پیشرفت خود چشم پوشی کنند و یا باید به کشورهای تولید کنند  بی

ن کشورهای صادرکننده فوالد نیز توانسته طبق گزارش انجمن جهانی فوالد ایران در بی وابسته شوند.
صادرکننده فوالد را به دست  هایکشور شانزدهمجایگاه  ۰۷81میلیون تن در سال  3.9با صادرات 

میلیون  81.1آورد در حالی که در این جدول چین، ژاپن، روسیه و کره جنوبی به ترتیب هر یک با 
های اول تا چهارم صادرکنندگان  ن تن در جایگاهمیلیو 9۷.8میلیون تن و 99.9میلیون تن،  1..9تن، 

میلیون تن  9۷در حال حاضر ظرفیت ساالنه تولید فوالد در کشور نزدیک به  .8فوالد جهان قرار دارند
مقرر گشته است تا  81۷1انداز  برابر سند چشم درصد این ظرفیت بالفعل شده است. 8۷است که تنها 
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مقدمه
ــا  کشــورهای بی بهــره از ایــن صنعــت ی کشــور در زمینــه تولیــد فــوالد فعــال هســتند و  ــر از 70  کمت ــی فــوالد،  طبــق آمــار انجمــن جهان

گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد  کننــد وابســته شــوند. طبــق  کشــورهای تولیــد  کننــد و یــا بایــد بــه  بایــد از پیشــرفت خــود چشــم پوشــی 

کشــورهای  کشــورهای صادرکننــده فــوالد نیــز توانســته بــا صــادرات 9.3 میلیــون تــن در ســال 2018 جایــگاه شــانزدهم  ایــران در بیــن 

ــا 68.8  ــه ترتیــب هــر یــک ب ــی ب ــره جنوب ک ــه در ایــن جــدول چیــن، ژاپــن، روســیه و  ک ــی  ــه دســت آورد در حال صادرکننــده فــوالد را ب

میلیــون تــن، 35.8 میلیــون تــن، 33.3میلیــون تــن و 30.1 میلیــون تــن در جایگاه هــای اول تــا چهــارم صادرکننــدگان فــوالد جهــان 
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کــه تنهــا 60 درصــد ایــن ظرفیــت  کشــور نزدیــک بــه 30 میلیــون تــن اســت  قــرار دارنــد1. در حــال حاضــر ظرفیــت ســاالنه تولیــد فــوالد در 

کشــور تــا پایــان ســند بــه بــاالی 55  گشــته اســت تــا ظرفیــت تولیــد فــوالد  بالفعــل شــده اســت. برابــر ســند چشــم انداز 1404 مقــرر 

کشــور  کنــون ظرفیــت تولیــد فــوالد خــام در  کــه هــم ا کیلوگــرم برســد؛ ایــن در حالــی اســت  میلیــون تــن و حداقــل ســرانه مصــرف، بــه 421 

ح هــای منتخــب فــوالدی بــه 12.2 میلیــارد یــورو می رســد  گــذاری بــرای اجــرای طر در مــرز 30 میلیــون تــن قــرار دارد. بــرآورد ســرمایه 

گاز،  خطــوط حمــل و نقــل ریلــی و جــاده ای،   ــرق،   ــرای ایجــاد زیرســاخت ها همچــون آب،  ب ــورو نیــز ب ــه ایــن رقــم 1.6 میلیــارد ی ــه ب ک

تاسیســات بنــدری و .. را بایــد افــزود. در راســتای افزایــش ظرفیــت تولیــد فــوالد، بهره منــدی از توانمنــدی فعــاالن معدنــی و ســرمایه 

کنــدی دارد، بــا ســرعت بیشــتری پیــش رود.  کــه رونــد  کتشــاف ضــرورت دارد و انتظــار مــی رود بهره بــرداری از معــادن  گــذران در زمینــه ا

امــا قطعــًا بــرای ایــن امــر نیــاز بــه منابــع مالــی اســت و بــه همیــن دلیــل صندوق هایــی بــه صــورت ارزی و ریالــی در بخــش معــدن بایــد 

ایجــاد شــود. همچنیــن بــرای دســتیابی بــه هــدف ظرفیــت تولیــد 55 میلیــون تنــی فــوالد خــام، ظرفیــت حمــل خطــوط ریلــی بایــد بــا 

رشــد 4 برابــری از 22میلیــون تــن بــه 88 میلیــون تــن افزایــش و همزمــان، ظرفیــت حمــل جــاده ای از 59 میلیــون بــه 90 میلیــون تــن و 

کنســانتره ســنگ  آهــن  حمــل دریایــی از 27 بــه 30 میلیــون تــن افزایــش یابــد. ظرفیــت 55 میلــون تنــی فــوالد،  نیــاز بــه 88 میلیــون تــن 

کنســانتره و دانــه بنــدی 30 میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد  کارخانه هــای فعــال در تولیــد  کنــون  کــه ا در ســال دارد ایــن در حالــی اســت 

ــا اســتناد  کــه در حــال حاضــر ب کتشــافی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار می شــوند بــه ایــن دلیــل  ح هــای ا دارنــد. بنابرایــن، انجــام طر

کــه ایــن رقــم در ســال 1404 بــا ظرفیــت  کشــور باقــی مانــده  کشــف شــده فعلــی، 37 ســال از عمــر ذخایــر ســنگ آهــن  بــه میــزان ذخایــر 

تولیــد 55 میلیــون تنــی،  بــه 7 ســال خواهــد رســید.

1- هدف  گذاری صنعت فوالد
کیفی 1-1 اهداف 

استخراج معادن و تولید محصوالت فوالدی در مقیاس بهینه	 

بیشینه  سازی اقتصادی زنجیره ارزش داخلی	 

ارتقاء سطح فناوری در تمامی زمینه  های مرتبط 	 

کثر استفاده از توان داخلی در مراحل مهندسی، احداث و بهره  برداری	  حدا

کمی 1-2 اهداف 

کسب جایگاه هفتم دنیا با تولید ساالنه 55 میلیون تن فوالد خام	 

1.  world steel in figures 2019
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ح 139914001401140214031404واحدشر

42.250.351.251.25555میلیون تنظرفیت فوالد خام

31.6537.7238.438.441.2541.25میلیون تنتولید

2- راهبردهای پیشنهادی برای توسعه صنعت فوالد
کتشاف و استخراج 2-1 ارتقای توانمندی ها ا

کتشاف معادن جدید	  حمایت از ایجاد صندوق  های ارزی و ریالی به منظور سرمایه  گذاری در زمینه ا

کوچک	  کتشاف و توسعه معادن  حمایت از سرمایه  گذاری برای ا

ــی 1- حجــم 	  گ ــه از دو ویژ ک کوچــک و متوســطی  ــه معــادن  ــه عــوارض صــادرات ســنگ آهــن ب ــه تخفیف هــای هدفمنــد ب ارائ

ــادن  ــه ایــن مع ــر آنک ــد. مشــروط ب ــل برخوردارن ــن داخ ــه تامی ــبت ب ــادرات نس ــبی ص ــت نس ــد و 2- مزی ــر و تولی ــک ذخای کوچ

کتشــافات تکمیلــی نماینــد. بخشــی از درآمدهــای ارزی خــود را صــرف توســعه ا

تأمیــن 	  بــرای  مقیــاس  کوچــک  معــادن  از  معدنــی  فعالیت هــای  ســرمایه گذاری  بیمــه   صنــدوق  حمایــت  ســقف  افزایــش 

ماشــین آالت؛ و  تجهیــزات 

2-2 تکمیل حلقه  های زنجیره ارزش 

گلوگاهی صنعت شامل	  حمایت از ساخت داخل اقالم 

گرافیتی - الکترود 

مواد نسوز -

توری 2-3 نظام رگوال

تنظیم قیمت  گذاری آهن قراضه با فوالد با هدف افزایش سهم آن در تولید فوالد	 

خ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده حمل  و نقل ریلی؛	  کاهش نر

اختصاص 50% از منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ریلی به نوسازی و تکمیل ناوگان ریلی؛	 

گونــه واحــد فــوالدی جدیــد مشــروط بــه نزدیکــی بــه منابــع آبــی و معــادن و عــدم اشــباع بــازار 	  اختصــاص مجــوز احــداث هــر 

