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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 7صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

 فهرست مطالب            

                 

 71 ......... یگذارهيوسرما تجات د،یتول یهاحوزه بر دیتاک با یالمللنیب ینهادها منظر از یاستیس یکردهايرو: اول فصل

 71 ...........................................................................................................................................................  دهیچک

 73 ...........................................................................................................................................................  مقدمه

 02 ............................................................................................................................................ یاقتصاد رشد حوزه. 7-7

 02 ............................................................ 0272 سال در جهان یاقتصاد رشد تیوضع از  یجهان بانک گزارش. 7-7-7

 00 .......................................................................... یاقتصاد رشد خصوص در یجهان بانک یاستیس اندازچشم. 7-7-0

 09 ............................................................................ یاقتصاد رشد تیوضع از  پول یالمللنیب صندوق گزارش. 7-7-9

 IMF ................................................................................................................................. 09 یاستیس اندازچشم. 7-7-4

 و 0272 سال در جهان یاقتصاد رشد تیوضع از( OECD)  یاقتصاد توسعه و یهمکار سازمان دگاهيد. 7-7-5

 01 .................................................................................................................................................... رشد از آن اندازچشم

 01 .............................................................................................................................................. یصنعت دیتول حوزه. 7-0

 01 .............................................................................. 0272 سال در جهان یاقتصادها و جهان یصنعت اتدیتول. 7-0-7

 02 ................................................................................ یصنعت داتیتول خصوص در دویوني یاستیس اندازچشم. 0-7-9

 92 .............................................................................................................................................یگذارهيسرما حوزه. 7-9

 92 ................................................................................................................. 0272 سال در جهان یگذارهياسرم. 7-9-7

 92 ........................................................ یخارج میمستق یگذارهيسرما توسعه یبرا آنکتاد یاستیس یکردهايرو. 7-9-0

 90 .......................................................... یگذارهيسرما درخصوص یاقتصاد توسعه و یهمکار سازمان دگاهيد. 7-9-9

 90 .......................................................................................................................................................تجارت حوزه. 7-4

 99 ...................................... سازمان نيا چشمانداز و جهان تجارت تیوضع از یجهان تجارت سازمان گزارش. 7-4-7

 99 ..................................................................... یآت یهاسال یبرا یجهان تجارت سازمان یاستیس یکردهايرو. 7-4-0

 95 .......................................................... یآت یهاسال یبرا  (ITC) تجارت یالمللنیب مرکز یاستیس اندازچشم. 7-4-9

 91 ........................................یجهان تجارت اندازچشم درخصوص یاقتصاد توسعه و یهمکار سازمان دگاهيد. 7-4-4

 91 ............................................................................................................................... اول فصل یریگجهینت و یبندجمع

 93 .............................................................. ینالمللیب  یشاخصها در آن ريتصو و رانيا اقتصاد یجهان گاهيجا: دوم فصل

 42 ...........................................................................................................................................................  دهیچک

 47 ...........................................................................................................................................................  مقدمه

 47 ................................................................................................................................. بمنتخ یاقتصاد ینماگرها. 0-7

 47 ...................................................................................................................................... یداخل ناخالص دیتول. 0-7-7

 49 .................................................................................................................................................... سرانه درآمد. 0-7-0

 44 ...........................................................................................................................................................  تورم. 0-7-9

 45 ........................................................................................................................ یخارج میمستق یگذارهيسرما. 0-7-4

 41 ...........................................................................................................................................................  تجارت. 0-7-5

 52 ................................................................................................................... یاقتصاد تیفعال یطیمح یشاخصها. 0-0



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 0صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 52 ......................................................................................................................... یصنعت یريپذرقابت شاخص. 0-0-7

 59 ............................................................................................................................... کسبوکار سهولت شاخص. 0-0-0

 51 ..................................................................................................................................... یريپذرقابت شاخص. 0-0-9

 51 ................................................................................................................................. یاقتصاد یآزاد شاخص. 0-0-4

 53 .................................................................................................................................. یجهان ینوآور شاخص. 0-0-5

 17 ......................................................................................................................... یتجار یتوانمندساز شاخص. 0-0-1

 14 ............................................................................................................................. یکیلجست عملکرد شاخص. 0-0-1

 11 .................................................................................................................................... یانسان توسعه شاخص. 2-2-8

 12 ............................................................................................................................... دوم فصل یریگجهینت و یبندجمع

 17 .............. یمل اقتصاد در تجارت و معدن صنعت، گاهيجا بر دیتأک با آن یاجزا و یاقتصاد رشد تحوالت: سوم فصل

 14 ......................................... یاقتصاد عمده یتهایفعال رشته و گروهها افزودهارزش حسب یداخل ناخالص دیتول. 9-7

 21 .............................................................................................................................. یداخل ناخالص نهيهز یاجزا. 9-0

 35 .............................................................................................................................. سوم فصل یریگجهینت و یبندجمع

 31 .................................................................................. تجارت و معدن صنعت، بخش در یمتیق تحوالت: چهارم فصل

 32 ...........................................................................................................................................................  دهیچک

 722 ........................................................................................................................................................  مقدمه

 722 ........................................................................................... دکنندهیتول و مصرفکننده یبها شاخص رشد روند. 4-7

 724 ...................................................................................................................... یاختصاص یرگروههايز سهم. 4-7-7

 721 ................................................................................... آن یرگروههايز و دکنندهیتول یبها شاخص رشد روند. 4-0

 723 ....................................................................................................................... یصادرات یکاالها یبها شاخص. 4-9

 770 ......................................................................................................................... یواردات یکاالها یبها شاخص. 4-4