محصــوالت فعلــی

احذ عوارض از صادرات محصوالت خام و نیمه  خام شامل سنگ آهن، آهن اسفنجی و آهن قراضه	 
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کــف عرضه 	  الــزام بــه عرضــه منظــم فوالدســازان بــزرگ خصوصــًا تولیدکننــدگان محصــوالت انحصــاری )ورق فــوالدی( بــا تعییــن 

ــرای آن ها ب

گانه؛	  جلوگیری از عرضه سبد مخلوط )تیرآهن و میلگرد( و عرضه هر یک از این محصوالت به صورت جدا

کوچک و متوسط؛	  کالن و خرد از یکدیگر در راستای حمایت از بنگاه های  تفکیک عرضه های 

کاهش تدریجی تعرفه محصوالت دارای انحصار توام با ایجاد مکانیزمی برای آنتی دامپینگ )بلندمدت(؛	 

جهت دهــی حمایت هــای دولتــی بــه ســمت تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال شــامل فــوالد آلیــاژی، فــوالد زنــگ نــزن 	 

و فــوالد رنگــی؛

کتشــافی بــر اســاس اســتانداردهای بین المللــی بــا هــدف افزایــش عمــر 	  تدویــن اســتانداردهای مشــخص بــرای فعالیت هــای ا

معــادن و شناســایی دقیق تــر ذخایــر معدنــی؛

الزام تولیدکنندگان به رعایت استانداردهای مربوط به محصوالت فوالدی؛	 

کاال از مسیر:	  ارتقاء شفافیت و بهبود نظارت در بورس 

کتور تحویل، بارنامه( - کاذب )اخذ فا کاهش واسطه گری  اصالح فرایندها با هدف 

اعتبارسنجی مشتریان و قبول تضامین بر اساس رتبه اعتباری -

کاال به منظور حفظ منافع عامه - اصالح ترکیب سهامداری بورس 

کاال - ایجاد بانک اطالعاتی یکپارچه جهت عرضه درست 

2-4 توسعه زیرساخت  ها

ح  های فوالدی	  حمایت از ایجاد ظرفیت 45 هزار مگاوات ساعت در مجاورت طر

کاهش هزینه واردات سنگ آهن	  افزایش ظرفیت ریلی و جاده  ای با همسایگان به منظور 

کم  عیار	  توسعه فناوری  های نوین برای فرآوری سنگ  های 

توسعه فناوری  های مرتبط با زیست  فناوری و نانوفناوری برای استخراج شامل بایولیچینگ	 

ــی 	  ــای آت ــک تقاض ــرای تحری ــای الزم ب ــترش زمینه ه گس ــدف  ــا ه ــور ب کش ــی  ــاخت ریل ــعه زیرس ــازان در توس ــارکت فوالدس مش

بواســطه توســعه زیرســاخت های ریلــی و تجهیــز نــاوگان حمــل ریلــی از طریــق انعقــاد تفاهم نامــه بیــن وزارت صنعــت، معــدن 

و تجــارت و وزارت راه و شهرســازی
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2-5- توسعه همکاری های منطقه ای

ایجــاد اتحادیــه ســنگ آهــن و فــوالد بیــن ایــران )بدلیــل مزیــت نســبی در زمینــه تولیــد آهــن اســفنجی و محصــوالت فــوالدی(، 	 

افغانســتان )بدلیــل دارا بــودن ذخایــر بــزرگ ســنگ آهــن(، ترکیــه )بدلیــل داشــتن فناوری هــای تولیــد فــوالد و توســعه بــازار( و 

قطــر )بدلیــل توســعه زیرســاخت های حمــل و نقــل دریایــی(  
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7. بسته سیاستی ارتقای صنایع غذایی

ــه  دالیــل متعــددی همچــون افزایــش تولیــد و تقاضــای داخــل، امنیــت  ــه ب ک صنایــع غذایــی و آشــامیدنی از جملــه صنایعــی اســت 

ج، پاییــن بــودن شدت ســرمایه بری، بــاال  کــم مــواد اولیــه مصرفــی بــه خــار غذایــی، تأمیــن نیازهــای معیشــتی جامعــه، وابســتگی 

کشــورهای  کاربــری و تــوان اشــتغال زایی نقــش و اهمیــت به ســزایی در توســعه اقتصادهــای ملــی دارد. در بســیاری از  بــودن شــدت 

پیشــرفته و نوخاســته نیــز به دلیــل اهمیــت بــاالی امنیــت غذایــی در توســعه اقتصــادی، ایــن صنعــت جــزء ســه صنعــت اول در ترکیــب 

گرفتــه  اســت و افزایــش تولیــد در ایــن بخــش همــواره مــورد توجــه سیاســت گذاران قــرار دارد.  صنعتــی قــرار 

طــی ســال های اخیــر هزینــه مــواد غذایــی در ایــران، همــواره ســهمی بیــن 22 تــا 25 درصــد از هزینه هــای خانــوار شــهری و تــا 37 

گســترش شهرنشــینی و افزایــش  ــه همــراه  ــوار روســتایی را داشــته اســت. از یــک طــرف افزایــش جمعیــت ب درصــد از هزینه هــای خان

ســطح درآمــد ســرانه، نیــاز بــه بســته بنــدی، نگهــداری و فــراوری مــواد غذایــی را روز بــه روز افزایــش داده اســت و از طــرف دیگــر، صنایــع 

کشــاورزی و دامپــروری بــا مصــارف نهایــی نقــش مهمــی در مدیریــت زنجیــره و تــوازن تولیــد و  غذایــی بــه عنــوان حلقــه واســط بیــن 

مصــرف دارنــد. 

کــه 15% از اشــتغال بخــش صنعــت را در بــر می گیرنــد. صنایــع  کشــور وجــود دارنــد  بیــش از 10 هــزار واحــد تولیــدی صنایــع غذایــی در 

کشــور و 15 درصــد از ارزش افــزوده بخــش صنعــت را تشــکیل می دهنــد. صنایــع غذایــی  غذایــی 2.9 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی 

کننــدگان( داشــته و می تواننــد بــه تنظیــم برنامه هــای تولیــد در بخــش  اطالعــات بهتــری از انتهــای زنجیــره )تقاضــا و ســالیق مصــرف 

کاهــش داده و تخصیــص منابــع را بهبــود دهنــد. بخــش عمــده ای از ســهم  کــرده، اتالف هــا را  کمــک شــایانی  کشــاورزی و دامپــروری 

ــان صنعتــی اختصــاص دارد. ایــن محصــوالت نقــش  ــه محصــوالت لبنــی، شــرینی و شــکالت و ن تولیــد و صــادرات صنایــع غذایــی ب

کمیــت تولیــدات ایــن محصــوالت همــواره مــورد توجــه قــرار می گیــرد. از  کیفیــت و  اساســی در ســبد غذایــی مــردم ایفــا می کننــد و لــذا 

کشــور در ایــن حوزه هــا افزایــش یافتــه اســت و بــا افزایــش ظرفیــت تولیــد ایــن محصــوالت در ســال های اخیــر،  ســوی دیگــر تــوان تولیــد 

کــرده اســت. در ایــن ســند، بســته های سیاســتی صنایــع لبنــی، شــیرینی  صــادرات آنهــا نیــز در برخــی مقاطــع رشــد مناســبی را تجربــه 

و شــکالت، و نــان صنعتــی بــه تفکیــک ارائــه خواهــد شــد. 
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مقدمه
ــه  ــتریان ادام ــه مش ــی ب ــوالت نهای ــل محص ــا تحوی ــود و ت ــاز می ش ــا آغ ــیر از دامداری ه ــت ش ــا دریاف ــی ب ــوالت لبن ــد محص ــره تولی زنجی

کیفیــت تمــام شــده محصــوالت لبنــی بــه مــاده اولیــه یعنــی شــیر، حلقه هــای  دارد. امــا معمــوال بــه دلیــل وابســتگی بــاالی قیمــت و 

قبلــی ایــن زنجیــره یعنــی نهاده هــای دامــی و واحدهــای دامــداری نیــز مــورد بررســی قــرار می گیرنــد. لــذا بــه منظــور توســعه ایــن 

صنعــت و رفــع مشــکالت آن، توجــه بــه تمامــی حلقه هــای ایــن زنجیــره الزامــی اســت. در واقــع یکــی از مشــکالت ایــن صنعــت نیــز عــدم 

گرچــه ســطح  یکپارچگــی سیاســت ها و تصمیم گیری هــا و همــکاری محــدود بیــن بازیگــران زنجیــره تولیــد محصــوالت لبنــی اســت. 

بــاالی از خودکفایــی در تولیــد محصــوالت لبنــی بدســت  آمــده اســت، هنــوز هــم در برخــی اقــالم وابســتگی وارداتــی وجــود دارد. واردات 

کمبــود در میــزان تولیــدات، مــواد افزودنــی و مکمل هــا بــه دلیــل عــدم صرفــه اقتصــادی بــرای تولیــد،  کــره بــه دلیــل  محصوالتــی نظیــر 

کشــور مهم تریــن مــواردی  محصــوالت و ماشــین آالت تولیــد اســتریلیزه و بســته بندی های تتراپــک بــه دلیــل نبــود فنــاوری در داخــل 

کــه هنــوز وابســتگی در زمینــه واردات وجــود دارد.  هســتند 



153 سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران

1- مسائل اصلی صنایع لبنی
کرد: ح زیر بیان  کلی می توان مشکالت و مسائل اصلی این صنعت را به شر به طور 

مشکالت در زمینه تامین مواد اولیه	 

کتریها، استارترها،  مواد افزودنی و مکمل ها( - وابستگی باال در زمینه واردات مواد اولیه )نهاده های دام و آنزیم ها و با

کیفیت پایین شیر دریافتی از دامداری ها  -

کارآمدی های بخش تولید	  نا

هزینه های باالی بسته بندی به دلیل وابستگی در مواد اولیه )تتراپک( -

کره به دلیل چربی پایین شیر تولیدی - ضعف در تولید 

عدم توانمندی صنایع ماشین سازی در ساخت دستگاه های با ظرفیت باال و تجهیزات استریل -

هم پیوندی ضعیف اجزای شبکه و سیاست گذاران مجزای در طول زنجیره -

مشکالت شبکه توزیع	 

شبکه سنتی توزیع و هزینه های باالی آن -

مشکالت بازاریابی و بازار محصوالت لبنی 	 

ممنوعیت صادرات برای برخی از محصوالت لبنی و قوانین متغیر در این حوزه -

گرفتن ظرفیت های صادراتی - اعطای سهمیه صادرات به تمامی شرکت ها بدون در نظر 

نوسان در میزان تقاضای بازار داخلی به دلیل مشکالت مالی  -

کم در بازارهای صادراتی - تنوع پایین مقاصد صادراتی و ماندگاری 

2- هدف  گذاری صنایع لبنی
ــاط 	  ــت ارتب ــی؛ مدیری ــای لبن ــعه فرآورده ه ــت از توس ــدوق حمای ــدازی صن ــی )راه ان ــوالت لبن ــره ارزش محص ــاماندهی زنجی س

اجــزای زنجیــره تامیــن( 

جایگزینی ابزار تنظیم سطح قیمت با تنظیم ساختار قیمت در زنجیره ارزش محصول	 

کاهــش وابســتگی در زمینــه مــواد اولیــه از طریــق داخلــی ســازی )حمایــت جهــت تولیــد مــواد افزودنــی و مکمــل در داخــل،  	 

کاغــذ تتراپــک( حمایــت از تولیــد داخــل 

حذف سهمیه های صادراتی 	 

کیفیت شیر تولیدی	  ارائه مشوق ها برای اصالح نژادی و افزایش 

حمایت از شرکت های ماشین سازی برای تولید دستگا های بسته بندی حجم باال و استریلیزه	 
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ثبات در قوانین به خصوص در زمینه صادرات محصوالت لبنی	 

کردن شیر در سبدهای حمایتی دولت	  فرهنگ سازی توسط دولت برای افزایش سرانه مصرف شیر و لحاظ 

3- راهبردهای پیشنهادی برای توسعه صنایع لبنی
کیفیــت مــورد نیــاز و مقابلــه بــا اقدامــات 	  گرفتــن میــزان و  تدویــن برنامــه ملــی در  جهــت واردات نهاده هــای دامــی بــا در نظــر 

انحصــاری در ایــن حــوزه.

کــف بــرای 	  برنامه هــای حمایتــی قیمتــی داخلــی و خریدهــای داخلــی: تعییــن قیمت هــای مداخلــه ای بــه عنــوان قیمــت 

بعضــی از محصــوالت لبنــی.

کیفیت محصوالت.	  کردن بهره وری و  اصالح نظام قیمت گذاری با لحاظ 

انــواع پرداخت هــای مســتقیم: ایــن پرداخت هــا بــا عناویــن مختلــف ماننــد پرداخت هــای جبرانــی، برنامــه قــرارداد زیــان 	 

درآمــدی و... انجــام می شــوند.

کشت جنین در جهت افزایش راندمان این صنعت.	  گله ها به وسیله  ح هایی برای بهبود ژنتیک  حمایت و ترویج طر

کشورهای هدف صادراتی نظیر عراق،  افغانستان.	  عقد توافقات تجاری و تعرفه های ترجیحی با 

حمایت های مالی و مالیاتی برای توسعه فناوری فرآوری و بسته بندی.	 

تدوین بسته های تشویقی در جهت ادغام شرکت های فعال در حوزه لبنیات و تشکیل شرکت های بزرگ.	 

نظارت بر توافقات بین دامداری و صنایع فرآوری در جهت پایبندی به تعهدات طرفین. 	 

که در صنایع تکمیلی استفاده می شود.	  مدیریت بر واردات و صادرات مواد اولیه و فرآورده هایی نظیر شیر خشک 

کننده نهایی.	  تخصیص یارانه مربوط به نهاده های دامی به مصرف 

4- متولیان
دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 	 

بانک صنعت و معدن	 

سازمان امور مالیاتی 	 

کشور 	  گمرکات  سازمان 

انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران	 

اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی ایران	 
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5- ظرفیت های قانونی
مصوبــه دولــت در خصــوص اصــالح آئین نامــه و مــواد 147 و 148 قانــون مالیات هــای مســتقیم )بنــد 8 در زمینــه هزینه هــای 	 

قابــل قبــول مالیاتــی(

ماده 132 قانون مالیات های مستقیم )بند ح، خ و س(	 

ح الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )ماده 7 و 19(	  قانون طر

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر )مواد 4، 8، 19، 21، 28، 29، 30، 31 و 38(	 
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مقدمه
غــالت و فراورده هــای آن به ویــژه نــان به عنــوان اصلی تریــن مکمــل وعــده غذایــی در سراســر جهــان به شــمار رفتــه و رشــد روز افــزون 

گنــدم در اقتصــاد و سیاســت بــر  کنان جهــان و نقــش اســتراتژیک  کافــی بــرای تمــام ســا جمعیــت و اهمیــت تامیــن مــواد غذایــی 

اهمیــت نــان بیــش از پیــش افــزوده اســت. بکارگیــری روش هــای نویــن تهیــه و عمــل آوری خمیــر، ماشــین آالت مناســب و تکنولــوژی 

مــدرن بــه تولیــد نــان صنعتــی بــا قیمــت اقتصــادی منجــر شــده اســت. وجــود نــان در حداقــل یکــی از وعده هــای غذایــی ایرانیــان و 

کاال در ســبد مصرفــی خانــوار شــده اســت. کیلوگرمــی نــان در ســال موجــب نقــش اســتراتژیک ایــن  ســرانه مصــرف حــدود 117 

کارگاه هــای  اطالعــات مرکــز آمــار ایــران طــی دوره 1383-1394 بــرای محصــوالت نانوایــی )کــد 1545( در خصــوص وضعیــت 

صنعتــی ایــن صنعــت نشــان می دهــد: 

میــزان اشــتغال صنایــع نانوایــی طــی دوره 1383-94 رشــد 7.2 درصــدی داشــته و از 2559 نفــر بــه 5512 نفــر رســیده اســت و 	 

کل صنعــت 1.4 درصــد بــوده اســت )وضعیت  کــه رشــد اشــتغال در صنایــع غذایــی 2.6 درصــد و در ســطح  ایــن در حالــی اســت 

کارگاه هــای صنایــع نانوایــی  کل صنعــت(. همچنیــن در طــی دوره مــورد بررســی تعــداد  مطلوب تــر نســبت بــه صنایــع غذایــی و 

کــی از تنگ تــر شــدن فضــای رقابــت می باشــد. کــه ایــن موضــوع حا کاهــش 2.8 درصــدی روبــرو بــوده  بــا 

کــه نشــان می دهــد طــی دوره 1383-94 بــا صنایــع ناوایــی رشــد 31.7 	  نکتــه دیگــر وضعیــت تشــکیل ســرمایه ثابــت می باشــد 