 779 ....................................................................................................................................................... مبادله رابطه. 4-5

 774 .......................................................................................................................................... تورم بر مؤثر عوامل. 4-1

 774 .................................................................................................................... تورم بر مؤثر مدتکوتاه واملع. 4-1-7

 771 .................................................................................................... برتورم موثر بلندمدت و مدتانیم عوامل. 4-1-0

 773 .......................................................................................................................................... ارز نرخ راتییتغ. 4-1-9

 707 ........................................................................................................................ چهارم فصل یریگجهینت و یبندجمع

 709 ............................................................................................................. معدن و صنعت بخش تحوالت:  پنجم فصل

 704 ........................................................................................................................................................  دهیچک

 701 ........................................................................................................................................................  مقدمه

 701 .................................................................................................................................................... صنعت بخش. 5-7

 701 ........................................................................................................................... صنعت بخش افزودهارزش. 5-7-7

 701 ................................................................................................................. منتخب یصنعت محصوالت دیتول. 5-7-0

 702 .......................................................................................................... صادره یصنعت یبرداربهره یهاپروانه. 5-7-9

 794 ................................................................................................... یاتوسعه و یجاديا یصنعت یهاطرح اهم. 5-7-4



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 9صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

 791 ............................................................................................................................ یصنعت سیتأس یمجوزها. 5-7-5

 792 ......................................................................................... صنعت بخش در مصوب یخارج یگذارهيسرما. 5-7-1

 742 ............................................................................................. یصنعت یهاتیفعال رشته افزودهارزش بیترک. 5-7-1

 745 ................................................................................................ یصنعت ستانده ارزش به افزودهارزش نسبت. 5-7-2

 741 .......................................................................... یارزبر و افزودهارزش نظرازنقطه یصنعت صادرات بیترک. 5-7-3

 750 ........................................................... یصنعت یهاتیفعال رشته افزودهارزش به یواردات هیاول مواد نسبت. 5-7-72

 759 .......................................... یصنعت یهاتیفعال رشته ثابت یهاهيسرما به یخارج یاهيسرما اموال نسبت. 5-7-77

 754 ........................................................................................................................................... یصنعت اشتغال. 5-7-70

 751 ...................................................................................................................................................... معدن بخش. 5-0

 751 ........................................................................................ یمعدن عيصنا و یمعدن منتخب محصوالت دیتول. 5-0-7

 752 ..................................................................................... یمعدن عيصنا و یمعدن منتخب محصوالت تجارت. 5-0-0

 717 ........................................................................................................ یمعدن کشف یگواه و اکتشاف پروانه. 5-0-9

 719 ............................................................................................................................. یمعدن یبرداربهره پروانه. 5-0-4

 714 ............................................................................................معدن بخش در مصوب یخارج یگذارهيسرما. 5-0-5

 715 ............................................................................................................ کشور در یبرداربهره حال در معادن. 5-0-1

 712 ......................................................................... رانيا یکاال بورس در یمعدن محصوالت یتقاضا و عرضه. 5-0-1

 710 ............................................................................................................................. انیبندانش و فناورانه عيصنا -5-9

 715 .................................................................................................................. کشور عيصنا در یفناور رسوخ.  5-9-7

 711 ......................................................................................................................................... انیبندانش اقتصاد. 5-9-0

 713 .......................................................................................................................... پنجم فصل یریگجهینت و یبندجمع

 729 . هياسرم بازار در معدن و صنعت بخش یهايیايپو لیتحل و تجارت و معدن صنعت، بخش یمال نیتأم: ششم فصل

 724 ........................................................................................................................................................  دهیچک

 721 ........................................................................................................................................................  مقدمه

 721 ..................................................................................................................... کشور یمال نیتأم ساختار یبررس. 1-7

 722 ....................................................................................................................................................یبانک نظام. 1-7-7

 735 ..................................................................................................................................... یمل توسعه صندوق. 1-7-0

 731 ............................................................................................................ متوسط و کوچک عيصنا یمال نیتأم. 1-7-9

 022 ................................................................................................ هاارانهي کردن هدفمند قانون 2 ماده عملکرد. 1-7-4

 022 ........................................................................................................................... هيسرما بازار از یمال نیتأم. 1-7-5

 075 ................................................................................................. بودجه یهايسرما یهايیدارا تملک اعتبارات. 1-7-1

 071 ..................................................................................................................... یخارج میمستق یگذارهيسرما. 1-7-1

 007 ........................................................................................... هيسرما بازار در معدن و صنعت بخش یهايیايپو. 1-0

 007 ................................................................................ بهادار اوراق بورس در معدن و صنعت بخش عملکرد. 1-0-7

 007 ........................................................................................ بهادار اوراق بورس در صنعت متیق شاخص. 1-0-7-7

 000 .......................................................................... یبورس عيصنا یبازار ارزش و معامالت ارزش یبررس. 1-0-7-0



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 4صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 005 ..................................................................................... یبورس عيصنا یمال یشاخصها تیوضع یبررس. 1-0-7-9

 002 ........................................................................... بهادار اوراق بورس در منتخب عيصنا تیوضع لیتحل -1-0-7-4

 002 ................................................................................................................................................ یاساس فلزات صنعت

 003 ....................................................................................................................................... يیایمیش محصوالت صنعت

 097 ............................................................................................................................... قطعات ساخت و خودرو صنعت

 090 ........................................................................................ فرابورس بازار در معدن و صنعت بخش عملکرد. 1-0-0

 090 ...................................................................................................... یاصل عيصنا فرابورس یبازار ارزش. 1-0-0-7