کل صنعــت )18.2 درصــد( دارد. درصــدی را تجربــه نمــوده و وضعیــت مطلوب تــری نســبت بــه صنایــع غذایــی )16 درصــد( و 

نســبت تشــکیل ســرمایه بــه میــزان اشــتغال بــرای صنایــع نانوایــی طــی دوره 1383-94 به طــور میانگیــن 17 میلیــون ریــال 	 

کل صنعــت )64.7( و صنایــع غذایــی )42.2( بــه  کــه نشــان می دهــد اشــتغال زایی در ایــن صنعــت نســبت بــه  نفــر بــوده 

کمتــری نیازمنــد اســت. ســرمایه 
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طــی دوره 1383-94 میــزان ارزش افــزوده صنایــع نانوایــی رشــد 31.8 درصــدی داشــته و رشــد بیشــتری از صنایــع غذایــی 	 

کل صنعــت )18.5 درصــدی( تجربــه نمــوده اســت. )22.9 درصــدی( و 

همچنیــن طــی دوره مــورد بررســی نســبت ارزش افــزوده بــه اشــتغال بــرای صنایــع نانوایــی به طــور میانگیــن 187.1 میلیــون 	 

کل صنعــت )502.2 میلیــون ریــال نفــر( و صنایــع غذایــی )19887.7 میلیــون ریــال نفــر(  کــه از ســطح  ریــال بــه نفــر بــوده 

پایین تــر بــوده و نشــان می دهــد ایــن صنعــت از منابــع خــود به صــورت بهینــه اســتفاده ننمــوده اســت. 

کــه ســهم بســیار 	  ســهم صنایــع نانوایــی از ارزش افــزوده صنعــت طــی دوره 1383-94 به طــور میانگیــن 0.08 درصــد بــوده 

ــن 0.9  ــور میانگی ــه ط ــور ب ــی دوره مذک ــی ط ــع غذای ــزوده صنای ــت از ارزش اف ــن صنع ــهم ای ــن س ــد. همچنی ــزی می باش ناچی

درصــد بــوده اســت.

1- چالش های اصلی صنعت 
کرد: ح زیر بیان  کلی می توان چالش های صنعت را به شر به طور 

تبعیض در اعطای یارانه میان نان صنعتی و سنتی؛	 

تــوان رقابتــی پایین تــر در قیــاس بــا نــان ســنتی بــه علــت عــدم دسترســی بــه آرد ســهمیه ای و هزینه هــای اضافــی بســته بندی، 	 

حمــل و توزیــع و فرهنــگ عمومــی بــه مصــرف نــان تــازه؛

کوچــک بــودن انــدازه بــازار داخــل در نتیجــه عــدم ایجــاد تقاضــای موثــر بــرای نــان صنعتــی و عــدم فرهنگ ســازی بــرای ارتقــای 	 

مصــرف نــان صنعتی؛

خ باالی بازگشت سرمایه؛	  خ پایین بازده صنعت و نر عدم جذابیت برای سرمایه گذاری به دلیل نر

ــت 	  ــدم رعای ــن ع ــب و همچنی ــت مناس ــا قیم ــت آرد و ...( و ب کیفی ــودن  ــن ب ــت )پایی کیفی ــا  ــه ب ــواد اولی ــه م ــی ب ــدم دسترس ع

اســتانداردهای اجبــاری مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی )عــدم اجــرای اســتانداردهای پخــت و بکارگیــری ماشــین آالت غیــر 

اســتاندارد(؛

ــد و 	  ــنتی جدی ــان س ــداث ن ــوز اح ــدور مج ــدم ص ــنتی و ع ــان س ــای ن ــع واحده ــوص تجمی ــت در خص ــده دول ــدم تحقــق وع ع

ــی(؛ ــد صنعت ــوژی واح ــتقرار و تکنول ــل اس ــا مح ــادره ب ــوز ص ــب مج ــدم تناس ــی )ع کارشناس ــدون  ــای ب ــدور مجوزه ــن ص همچنی

عدم توجه به بازارهای صادراتی؛	 

فقدان زیرساخت های آزمایشگاهی و تست در حوزه آرد و نان؛	 

کنندگان نان و مشکالت فرهنگی.	  ضعف دانش تولیدکنندگان و مصرف 
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2- هدف  گذاری صنعت نان
توسعه رقابت پذیری صنعت از طریق تمرکز بر حلقه های تامین، بازاریابی و فروش؛	 

اتصال به زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی و جلب مشارکت های بین المللی؛	 

تنوع بخشی به سبد محصوالت و توسعه سهم از بازارهای داخلی.	 

3- راهبردهای پیشنهادی برای توسعه صنعت نان
کنندگان نان سنتی(؛	  تامین آرد مورد نیاز واحدهای نان صنعتی به قیمت یارانه ای )مانند سایر تولید 

کز دانشگاهی و مدارس؛	  کز نظامی، مرا کز بیمارستانی، مرا ایجاد تقاضای موثر برای نان صنعتی از طریق تامین نان مرا

اعطای مجوز واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی؛	 

ایجــاد پایــگاه داده اطالعاتــی شــفاف نــان صنعتــی )تولیدکننــدگان، میــزان تولیــد، ســهم بــازار، بازارهــای صادراتــی و وارداتــی، 	 

ســطح تکنولــوژی و ...( و بــه روز رســانی مــداوم؛

 اعطــای مشــوق ســرمایه گذاری )معافیــت محــدود مالیاتــی و یــا اعطــای زمیــن به صــورت رایــگان( جهــت تجمیــع واحدهــای 	 

ســنتی و ایجــاد واحــد صنعتــی جدیــد و همچنیــن خوشه ســازی در صنعــت؛

گمرکی جهت ورود ماشین آالت؛	  معافیت 

بهبود سیستم های نظارتی، اصالح قوانین و مقررات و اعطای مجوز؛	 

تدوین و اجرای استانداردهای اجباری مطابق با استانداردهای روز جهان؛	 

کارکنان و مدیران صنعت؛	  توسعه دانشگاه های تخصصی در حوزه نان جهت ارتقای سطح آموزش 

کیــد بــر توســعه حلقــه تحقیــق و توســعه، برندینــگ، بازاریابــی و توزیــع از طریــق هم پیوندی 	  تقویــت زنجیــره ارزش صنعــت بــا تا

بــا زنجیره هــای ارزش جهانــی و ایجــاد همکاری هــای مشــترک بین المللــی؛

اطالع رسانی و ساخت برنامه های تبلیغی و ترویجی در خصوص نان صنعتی )تغییر فرهنگ مصرف(؛	 

کیفی و تنوع بخشی به سبد محصوالت تولیدی؛	  بهره گیری از دانش و فناوری های نوین جهت ارتقای 

کیفیت مواد اولیه و محصوالت تولیدی؛	  به روز رسانی تجهیزات فرآوری جهت ارتقای 

اعطای تسهیالت حمایتی در خصوص تحقیق و توسعه و بازاریابی صادراتی.	 

4- متولیان
وزارت صنعت معدن و تجارت )دفتر صنایع غذائی(	 

انجمن و اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران	 
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انجمن صنایع غذایی ایران	 

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	 

گمرک ج.ا.ا	  سازمان 

کشاورزی	  وزارت جهاد 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )سازمان غذا و دارو(	 

کشاورزی	  وزارت جهاد 

بانک صنعت و معدن	 

سازمان امور مالیاتی 	 

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.	 

5- ظرفیت های قانونی
ــا رعایــت اصــول 	  ــان ب ــون بودجــه ســال 1386 جــزء یــک بنــد "الــف" تبصــره )کاهــش ضایعــات و هزینــه تولیــد ن تبصــره 15 قان

ــوه( ــی انب ــان صنعت ــای ن ــداث واحده ــنتی و اح ــای س ــع واحده ــردم: تجمی ــالمت م ــن س ــتی و تامی بهداش

ــات 	  خ 1386/04/11 هی ــور ــه شــماره 54542ت 37376 م ــال 1386 )مصوب ــون بودجــه س آئین نامــه اجرایــی تبصــره 15 قان

وزیــران(

دستورالعمل و ماده 110 قانون برنامه پنج ساله پنجم 	 

گســترش عرضــه تولیــد نــان صنعتــی توســط واحدهــای 	  کــردن یارانه هــا )حمایــت از  آئین نامــه اجرائــی مــاده 6 قانــون هدفمنــد 

ــان  گســترش واحدهــای تولیــد ن ــرای ایجــاد و  ــان: دولــت موظــف اســت سیاســت های تشــویقی و حمایتــی الزم را ب ســنتی ن

کــه در اجــراء ایــن قانــون ادامــه فعالیــت آنهــا بــا مشــکل  کمــک بــه جبــران خســارت واحدهــای تولیــد آرد و نــان  صنعتــی و نیــز 

مواجــه می شــود اتخــاذ نمایــد.(

کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــا تکیــه بــر رشــد بهــره وری در اقتصــاد، افزایــش تولیــد داخلــی، 	  بندهــای 3، 6 و 7 سیاســت های 

کشــاورزی اشــاره می نمایــد. اولویــت دادن بــه تولیــد محصــوالت راهبــردی و تامیــن امنیــت غــذا بــه اهمیــت حــوزه 

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

قابــل قبــول مالیاتــی(؛

ماده 132 قانون مالیات های مستقیم )بند ح، خ و س(؛	 

ح الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )ماده 7 و 19(؛	  قانون طر

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر )مواد 4، 8، 19، 21، 28، 29، 30، 31 و 38(؛	 
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کشــاورزی از 	  قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری ایــران: در برنامــه ششــم توســعه، 

گســترش ســهم بخــش  موضوعــات محــوری معرفــی شــده اســت. مفــاد ایــن برنامــه بــه موضوعاتــی ماننــد خودکفایــی، 

خصوصــی و توجــه یــه اصــل 44 قانــون اساســی، امــور آب، دام و محیــط زیســت و زیرســاخت های الکترونیکــی در حــوزه 

کشــاورزی روســتاها پرداختــه شــده اســت؛

کشــاورزی و دامــی 	  کشــاورزی در قانــون اساســی بــر مبنــای افزایــش خودکفایــی از طریــق افزایــش تولیــدات  اصــول مرتبــط بــا 

کشــور و تشــکیل شــورا جهــت پیشــرفت امــور  کشــاورزی در  ــه ممنوعیــت تشــکیل شــرکت ها و موسســات خارجــی  و توجــه ب

ــت  ــوزه حمای ــن ح ــی در ای ــت خصوص ــی از مالکی ــون اساس ــل 44 قان ــن اص ــد. همچنی ــتوار می باش ــاورزی اس کش ــای  واحد ه

نمــوده اســت.
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مقدمه
کــرده اســت. ایــن صنعــت رشــد خوبــی را از دهــه  صنعــت شــیرینی و شــکالت طــی دهه هــای اخیــر فــراز و نشــیب های بســیاری را تجربــه 

کارخانه هــای شــیرینی و شــکالت ایــران را بــا صنایــع شکالت ســازی  کیفیــت می تــوان محصــوالت  کــرده اســت. از نظــر  هشــتاد تجربــه 

گفــت بــه لحــاظ  کشــور طــی ده هــا ســال بــه پیشــرفت های خوبــی رســیده و می تــوان  کــرد. صنعــت شــیرینی و شــکالت  ــا قیــاس  اروپ

کیفیــت جایــگاه قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن صنعــت بیشــترین میــزان ارزآوری را در میــان صنایــع غذایــی 

دارد و به عنــوان اولیــن صادرکننــده در ایــن صنایــع محســوب می شــود.

کــه ســهم  ایــن صنعــت بــا ســهم 0.69 درصــدی از ارزش افــزوده صنعتــی و 0.51 درصــدی از ارزش ســتانده صنعتــی برخــوردار بــوده 

بــه نســبه ناچیــزی محســوب می شــود. صنعــت شــیرینی و شــکالت همچنیــن ســهم 6.6 درصــدی از ارزش افــزوده و 4.3 درصــدی 

از ارزش ســتانده صنایــع غذایــی را در ســال 1396بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن امــر نتیجــه تولیــد در مقیــاس غیربهینــه و زیــر 

کل عوامــل تولیــد ناشــی از افزایــش ظرفیــت بیــکار تولیــد بواســطه فشــار تحریم هــای  ظرفیــت و علی الخصــوص پاییــن بــودن بهــره وری 

کار غیرماهــر )51 درصــد از شــاغالن( در ایــن صنعــت اســت. اقتصــادی و ســوء مدیریــت در بخــش صنعــت و ســهم بــاالی نیــروی 

کارگاه هــای صنعتــی داشــته و به طــور متوســط حــدود 1.2 درصــد  کمــی در اشــتغال  صنعــت شــیرینی و شــکالت ســهم بســیار 

کار بوده انــد. همچنیــن 7.2 درصــد از اشــتغال  کارگاه هــای صنعتــی در ســال های 1394 تــا 1396 در ایــن صنعــت مشــغول بــه  شــاغالن 

صنایــع غذایــی طــی دوره 1394-1396 مربــوط بــه صنایــع شــیرینی و شــکالت بــوده اســت. تمرکــز بــاال بــر بــازار داخــل تــوام بــا رویکــرد 

کارگاه هــای صنعتــی )معــادل 0.40  صادرات¬گرایــی در ایــن بخــش بواســطه متوســط ســهم صنعــت شــیرینی و شــکالت از صــادرات 

کــه شــرایط نســبتا مطلوبــی می باشــد.  درصــد( و متوســط ســهم صــادرات بــه فــروش )معــادل 16.1 درصــد( طــی ســال های 1394-96، 
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گرفتــن در مســیر  گرفتــه و درحــال حاضــر از وضعیــت خوبــی برخــوردار اســت. قــرار  در چنــد ســال اخیــر ایــن صنعــت در مســیر رشــد قــرار 

کامــاًل مطلوب  کــه شــرایط پیــش پــای صنعــت شــیرینی و شــکالت  رشــد و نزدیــک شــدن بــه وضعیــت 10 ســال قبــل بــه ایــن معنــا نیســت 

اســت و هیــچ مشــکلی ســر راه تولیــد و صــادرات در ایــن صنعــت قــرار نــدارد، مشــکالت و موانــع همــواره وجــود داشــته و درحــال حاضــر 

هــم تولیــد و صــادرات مــا بــا موانعــی روبــرو اســت.

1- چالش های اصلی صنعت شیرینی و شکالت 
کرد: ح زیر بیان  کلی می توان چالش های صنعت را به شر به طور 

بی ثباتی قیمت مواد اولیه و تاخیر فراوان در بازگشت سرمایه؛	 

پاییــن بــودن قــدرت بــازاری و تــوان موقعیت یابــی در بازارهــای جهانــی و نتیجتــا تمرکــز بــاالی مقاصــد صادراتــی، پاییــن بــودن 	 

کشــورهای هــدف و همچنیــن ضعــف در دیپلماســی تجــاری؛  خ مانــدگاری در  نــر

کمبود نقدینگی و دسترسی اندک به شیوه های متنوع تامین مالی؛	 

ضعف در حلقه های تامین مواد اولیه، برندینگ، تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش و توزیع؛	 

افزایش هزینه های توزیعی در شبکه توزیع خردهفروشی سنتی و فقدان فروشگاه های تخصصی؛	 

ضعف در سیستم های اطالعاتی به روز و یکپارچه؛	 

ضعف در استانداردهای تامین، تولید و توزیع شیرینی و شکالت.	 

2- هدف  گذاری صنعت شیرینی و شکالت
کیفی 2-1 اهداف 

توسعه رقابت پذیری صنعت از طریق تمرکز بر حلقه های برندینگ، بازاریابی و فروش؛	 

اتصال به زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی و جلب مشارکت های بین المللی؛	 

تنوع بخشی به سبد محصوالت صادراتی و توسعه سهم از بازارهای خارجی.	 