 099 ..........................................................................یاصل عيصنا کیتفک به رانيا فرابورس معامالت ارزش. 1-0-0-0

 094 ................................................................................. رانيا یکاال بورس در معدن و صنعت بخش عملکرد. 1-0-9

 091 .......................................................................................................................... ششم فصل یریگجهینت و یبندجمع

 052 ............................................................................................................ صنعت بخش در یانرژ تحوالت: هفتم فصل

 057 ........................................................................................................................................................  دهیچک

 059 ........................................................................................................................................................  مقدمه

 059 .............................................................................................................. صنعت بخش در یانرژ يینها مصرف. 1-7

 055 .............................................................................................................. صنعت در یانرژ مصرف سهم بیترک. 1-0

 051 ...................................................................................................................................... یعیطب گاز مصارف. 1-0-7

 052 ................................................................................................................................................ برق مصارف. 1-0-0

 053 ........................................................................................................................... ینفت یوردههافرآ مصارف. 1-0-9

 012 ......................................................................................................... صنعت بخش در انرژی بيضر و شدت . 1-9

 019 ................................................................................................................................... یانرژ یهاحامل متیق . 1-4

 011 ...................................................................................................................... صنعت بخش در یندگيآال زانیم. 1-5

 011 ........................................ شتریب و کارکن نفر 72 از باالتر یصنعت یهاکارگاه در یانرژ یهاشاخص تیوضع. 1-1

 011 .............................................................شتریب و کارکن نفر 72یصنعت یهاکارگاه در یانرژ مصرف بیترک. 1-1-7

 013 ................................................................................ یصنعت یهاتیفعال رشته برحسب یانرژ یهاشاخص. 1-1-0

 010 .................................................................................................................. عمده عيصنا یانرژ مصرف یبررس. 1-1

 019 .................................................................................................. صنعت بخش در یانرژ یتقاضا و یسازنهیبه. 1-2

 011 ...........................................................................................................................هفتم فصل یریگجهینت و یبندجمع

 012 .......................................................................................................................... یخارج تجارت لیتحل: هشتم فصل

 013 ........................................................................................................................................................  دهیچک

 027 ........................................................................................................................................................  مقدمه

 027 ........................................................................................................................ شورک یرنفتیغ یخارج تجارت. 2-7

 024 ..................................................................................................................................... رانيا یرنفتیغ صادرات. 2-0

 024 ........................................................................................... مصرف نوع برحسب یرنفتیغ صادرات ساختار. 2-0-7

 021 .............................................................................................. کاال گروه برحسب یرنفتیغ صادرات ساختار. 2-0-0

 022 ...................................................................... یصنعت تیفعال یهاگروه برحسب یرنفتیغ صادرات ساختار. 2-0-9



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 5صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

 032 ............................................................................. یصادرات عمده اقالم برحسب یرنفتیغ صادرات ساختار. 2-0-4

 037 ........... (یدولت و یخصوص) یصادرات یهابنگاه بیترک و يیکاال تنوع برحسب یرنفتیغ صادرات ساختار. 2-0-5

 037 .................................................................... یصادرات یشرکا نيترمهم برحسب یرنفتیغ صادرات ساختار. 2-0-1

 039 ................................................................. یامنطقه یاقتصاد یهابلوک برحسب یرنفتیغ صادرات ساختار. 2-0-1

 034 .................................................................................. خدمات صادرات برحسب یرنفتیغ صادرات ساختار. 2-0-2

 034 .................................................................................................. یفناور برحسب یرنفتیغ صادرات ساختار. 2-0-3

 035 .................................................................................................................................................... رانيا واردات. 2-9

 035 .......................................................................................................... مصرف نوع برحسب واردات ساختار. 2-9-7

 031 ............................................................................................................ کاال گروه حسب بر واردات ساختار. 2-9-0

 031 .................................................................................... یصنعت تیفعال یهاگروه برحسب واردات ساختار.  2-9-9

 032 .............................................................................................. یواردات عمده اقالم برحسب واردات ساختار. 2-9-4

 033 ...................................................................................... یواردات یمباد نيترمهم برحسب واردات ساختار.  2-9-5

 922 ................................................................................................................ یفناور برحسب واردات ساختار.  2-9-1

 927 .................................................................................................................................... رانيا یررسمیغ تجارت. 2-4

 920 ........................................................................................................................................................  تعرفه نرخ. 2-5

 920 ................................................................................................................. کشور یاتعرفه ساختار تحوالت.  2-5-7

 920 .......................................................................................................... کل سطح در تعرفه نرخ متوسط رییتغ. 2-5-0

 929 ...................................................................................................... یکشاورز ریغ و یکشاورز بخش تعرفه. 2-5-9

 924 ................................................................................................................................... یاتعرفه طبقات رییتغ. 2-5-4

 921 ....................................................... تعرفه یهانرخ نيترنيیپا و نيباالتر از برخوردار یکاالها از یريتصو. 2-5-5

 922 ............................................................................................................................. کاال نوع کیتفک به تعرفه. 2-5-1

 923 ......................................................................................... یحیترج یهانامهموافقت در کشور حضور عملکرد. 2-1

 923 ......................................................................................... یحیترج یتجار یشرکا با رانيا تجارت ارزش.  2-1-7

 970 ....................................................................................رانيا یحیترج ریغ و یحیترج تجارت روند سهيمقا. 2-1-0

 975 ................................................ (شده صادر یهادستورالعمل و هانامهبخش) تجارت حوزه در یگذاراستیس. 2-1