کمی 2-2 اهداف 

رشد 25 درصدی میزان تولید به صورت سالیانه؛	 

رشد 20 درصدی میزان ارزش افزوده به صورت سالیانه؛	 

رشد 20 درصدی میزان صادرات به صورت سالیانه.	 
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3- راهبردهای پیشنهادی برای توسعه صنعت شیرینی و شکالت
کوچــک و متوســط جهــت توســعه همکاری هــای بیــن بنگاهــی، ایجــاد صرفه هــای مقیــاس، 	  کتســاب در بنگاه هــای  ادغــام و ا

جــذب ســرمایه و فنــاوری و ارتقــای تــوان تولیــدی بنگاه هــا بــرای هم پیونــدی بــه زنجیره هــای ارزش منطقــه ای و جهانــی؛

چابک سازی زنجیره تامین از طریق عقد توافقات تجاری بلند مدت با تامین کنندگان بزرگ جهانی و منطقه ای؛	 

صدور جواز ورود موقت جهت تامین مواد اولیه مشروط به صادرات؛ 	 

ــن 	  ــیوه های تامی ــه ش ــی ب ــوع بخش ــت و تن ــاز صنع ــورد نی ــرمایه م ــن س ــت تامی ــی جه ــرمایه گذاری خصوص ــدوق س ــاد صن ایج

مالــی صنعــت؛

 تقویت نام های تجاری از طریق همکاری های مشترک با برندهای برتر جهانی؛ 	 

توسعه بازاریابی و فروش از طریق توسعه فروشگاه های تخصصی و توسعه تجارت الکترونیکی؛	 

کســتان جهــت 	  کشــورهای هــدف صادراتــی نظیــر عــراق،  افغانســتان و پا عقــد توافقــات تجــاری و تعرفه هــای ترجیحــی بــا 

بهبــود و افزایــش مانــدگاری در بازارهــای صادراتــی و تســهیل تجــاری.

طراحــی و توســعه پایــگاه اطالعاتــی جامــع )تامین کننــدگان، تولیدکننــدگان، توزیع کننــدگان، و آمــار تولیــد، صــادرات، واردات 	 

و ...(؛

کیفیــت و ســالمت محصــوالت 	  وضــع اســتانداردهای دقیــق و مطابــق بــا آخریــن اســتانداردهای جهانــی جهــت ارتقــای 

تولیــدی؛

کیفیــت و تعییــن 	  گویــی در مقابــل اقــالم وارداتــی غذایــی بــی  کنتــرل و پاســخ  کیفیــت و  جلوگیــری از ورود مــواد اولیــه بــی 

شــرایط ســخت گیرانه بــرای واردات اقــالم غذایــی.

4- متولیان
وزارت صنعت معدن و تجارت )دفتر صنایع غذائی(	 

بانک صنعت و معدن	 

سازمان امور مالیاتی 	 

کشور 	  گمرکات 

کد( 	  کاال و خدمات ایران )ایران  مرکز ملی شماره گذاری 

انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران	 

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

قابــل قبــول مالیاتــی(؛

ماده 132 قانون مالیات های مستقیم )بند ح، خ و س(؛	 

ح الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )ماده 7 و 19(؛	  قانون طر

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر )مواد 4، 8، 19، 21، 28، 29، 30، 31 و 38(؛	 

قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ایران؛	 

سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404. 	 



165 سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران

8. بسته سیاستی ارتقای صنعت تجهیزات پزشکی
 پذیری صنعت تجهیزات پزشکی در کشور های ارتقای توان رقابت تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست

  

 

 های فناوی و نوآوری گروه پژوهش

 غیر قابل انتشار -ویرایش اولیه  .
 

 19صفحه:  9911ماه  دی تاریخ:
  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های پژوهش( زنجیره ارزش صنعت تجهیزات پزشکی )بر اساس یافته 1-7 شکل 

ات پزشکی تجهیز مصاحبه عمیق انجام شده، توسعه محصوالت جدید صنعت 91اساس اطالعات حاصل از  
اغلب بر اساس وجود نمونه محصول یا فناوری خارجی امکانپذیر بوده است. این موضوع با توجه به ماهیت 

 محصول مورد نظر ساز و کار متفاوتی را رقم زده است: ای بودن مصرفی یا سرمایه
مدتا توسعه محصوالت جدید در بخش تجهیزات پزشکی مصرفی با توجه به سطح پایین فناوری آنها، ع -

الملل، انجام مهندسی معکوس یا تحقیق و توسعه به  از طریق خرید نمونه محصول خارجی از بازار بین

توسعه  تحقیق و 
 محصول

 

 
 
 

 نمونه اولیه
 

 بهبود فرآیند
 

  تساخ
 قطعات

 
 ساخت 

 
 
 

 افزارتوسعه نرم
 

 قطعات الکترونیکی
 

 ابزار دقیق فلزی 
 

اكستروژن پالستیك 
 گیریقالب

 
 های بیمارستانیپارچه

 
های پارچه

 مونتاژ

 
 
 

 مونتاژ
 

 بندیبسته
 

Sterilization 
 

Sterilizatio

 مهندسی پایدار
 

 توزیع و بازاریابی

 
 
 

كنندگان توزیع
 عمده

 پزشکان و پرستاران
 

پزشکان و 
ها )دولتی  بیمارستان

 و خصوصی(
 

 نبیمارا
 

 خدمات پس از فروش

 
 
 آموزش 

 

 مشاوره
 

 تعمیر و نگهداری
 

تعمیر و نگهداری

 هاكنندگان نهادهتأمین
 

 
 

 فلزات
 

 رزین
 

 مواد شیمیایی
 

 پارچه
 

 بازار هایبخش
 

 
 

 تشخیصی
 دندانپزشکی 

 اهی آزمایشگ
 

ارتوپدی و 
 توانمندساز

 

مصرفی و 
 بیمارستانی

 
 دندانپزشکی

 
 تصویربرداری

 

 تأیید قانونی
 

مقدمه
گاهــا بــه عنــوان صنعــت فناوری هــای پزشــکی یــا درمانــی نیــز نامیــده می شــود(، بــه  صنعــت تولیــد تجهیــزات یــا ادوات پزشــکی )کــه 

کــه در تشــخیص، نظــارت و درمــان بیماری هــا و  گســترده ای از محصــوالت پزشــکی- درمانــی اطــالق می گــردد  طراحــی و تولیــد طیــف 

گرفتــه می شــود. ایــن محصــوالت مجموعــه ای از ابزارهــای ارزان قیمــت مثــل درجــه تعییــن دمــای  شــرایط تاثیرگــذار بــر انســان، بــکار 

ــا سیســتم های چنــد میلیــون دالری پیچیــده ماننــد سیســتمهای تصویربــرداری تشــدید مغناطیســی ، را شــامل می گــردد.  بــدن، ت

گوشــی ســنجش ضربــان قلــب ، ایمپلنت هــای  نمونــه محصــوالت دیگــر ایــن صنعــت عبارتنــد از: دســتگاه تنظیــم ضربــان قلــب ، 
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کوچــک قابــل اســتفاده در انجــام عمــل جراحی هــای پیچیــده، پوســت مصنوعــی، قلــب مصنوعــی،  مفصلــی ، روبات هــای بســیار 

کیت هــای آزمایشــگاهی پزشــکی، نرم افــزار مدیریــت بیمــار و نرم افزارهــای مــورد  چاقو هــای جراحــی خــاص ، ابزارهــای تشــخیصی و 

اســتفاده در دســتگاه های پزشــکی.

کنــون صنعــت فنــاوری پزشــکی )Medtech( یکــی از خالق تریــن صنایــع در جهــان اســت. نوآوری هــای فناورانــه بــه ویــژه  هم ا

کامپیوتــر و زیســت فناوری، بــه طراحــان و مهندســان پزشــکی در خلــق طیــف وســیعی از فناوری هــای پیشــرو اعــم از  در حــوزه علــوم 

کمــک  کاشــت تــا روشــهای تصویربــرداری جدیــد ودســتگاه ســه بعــدی اشــعه ایکــس،  اعضــای بــدن مصنوعــی و دفیبریالتورهــای قابــل 

نمــوده اســت.

1- چالش های اصلی صنعت تجهیزات پزشکی
ضعف سازوکارهای تأمین مالی برای حمایت از ساخت بار اول تجهیزات تشخیصی در بیمارستان های بخش دولتی؛	 

وابستگی وارداتی به اقالم فناورانه مورد نیاز برای تولید تجهیزات و محصوالت مصرفی؛	 

ضعف در نظام استانداردگذاری و انطباق محصوالت تولید داخل؛	 

کشور؛	  کاال در  ضعف نظام پیگیری پیشینه 

کز دولتی؛	  تأخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان توسط مرا

صادرات محدود تجهیزات پزشکی تولید داخل.	 

2- هدف  گذاری صنعت تجهیزات پزشکی
کاهش وابستگی وارداتی؛	  تعمیق ساخت داخل تجهیزات پزشکی و 

ایجاد نظام تأمین مالی حامی ساخت داخل تجهیزات تشخیصی و ارتوپدی؛	 

کشور.	  کاهش ریسک بهره برداری و هزینه آزمون تجهیزات پزشکی ساخت بار اول در 

3- راهبردهای پیشنهادی برای توسعه صنعت تجهیزات پزشکی
گریــد مدیــکال، نوارهــای 	  گلوگاهــی شــامل توربیــن ونتیالتــور، پلیمرهــای  تکمیــل زنجیــره تولیــد تجهیــزات پزشــکی در اقــالم 

گریــد مدیــکال، ورق فــوالدی زنگ نــزن، المنــت حرارتــی، مولــد بخــار، پمــپ  تســت قنــد خــون، میلــه فلــزی و تیتانیــوم 

گریــد مدیــکال، موتورالکتریکــی و هیدرولیــک تخــت  گاز هلیــم  ــوکالو بیمارســتانی و دندانپزشــکی،  ــرای ات وکیــوم، بلبرینــگ ب

بیمارســتانی، تیــوب و صفحــه اشــعه ایکــس دســتگاه رادیولــوژی،  قطعــات الکترونیــک و سنســورها و پنــل بــرای مانیتــور عالئــم 

کــم؛ ــاد و  ــان زی ــا ســرعت جری ــر و هالوفایبــر پلــی ســولفان ب کســی متر، الکتروکوت حیاتــی و پالــس ا
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ــوالت 	  ــه محص ــه ب ــاء ضمانتنام ــگ و اعط ــد لیزین ــاد فراین ــکی و ایج ــزات پزش ــداران تجهی ــت از خری ــدوق حمای ــدازی صن راه ان

ســاخت داخــل از مســیر صنــدوق؛

کسر وثایق محصوالت ساخت داخل؛	  اختصاص بخشی از منابع هیئت امناء ارزی برای تضمین 

حمایت از بازچرخانی ضایعات و تجهیزات اسقاطی بیمارستان ها؛	 

گواهــی انطبــاق محصــوالت ســاخت ایــران و توســعه شــبکه 	  مأموریت دهــی بــه ســازمان غــذا و دارو بــه عنــوان مســئول اعطــاء 

آزمایشــگاه های آزمــون محصــوالت تولیــدی؛

کاال برای تجهیزات پزشکی تولیدی و وارداتی؛	  کاال و ثبت شناسه، اخذ و نصب شناسه  کد اصالت  الزامی نمودن 

کشورها در قالب اعتبار خرید تجهیزات پزشکی تولید ایران؛	  کمک های توسعه ای به دیگر  اختصاص بخشی از 

جهت دهی به حمایت خیرین بیمارستان ساز در راستای ارتقاء توانمندی ساخت داخل تجهیزات پزشکی.	 

4- متولیان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛	 

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور؛	 

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 	 

سازمان ملی استاندارد؛	 

کشور.	  گمرکات  سازمان 
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9.بستهسیاستیارتقایصنعتماشینسازی

 

مقدمه
کــرده  اســت.  کشــورهای صنعتــی ایفــا  ــه عنــوان یــک صنعــت راهبــردی و مــادر، نقــش بســزایی در توســعه  صنعــت ماشــین  ســازی ب

کــه صنعــت، فنــاوری را بــه زبــان  کشــور، بــدون توســعه صنعــت ماشــین  ســازی امکان پذیــر نخواهــد بــود، چرا اصــواًل توســعه صنعتــی در 

ماشــین مــی  فهمــد و شــاهراه انتقــال فنــاوری بــه صنعــت، تبدیــل فنــاوری بــه ماشــین اســت. صنعــت ماشین ســازی، بــه دلیــل تولیــد 

کاالهــای ســرمایه ای از جایــگاه ویــژه ای در اقتصــاد برخــوردار اســت.

کاالهــای مصرفــی بــادوام، بــه دلیــل داشــتن  کاالهــای مصرفــی و  ماشــین آالت صنعتــی در تقســیم بندی محصــوالت، پــس از 

کاالهــا هســتند.  کاالهــای ســرمایه ای قــرار می گیرنــد و در واقــع زیرســاخت تولیــد دو دســته دیگــر از  دوره عمرنســبتًا طوالنــی در رده ی 

ــاال در صنعــت هســتند. ــزوده ب ماشــین آالت صنعتــی از بخش هــای دارای ارزش اف

اســت.  تولیــدی  بنــگاه  یــک  در  اســتفاده  مــورد  تجهیــزات  و  ماشــین آالت  معنــای  بــه  صنعتــی«  تجهیــزات  و  »ماشــین آالت 

کارهــا و ایجــاد اثــر یــا نتیجــه  کــه بــرای انجــام برخــی  گفتــه می شــود  ماشــین آالت بــه هــر وســیله مکانیکــی ، الکتریکــی یــا الکترونیکــی 

خــاص طراحــی و اســتفاده می شــود. در ایــن بســته سیاســتی، صنــت ماشین ســازی بــا اســتفده از ایــن تعریــف ارائــه می شــود. 



169 سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران

ــوده  ــا 3 درصــد ب کل صنعــت در حــدود 2.5 ت ــه  ــزوده صنایــع ماشین ســازی ب ــه ســال های 1390-1383 ســهم ارزش اف در فاصل

کــرده و از ســال 1393 مجــددا افزایــش یافتــه اســت. ســهم اشــتغال  اســت. در ابتــدای دهــه 90 ایــن نســبت بــه زیــر 2 درصــد ســقوط 

کل صنعــت نیــز در طــول ســال های 1396-1383 دارای رونــد نزولــی بــوده اســت. بــه طوریکــه ایــن نســبت  صنایــع ماشین ســازی از 

از حــدود 4.51 درصــد در ســال 1383 بــه حــدود 3.48 درصــد در ســال 1396 رســیده اســت. بررســی ســهم اشــتغال ایــن صنعــت از 

ــا ســهم بــاالی 3 درصــدی در اشــتغال  کــه ایــن صنعــت ب ــا ســهم ارزش افــزوده آن نشــان می دهــد  کل اشــتغال صنایــع در مقایســه ب

کــرده اســت. کمتــر از 2 درصــد ارزش افــزوده صنعتــی را ایجــاد  صنعتــی، 

کــه میــزان واردات  کشــور بالــغ بــر 20 هــزار میلیــارد تومــان در ســال می باشــد. ایــن در حالــی اســت  تخمیــن بــازار ماشــین آالت 

کــه مربــوط بــه ســال 2016  ماشــینآالت از ســال 42 تــا 92 )طــی 50 ســال(، حــدود 194 میلیــارد دالر بــوده اســت. در بهتریــن وضعیــت 

اســت، حجــم صــادرات ایــران در زمینــه ماشــین آالت صنعتــی حــدود 200 میلیــون دالر بــوده اســت. صنایــع ماشین ســازی باالتریــن 

ــا 40  ــران تقریب ــت در ای ــن صنع ــزان واردات ای ــد. می ــار دارن ــی را در اختی ــای صنعت ــام حوزه ه ــن تم ــی در بی ــی منف ــاری صنعت ــراز تج ت

برابــر صــادرات آن اســت. )واردات بیــن 4 تــا 5 میلیــارد دالر در ســال و صــادرات در بهتریــن ســال ها: 100 میلیــون دالر(. ایــن صنعــت 

ــه خــود اختصــاص می د هــد. کشــور را ب کل واردات  باالتریــن ســهم واردات )تقریبــا 17 درصــد ســهم ارزشــی( از 

1- چالش های اصلی صنعت ماشین سازی
مهم ترین چالش های این صنعت عبارتند از:

کوچک شرکت های صنعت ماشین سازی 	  ساختار بنگاهی 

عدم تناسب مهارت های نیروی انسانی با نیاز صنعت 	 

ضعف های بنگاهای صنعت ماشین سازی در ارتباط با بازاریابی و فروش صادراتی 	 

سطوح پایین توان فناورانه و نوآورانه بنگاه های صنعت ماشین سازی	 

کشور 	  فقدان برنامه استراتژی توسعه صنعت ماشین سازی در 

ضعف های ناظر بر نهادهای مرتبط با توسعه صنعت ماشین سازی	 

ضعف استانداردهای موجود در صنعت ماشین سازی و نبود برنامه ارتقاء برند ملی این صنعت	 

اشکاالت مربوط به سمت تقاضای صنعت	 

چالش های قوانین و مقررات مرتبط با توسعه صنعت ماشین سازی	 

ضعف های مربوط به تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز بنگاه های صنعت	 

ارتقــای رقابت پذیــری 	  بــرای  انســجام سیاســتی در خصــوص سیاســت های صنعتــی و تجــاری هدف گــذاری شــده  عــدم 

ایــران در  ماشین ســازی  صنعــت 
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موانع سیاسی ناشی از تحریم برای ورود به بازارهای بین الملل	 

در راســتای اصــالح مشــکالت برشــمرده و بــر اســاس مقــررات و آییــن نامه هــای باالدســتی مشــتمل »مــاده 6 قانــون رفــع برخــی 

ــادن« و  ــع و مع ــکیل وزارت صنای ــدن و تش ــت و مع ــور صنع ــز ام ــون تمرک ــاده 23 قان ــی« ، »م ــذاری صنعت گ ــرمایه  ــد و س ــع تولی از موان

کشــور، انــرژی در دوره چشــم انداز و همچنیــن بنــد »5« سیاســت های  »مــواد )44(و )46( قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه 

کار و ســرمایه ایرانــی«، ایــن ســند در ذیــل ســند »برنامــه توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری« و در ســه  کلــی تولیــد ملــی، حمایــت از 

ســرفصل شــامل اهــداف صنعــت ماشین ســازی، راهبردهــای بخشــی توســعه صنعــت ماشین ســازی و الزامــات ســطح بنــگاه تدویــن 

شــده اســت.