 971 ......................................................................................................................... هشتم فصل یریگجهینت و یبندجمع

 973 ............................................................................................................................. یداخل یبازرگان لیتحل: نهم لفص

 902 ........................................................................................................................................................  دهیچک

 900 ........................................................................................................................................................  مقدمه

 900 ............................................................................................. یداخل ناخالص دیتول در یبازرگان بخش گاهيجا. 3-7

 901 ...........................................................................................رانيا اشتغال در یبازرگان و خدمات بخش گاهيجا. 3-0

 902 ...................................................................................................................... داخلی بازرگانی بخش گرانيباز.  3-9

 903 ............................................................................................ یردولتیغ بخش در کشور عيتوز نظام تیوضع. 3-9-7

 995 .......................................... (یمحل و یمل) یدولت بخش در خدمات و کاال عرضه و نیتأم فعاالن تیوضع. 3-9-0

 995 ...................................................................................................... (GTC) رانيا یدولت یبازرگان شرکت. 3-9-0-7



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 1صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 992 ............................................................................................................................... ترهبار و میوه میادين. 3-9-0-0

 992 .................................................................................................................................. تعاونی یهاشرکت. 3-9-0-9

 993 ........................................................................................................................................... کااليی بورس. 3-9-0-4

 940 .................................................................................................... مصرفکنندگان از حمايت و نظارت بازرسی،. 3-4

 949 ................................................................................................. 7931 سال در بازار میتنظ یهااستیس یبررس. 3-5

 949 ................................................... 7931 سال در بازار میتنظ کارگروه در شدهاعمال یهااستیس محور اهم. 3-5-7

 945 ..................................................................................................... 7931 سال در یبازار میتنظ یهااستیس. 3-5-0

 941 ......................................................................................... یضرور اقالم در اتخاذشده یهااستیس یبررس. 3-5-9

 955 ....................................................................................... 7931 سال در بازار میتنظ یهااستیس بر یلیتحل. 3-5-4

 951 ............................................................................................................................. نهم فصل یریگجهینت و یبندجمع

 912 ................................................................. تابعه یهاسازمان و تجارت و معدن صنعت، وزارت اقدامات: دهم فصل

 917 ........................................................................................................................................................  دهیچک

 919 ........................................................................................................................................................  مقدمه

 914 ...................................................... تجارت و معدن صنعت، بخش در مقاومتی اقتصاد دارتياولو یهاپروژه. 72-7

 915 ............................................ توسعه ششم برنامه قانون اساس بر تجارت و معدن صنعت، بخش اهداف اهم. 72-0

 911 .......................................................... توسعه ششم برنامه قانون در تجارت و معدن صنعت، وزارت فیتکال. 72-9

 911 ................................................................................................................................ صنعت حوزه فیتکال. 72-9-7

 912 ................................................................................................................................... معدن حوزه فیتکال. 72-9-0

 913 ................................................................................................................................ تجارت حوزه فیتکال. 72-9-9

 912 ........................................................................ 7931 سال در تجارت و معدن صنعت، وزارت اقدامات اهم. 72-4

 912 ............................................................................................................................. وکارکسب یفضا بهبود. 72-4-7

 912 ..................................................................................................................... یصنعت یريپذرقابت یارتقا.  72-4-0

 917 .................................................................................................................... دیتول عوامل یوربهره یارتقا. 72-4-9

 910 ................................................................................................................................. یگذارهيسرما توسعه. 72-4-4

 919 ............................................................................................................................................ اشتغال توسعه. 72-4-5

 919 .........................................................................................................................یداخل داتیتول از تيحما. 72-4-1

 919 .............................................................. یداخل ناخالص دیتول در یمعدن یهاتیفعال نقش و سهم ارتقاء. 72-4-1

 915 ............................................................................................................................ یرنفتیغ صادرات توسعه. 72-4-2

 911 ....................................................................................................................... عيتوز نظام بهبود و اصالح.  72-4-3

 911 .......................................................................................................... یفناور و پژوهش آموزش، توسعه. 72-4-72

 912 ......................................................................................................... :یدیتول یهابنگاه تيتقو و توسعه. 72-4-77

 913 .......................................................................................... ستيزطیمح حفظ و عيصنا یندگيآال کاهش. 72-4-70

 913 .............. 7931 سال در توسعه ششم برنامه قانون اساس بر تجارت و معدن صنعت، بخش عملکرد یبررس. 72-5

 913 .....................................7931 سال در توسعه ششم برنامه قانون اساس بر صنعت بخش عملکرد یبررس. 72-5-7

 927 ............. 7931 سال در توسعه ششم برنامه قانون اساس بر معدنی صنايع و معدن بخش عملکرد یبررس. 72-5-0



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 1صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

 929 ...................... 7931 سال در توسعه ششم برنامه قانون اساس بر داخلی بازرگانی بخش عملکرد یبررس. 72-5-9

 925 ...................... 7931 سال در توسعه ششم برنامه قانون اساس بر خارجی تجارت بخش عملکرد یبررس. 72-5-4

 921 ............................................................................................................................دهم فصل یریجهگینت و یجمعبند

 922 ....................................................... نگاه کي در تجارت و معدن صنعت، بخش 7931 سال عملکرد:  ازدهمي فصل

 923 ........................................................................................................................................................  مقدمه

 939 ............................ تجارت و معدن صنعت بخش و اقتصاد بر حاکم یروندها و کالن یهاشاخص تیوضع. 77-7

 939 ................................................................................................................................ ینالمللیب یهاشاخص. 77-7-7

 934 ................................................................................................ افزودهارزش رشد و اقتصاد یتقاضا سمت. 77-7-0

 935 ................................................................................ ناخالص ثابت هيسرما لیتشک و اقتصاد عرضه سمت. 77-7-9

 931 ................................................................................................... دکنندهیتول و کنندهمصرف یبها شاخص. 77-7-4

 931 ............................................................................................... یواردات و یصادرات یکاالها یبها شاخص. 77-7-5

 932 ................................................................................................ تجارت و معدن  صنعت، بخش در تحوالت.  77-0

 932 .............................................................................................. عيصنا بر ميتحر ریتأث و یصنعت دیتول کاهش.77-0-7

 932 ................................................................................................ محور منبع عيصنا بر یمبتن یصنعت ساختار. 77-0-0

 933 .............................................................. یصنعت یبرداربهره یهاپروانه منظر از کشور یصنعت اندازچشم.  77-0-9

 422 .......................................................................................................................................... یمعدن داتیتول. 77-0-4

 427 .................................................................................................. تجارت و معدن  صنعت، بخش یمال نیتأم.  77-9

 427 ................................................................................................................................................. یبانک نظام. 77-9-7

 420 .................................................................................................................................... بورس فرا و بورس. 77-9-0

 429 ....................................................................................................... معدن و صنعت بخش در یانرژ مصرف.  77-4

 424 ........................................................................................................................................................  تجارت. 77-5

 424 ......................................................................................................................................... یخارج تجارت. 77-5-7

 424 ............................................................................................................ خدمات و کاالها یرنفتیغ اتصادر. 77-5-0

 425 .............................................................................................................................................. کاال واردات.  77-5-9

 421 ......................................................................................................................................... یداخل یگانبازر. 77-5-4

 421 .................................................................................................... یبازرس و نظارت و بازار میتنظ کارگروه.77-5-1

 423 ................................................... تجارت و معدن صنعت، بخش در دولت یدستاوردها و اقدامات ف،یتکال. 77-1

 470 ........................................................................................................................................................  مراجع و منابع

 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 2صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 جداولفهرست 

 00 ............................................................................ یاقتصاد رشد درخصوص یجهان بانک یاستیس یکردهايرو .(7-7) جدول

 05 .............................. یامنطقه سطوح در یاقتصاد رشد درخصوص پول یالمللنیب صندوق یاستیس یکردهايرو(. 0-7) جدول

 02 ........................................................................................... یصنعت داتیتول رشد یبرا دویوني یاستیس کرديرو(: 9-7) جدول

 97 ......................................... یخارج میمستق یگذارهيسرما انيجر بهبود درخصوص آنکتاد یاستیس یکردهايرو(. 4-7) جدول

 94 ...................................................................... تجارت بهبود جهت یجهان تجارت سازمان یاستیس یکردهايرو(. 5-7) جدول

 40 ....................................   0274-72 دوره یط منطقه یرقبا و رانيا جهان، یاسم یداخل ناخالص دیتول عملکرد(. 7-0) جدول

 49 ........................................................      0274-72 دوره یط منطقه یرقبا و رانيا جهان، سرانه درآمد عملکرد .(0-0) جدول

 45 ...........................................................................     0274-72 دوره یط منطقه یرقبا و رانيا جهان، تورم نرخ(. 9-0) جدول

 41 ............................................     0274-72 دوره یط منطقه یرقبا و رانيا جهان، یخارج یهگذاريسرما انيجر(. 4-0) جدول

 41 ......................................................................     0274-72 دوره در جهان در خدمات و کاالها تجارت ارزش .(5-0) جدول

 41 .............................................................      0274-72 دوره در رانيا خدمات و کاالها تجارت یارزش راتییتغ(. 1-0) جدول

 43 ..................................................      0274-72 دوره یط منطقه مهم یکشورها و رانيا صادرات ارزش سهيمقا(. 1-0) جدول

 43 .....................................................      0274-72 دوره در منطقه مهم یکشورها و رانيا واردات ارزش سهيمقا(. 2-0) جدول

 57 ....... 0274-0271  دوره در منطقه مهم یکشورها و یصنعت یريپذرقابت عملکرد در رانيا ازیامت و رتبه سهيمقا(. 3-0) جدول

 50 ....0274- 0271  دوره در منطقه مهم یکشورها و یصنعت یريپذرقابت عملکرد در رانيا ازیامت و رتبه سهيمقا(. 72-0) جدول

 59 ............................................................................... 0274-72 یهاسال یط وکارکسب شاخص در رانيا رتبه(. 77-0) جدول

 51 .......................................................................................... 0272 سال در یريپذرقابت شاخص در رانيا رتبه(. 70-0) جدول

 52 ............................................................................. 0274-72 دوره یط یاقتصاد یآزاد شاخص در رانيا رتبه(. 79-0) جدول

 12 ............................................................................. 0274-72 دوره یط یجهان ینوآور شاخص در رانيا رتبه(. 74-0) جدول

 17 ............................................................................... 0271 درسال یتجار یتوانمندساز شاخص در رانيا رتبه(. 75-0) جدول

 15 ................................................................................... 0272 سال در کیلجست عملکرد شاخص در رانيا رتبه(. 71-0) جدول

 11 ................................................................... 0274-72 دوره یط یانسان توسعه شاخص در رانيا رتبه و ازیامت(. 71-0) جدول

 25 .................................      7932 سال ثابت یمتهایق به یداخل اقتصادی هایتیفعال ناخالص دیتول رشد از سهم(. 0-9) جدول

 21 ..................................... یجار یهامتیق به یداخل ناخالص دیتول از اقتصادی هایتیفعال افزودهارزش بیترک(. 9-9) جدول