2- هدف  گذاری صنعت ماشین سازی
ارتقای رقابت پذیری صنعت ماشین سازی	 

توسعه صنعت ماشین سازی به عنوان یکی از حلقه های زنجیره ارزش صنایع پیشران و اویوت دار 	 

افزایش ارزش افزوده، ارزآوری و اشتغال صنعت ماشین سازی	 

3- راهبردهای بخشی توسعه صنعت ماشین سازی
3-1. راهکارهای پیشنهادی برای اصالح ساختار بنگاهی صنعت

ایجاد مناطق ویژه و خوشه های صنعتی برای صنعت ماشین سازی	 

 3-2. راهکارهای پیشنهادی برای ارتقاء توان بازاریابی و فروش صادراتی بنگاه های صنعت ماشین سازی 

کشور	  ج از  ایجاد دفاتر فروش و خدمات پس از فروش مشترک در خار

شکل گیری شرکت های تخصصی و ارایه خدمات تجاری سازی و بازاریابی ماشین آالت	 

ــا ایجــاد شــرکت های 	  ــرای ســرمایه گذاری مشــترک ی ــی ب ــاز شــرکت های ایران ــه میــزان بخشــی از ســرمایه مــورد نی اعطــاء وام ب

کشــور ج از  تابعــه در خــار

حمایت از توسعه ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی برای شرکت های ایرانی در بازارهای منطقه ای و بین المللی	 

کار صادراتی	  کسب و  ح  کمک هزینه تحقیقات بازار و تدوین طر اعطاء  

برگزاری دوره های آموزشی برای انتقال تجربیات صادرکنندگان بزرگ به شرکت های تولیدکننده صنعت ماشین سازی	 

گواهینامه  ها و استانداردهای صادراتی بین المللی	  کمک هزینه اخذ  اعطاء 
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3-3. راهکارهای پیشنهادی برای ارتقاء قابلیت های فناورانه و نوآورانه بنگاه های موجود در صنعت

کوچک دانش بنیان و شرکت های ماشین ساز بزرگ	  تقویت همکاری های فناورانه بین شرکت های 

تقویت واحدهای طراحی و مهندسی در شرکت های ماشین ساز	 

حمایت از ایجاد شرکت های طراح و سازنده خطوط تولید صنعتی	 

کز رشد تخصصی	  ایجاد شتاب دهنده و مرا

کتساب بین شرکت های دانش بنیان با شرکت های بزرگ صادراتی	  تشویق ادغام و ا

کمک به دانش بنیان شدن شرکت های ماشین ساز	 

استفاده از پنجره های فرصت فناوری برای ورود به صنعت ماشین سازی	 

کــه تــوان ســرمایه گذاری  - شناســایی روندهــای نوظهــور فنــاوری و معرفــی آنهــا بــه شــرکت های بــزرگ داخلــی )غیــر دولتــی( 

دارند.

4- راهبردهای سطح بخشی توسعه صنعت ماشین سازی
4-1. راهکارهای پیشنهادی در زمینه لزوم تدوین برنامه استراتژی توسعه صنعت ماشین سازی

تبدیل شدن به یک اولویت صنعتی دارای برنامه، متولی و بودجه. 	 

4-2. راهکارهای پیشنهادی برای رفع ضعف های نهادی مرتبط با توسعه صنعت ماشین سازی

تعیین نهاد متولی تخصصی قدرتمند همراه با برنامه، زمان بندی و بودجه مناسب برای توسعه صنعت	 

تقویت انجمن ها و تشکل های صنفی و نهادهای میانجی غیردولتی برای ساماندهی این صنعت	 

صنعــت  ملــی  برنــد  و  اســتاندارد  نظــام  بــه  مربــوط  ضعف هــای  پوشــش  بــرای  پیشــنهادی  راهکارهــای   .3-4

ی ز شین ســا ما

کشور؛	  کیفیت ماشین آالت تولیدی در آن  برنامه ریزی برای ارتقای استاندارد و 

حرکت به سمت ایجاد برند معتبر ملی در تولید ماشین آالت صنایع مختلف؛	 

کسب استانداردهای الزم بین المللی؛	  توانمندسازی شرکت های داخلی برای 

ایجاد برند مشترک داخلی؛	 

ح جهانی؛ 	  مشارکت با برندهای مطر
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حمایــت از صــادرات و حضــور شــرکت های داخلــی در زنجیره هــای ارزش جهانــی و همــکاری ســازندگان داخلــی بــا شــرکت های 	 

معتبــر خارجی

تامین بخشی از هزینه های حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه های بین المللی معتبر با هدف توسعه برند ملی	 

گواهی ساخت داخل	  ایجاد دبیرخانه 

4-4. راهکارهای پیشنهادی برای رفع اشکاالت مربوط به سمت تقاضای صنعت ماشین سازی

تکمیــل زنجیره هــای ارزش صنعتــی در حوزه هــای مهــم )فــوالد، صنایــع غذایــی و صنایــع پایین دســت پتروشــیمی( از طریــق 	 

تکمیــل حلقــه ماشین ســازی در ایــن زنجیره هــا و حمایــت از ایجــاد شــرکت های ماشین ســاز در آن صنایــع. 

تدوین برنامه ها و ابزارهایی برای تحریک تقاضا؛	 

ایجاد تقاضا برای EPC ها	 

ارائه تسهیالت به خریداران برای تحریک تقاضا	 

کالن توسعه صنعت ماشین سازی 5- راهبردهای سطح 
5-1. راهکارهای پیشنهادی برای اصالح قوانین و مقررات مرتبط با توسعه صنعت ماشین سازی

خریــد 	  بــرای  ریالــی  و  ارزی  تســهیالت  دریافــت  خصــوص  در  ملــی  توســعه  صنــدوق  تســهیالت  اعطــای  ضوابــط  اصــالح 

ماشــین آالت 

5-2. راهکارهای پیشنهادی به منظور رفع ضعف های مربوط به تامین مالی مورد نیاز صنعت ماشین سازی

تاسیس صندوق ویژه ای برای تامین مالی صنعت ماشین سازی.	 

5-3. راهکارهای پیشنهادی برای رفع تعارضات راهبردی پیش روی توسعه صنعت ماشین سازی در ایران

کاالهــای ســرمایه ای و قطعــات و اجــزاء وابســته بــا رویکــرد حمایــت از صنعــت ماشین ســازی 	  مدیریــت هوشــمند واردات 

داخلــی. 

گمرک در مورد معافیت ماشین آالت  -  اصالح و اجرای درست ماده 119 قانون 

کــه بخشــی از تولیــد را در  - تعییــن تعرفــه باالتــر بــرای بــرای اقــالم بــزرگ وارداتــی و معافیــت شــرکت های خارجــی در صورتــی 

ایــران انجــام دهنــد.

تعیین تعرفه پایین تر برای قطعات و سیستم های مورد استفاده در ساخت ماشین آالت؛ -
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خ حمایتی برای واردات ماشین آالت؛ - عدم تخصیص ارز با نر

کالن - راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش های سطح فرا

5-4. موانع سیاسی ناشی از تحریم برای ورود به بازارهای بین الملل

استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای حفظ و توسعه بازارهای منطقه ای	 