 22 .....................    7932 سال ثابت هایقیمت به یينها هزينه اجزای تفکیک به کشور داخلی ناخالص دیتول رشد(. 4-9) جدول

 32 ....................................................... یجار یهامتیق به یداخل ناخالص دیتول به یگذارهيسرما نسبت راتییتغ(. 5-9) جدول

 37 .........................    7932 سال ثابت هایقیمت به کشور داخلی ناخالص دیتول رشد از یينها هزينه اجزای سهم(. 1-9) جدول

 39 .............................................   یجار هایقیمت به کشور داخلی ناخالص دیتول از یينها هزينه اجزای  بیترک(. 1-9) جدول

 720 ..............................      7939-31 دوره یط یاختصاص و یاصل یگروهها در مصرفکننده یبها شاخص رشد(. 7-4) جدول

 724 ......................      7937-31 دوره یط مصرفکننده یبها شاخص رشد در یاختصاص و یاصل یگروهها سهم. (0-4) جدول

 721 ................................................    7939-31 دوره یط دکنندهیتول یبها شاخص یاصل یهاگروه رشد از سهم(: 9-4) جدول

 722 ......................... ارز نرخ شيافزا درصد کي یازا به دکنندهیتول متیق در تیحساس اساس بر عيصنا یطبقهبند. (4-4)جدول

 777 ..................................     7939-31 دوره یط( یدالر) یصادرات یبها شاخص رشد از یاصل یگروهها سهم(. 5-4) جدول

 770 ..................................      7939-31 دوره یط( یدالر)  یواردات یبها شاخص رشد از یاصل یگروهها سهم(. 1-4) جدول

 701 ........................................................................... 7939-31 دوره یط منتخب یصنعت محصوالت دیتول روند(.  7-5) جدول



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 3صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

 702 ................................... (درصد)  7930-31 دوره یط یبرداربهره پروانه اشتغال و هيسرما تعداد، راتییتغ روند(. 0-5)جدول

 797 ................ 7939-31 دوره یط یصنعت یهاتیفعال رشته کیتفک به یبرداربهره یهاپروانه تعداد راتییتغ روند(. 9-5)جدول

 790 ... 7939-31 دوره یط یصنعت یهاتیفعال رشته کیتفک به یبرداربهره یهاپروانه هيسرما زانیم راتییتغ روند(. 4-5) جدول

 799 .. 7939-31 دوره یط یصنعت یهاتیفعال رشته کیتفک به یبرداربهره یهاپروانه اشتغال زانیم راتییتغ روند(.  5-5) جدول

 795 ................................... یصنعت یهاتیفعال رشته کیتفک به شده یاندازراه یاتوسعه و یجاديا مهم یهاطرح(.  1-5) جدول

 791 ............................................... 7930-31 دوره یط سیتأس یمجوزها اشتغال و هيسرما تعداد، راتییتغ روند(.  1-5) جدول

 793 .................................................................................................. مصوب یخارج یگذارهيسرما حجم و تعداد(. 2-5) جدول

 793 ..................................... یصنعت یهاتیفعال رشته کیتفک به 7931 سال در مصوب یخارج یهايگذارهيسرما(.  3-5) جدول

 751 ................................................. 7939-31 دوره یط منتخب یمعدن عيصنا و یمعدن محصوالت دیتول روند(.  72-5) جدول

 712 ............................................... 7931 سال در منتخب یمعدن عيصنا و یمعدن محصوالت واردات و صادرات(. 77-5) جدول

 717 ................................................. 7939-31 دوره یط معدن بخش در صادره کشف یگواه و اکتشاف پروانه(.  70-5) جدول

 719 .... 7931 سال در هااستان کیتفک به صادره یمعدن کشف یگواه و اکتشاف پروانه تعداد  نيکمتر و نيشتریب(. 79-5) جدول

 714 .............. 7939-31 دوره یط معدن یبرداربهره پروانه اشتغال و یاسم استخراج زانیم تعداد، راتییتغ روند(.  74-5) جدول

 714 ................................................................ معدن بخش در 7931 سال در مصوب یخارج یهایگذارهيسرما(. 75-5) جدول

 712 ................................................ 7931 سال در رانيا یکاال بورس در یمعدن محصوالت و مواد عرضه زانیم(.  72-5) جدول

 715 .......................................... تجارت و معدن صنعت، بخش در ینوآور و یفناور رسوخ برنامه یکم اهداف(. 73-5)2 جدول

 711 ............... انیبندانش و شرفتهیپ عيصنا نهیدرزم تجارت و معدن صنعت، وزارت یهایگواه و مجوزها تعداد(.  02-5) جدول

 711 ........................................ 7931 سال انيپا تا يیشکوفا و ینوآور صندوق شده فیتکل تعیین هایطرح آمار(. 07-5) جدول

 721 ............................................................ 7935-31 دوره یط کشور یمال نیتأم در یمال مختلف یبازارها سهم(. 7-1) جدول

 722 .................................................. ) یاقتصاد یهابخش به یاعتبار مؤسسات و هابانک التیتسه سهم و زانیم(. 0-1) جدول

 732 ........   7931-31 دوره یط معدن و صنعت بخش و یاقتصاد یهابخش کلبه يیاعطا التیتسه درمانده رییتغ(. 9-1) جدول

 737 ....................................................................................... 7932-31 دوره در التیتسه و سپرده سود یهانرخ(. 4-1) جدول

 730 ........................................... 7932-31 دوره یط یبانک مختلف عقود کیتفک به یبانک التیتسه سهم و مانده(. 5-1) جدول

 739 .......................................................... 7932-31 دوره یط التیتسه یاعطا در معدن و صنعت بانک عملکرد(. 1-1) جدول

 734 .............. 7931 و 7931 یهاسال در یمل توسعه صندوق منابع التیتسه یاعطا در معدن و صنعت بانک  تیعامل عملکرد(. 1-1) جدول

 731 ................................................................................... معدن و صنعت بخش به یمل توسعه صندوق التیتسه(. 2-1) جدول

 درصد 12 یباال یکيزیف شرفتیپ یدارا تماممهین یهاطرح و متوسط و کوچک یدیتول یواحدها و هاطرح تعداد(. 3-1) جدول

 731 ............................................................................................................................................. تجارت و معدن صنعت، وزارت

 731 .....   7931 سال در کشور یهابانک و استان کیتفک به متوسط و کوچک یواحدها به دیتول رونق التیتسه(. 72-1) جدول

 «داريپا اشتغال جاديا و توسعه از تيحما» قانون یراستا در عامل مؤسسات سهم ابالغ و التیتسه  سهم و حجم(. 77-1) جدول

 733 ................................................................................................................................................................. 7931 سال انيپا تا

 022 .................. 7931 سال انيپا تا یريعشا و يیروستا مناطق در داريپا اشتغال توسعه از تيحما قانون عملکرد(. 70-1) جدول

 یاقتصاد مختلف یهابخش کیتفک به یريعشا و يیروستا مناطق در داريپا اشتغال توسعه از تيحما قانون عملکرد(. 79-1) جدول

 022 ................................................................................................................................................................. 7931 سال انيپا تا

 020 .......................... 7931 سال در یاستان کیتفک به یريعشا و يیروستا مناطق در داريپا توسعه قانون عملکرد(. 74-1) جدول

 024 ........................... 7935-31 دوره یط رانيا صادرات ضمانت صندوق صادرشده هانامهضمانت و هانامهمهیب(. 75-1) جدول



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 72صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

7935-31 دوره یط رانيا کوچک عيصنا یگذارهيسرما ضمانت صندوق یديتمد و صادره یهانامهضمانت مبلغ(. 71-1) جدول

 ............................................................................................................................................................................................. 025 

 025 ......................   7931 سال در(صحا) کیالکترون عيصنا توسعه و قیتحق از تيحما صندوق عملکرد سهيمقا(. 71-1) جدول

 021 .............................................. 7931 سال با سهيمقا در 7931 سال در يیايدر عيصنا توسعه صندوق عملکرد(. 72-1) جدول

 021 ........................................... 7931 سال به نسبت 7931 سال در یمعدن یتهایفعال یگذارهيسرما مهیب صندوق(.73-1) جدول

 022 ..................................................................................... 7932-31 دوره در هيسرما بازار از یمال نیتأم زانیم(. 02-1) جدول

 023 ............................................. 7937-31 دوره یط هاروش کیتفک به هيسرما بازار قيطر از یمال نیتأم زانیم(. 07-1) جدول

 072 .......................................................................... 7937-31 دوره یط یمال نیتأم یابزارها انواع انتشار زانیم(. 00-1) جدول

 070 ........................................................... 7931-31 دوره در بهادار اوراق بورس قيطر از یمال نیتأم راتییتغ(. 09-1)  جدول

 074 ....................................................................................... 7931-31 دوره یط فرابورس در یمال نیتأم زانیم(. 04-1) جدول

 075 ......................................................................... 7931-31 دوره یط رانيا یکاال بورس در یمال نیتأم زانیم(. 05-1) جدول

 071 ......................................................... یمال نیتأم در دولت یاهيسرما یهايیدارا تملک یهاطرح اعتبارات. 2( 01-1) جدول

 071 ...............................................   7932-31 دوره یط یاقتصاد یهابخش کل مصوب یخارج یگذارهيسرما(. 01-1) جدول

 071 .................................................  7931 سال در مختلف یمال منابع از معدن و صنعت بخش یمال نیتأم سهم(. 02-1) جدول

 009 ............................................................. 7931 سال با سهيمقا در 7931 سال در عيصنا کیتفک به بازار ارزش(. 03-1) جدول

 004 ................................................... 7931 سال در عيصنا کیتفک به تهران بهادار اوراق بورس معامالت ارزش(. 92-1) جدول

 005 ................................................ 7931 سال با سهيمقا در 7931 سال در بهادار اوراق بورس یمال یهاشاخص(: 97-1) جدول

 001 ..................................................................................... 7931 سال در یبورس مهم عيصنا یمال یهاشاخص(. 90-1) جدول

 003 ...................................................................... 7931 سال در یاساس فلزات صنعت مهم یهاشاخص یبررس(. 99-1) جدول

 097 ............................................................. 7931 سال در يیایمیش محصوالت صنعت مهم یهاشاخص یبررس(. 94-1) جدول

 090 ............................................................................ 7931 سال در کل شاخص و خودرو صنعت یهاشاخص(. 95-1) جدول

 099 ............................................................. 7931 سال در مختلف عيصنا کیتفک به بورس فرا در یبازار ارزش(. 91-1) جدول

 094 ......................................................... 7931 سال در مختلف عيصنا کیتفک به بورس فرا در معامالت ارزش(. 91-1) جدول

 094 ................................................... 7931 سال با سهيمقا در 7931 سال در رانيا یکاال بورس معامالت ارزش(: 92-1) جدول

 095 ................................................................. . 7931 سال در رانيا یکاال بورس یکيزیف بازار معامالت ارزش(.  93-1) جدول

 091 ............................................................   7931 سال در یط رانيا يیکاال بورس مشتقه بازار یمعامالت ارزش(. 42-1) جدول

 091 ................................................................. 7931 سال در رانيا يیکاال بورس یمال یابزارها یمعامالت ارزش(. 47-1) جدول

 055 ................................................................................... انرژی حاملهای تفکیک به صنعت بخش انرژی مصرف(. 7-1) جدول

 051 ................................. 7930-35 یسالها یط مختلف هایبخش تفکیک به یعیطب گاز مصارف بیترک و روند(. 0-1) جدول

 052 .......................................................... 7930-31  دوره یط یاقتصاد مختلف یبخشها کیتفک به برق مصرف(. 9-1) جدول

 053 ............................................................. 7930-35 دوره یط صنعت بخش در ینفت یفرآوردهها انواع مصرف(. 4-1) جدول

 012 ................................................................ 7930-34 دوره یط صنعت بخش در افزودهارزش و یانرژ مصرف(. 5-1) جدول

 014 ................................................................................ 7930-35 دوره یط یانرژ یحاملها فروش یاسم متیق(. 1-1) جدول

 015 .................................................................................... مختلف یبخشها در یعیطب گاز فروش متوسط متیق(.  1-1) جدول

 011 .......................................................................................................... مختلف یبخشها در برق متیق متوسط(. 2-1) جدول

 011 ............................................................ 7935 سال در صنعت بخش یاگلخانه و ندهيآال یگازها انتشار زانیم(. 3-1)  جدول

 011 ................................................ 7930-35 دوره  یط صنعت بخش یاگلخانه و ندهيآال یهاگاز انتشار زانیم(. 72-1) جدول



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 77صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

7930-35 دوره یط کشور انرژی کنندهمصرف عمده صنايع در انرژی یهاحامل انواع مصرف سهم تغییرات(.  77-1) جدول

 ............................................................................................................................................................................................. 013 

 012 .....................   7934-35 دوره یط یانرژ عمده کنندهمصرف عيصنا در افزودهارزش و یانرژ مصرف مقدار(. 70-1) جدول

 010 .................................................................................... 7931 سال در عمده عيصنا در یانرژ مصرف برآورد(. 79-1) جدول

 019 .......................................... 7932-31  دوره یط یمیپتروش صنعت در یعیطب گاز خوراک و سوخت مصرف(. 74-1)جدول

 020 ............................. 7935-31 دوره یط یرنفتیغ تجارت مبادله رابطه و تراز واردات، صادرات، مقدار و ارزش(. 7-2) جدول

 025 .....................................................     7935-31 دوره یط یگاز عاناتیم احتساب با صادرات یارزش بیترک(. 0-2) جدول

 021 .........................................................................     7935-31 دوره یط کشور یرنفتیغ صادرات وزن و ارزش(. 9-2)جدول

 023 ..............................................   7931-31 دوره یط یصنعت تیفعال در کشور یرنفتیغ صادرات وزن و ارزش(. 4-2) جدول

 032 ...................................................................   7931-31 دوره یط کشور يیکاال یرنفتیغ صادرات عمده اقالم(. 5-2) جدول

 037 ...................... 7931 سال در( یدولت و یخصوص) هاشرکت بیترک و يیکاال تنوع بعد دو از صادرات ساختار(. 1-2) جدول

 030 ...................................................................................   7931-31 دوره یط ايران صادراتی بازارهای ترينمهم(. 1-2)جدول

 039 ...................... 7931-31 دوره یط  یامنطقه یاقتصاد یهابلوک کیتفک به یرنفتیغ یکاالها صادرات بیترک(. 2-2) جدول

 034 ............................................................................................................ 7935-31 دوره یط خدمات صادرات(. 3-2) جدول

 035 .......................................................................................................... 7935-31 دوره یط خدمات صادرات(: 72-2) جدول

 035 ..............................................................   7931-31 دوره یط مصرف نوع حسب بر کشور واردات ساختار(. 77-2) جدول

 031 ..............................................................      7931-31 دوره یط کاال گروه حسب بر کشور واردات ساختار(: 70-2) جدول

 031 .........................................................    7931-31 دوره یط یصنعت تیفعال در کشور واردات وزن و ارزش(. 79-2) جدول

 033 ......................................................................    7931 سال در یواردات عمده اقالم برحسب واردات ساختار(. 74-2) جدول

 033 ....................................................................................     7931-31 دوره یط ايران یواردات یمباد ترينمهم(. 75-2)جدول

 927 .........................................................................................................  7935-31 دوره یط خدمات صادرات(. 71-2) جدول

 925 ........................................................................................................ 7931 سال در یاتعرفه سطوح راتییتغ(. 71-2) جدول

 909 .........................................    7930-31  دوره یط کل افزودهارزش از یاقتصاد یهاتیفعال افزودهارزش سهم(. 7-3) جدول

 904 ........................................     7932-31  دوره یط کل افزودهارزش از یاقتصاد یهاتیفعال افزودهارزش سهم(. 0-3) جدول

 905 ..............................  7935 سال در جاری قیمت به اقتصادی یهابخش افزودهارزش از مختلف نهادهای سهم(.  9-3)جدول

 901 ....  7932-35 دوره یط جاری قیمت به داخلی ناخالص تولید از یدیتول اصناف و معدن و صنعت بخش سهم(. 4-3)جدول

 901 .................................................................................. 7932-35 دوره یط رانيا اقتصاد از اصناف سهم برآورد(. 5-3)جدول

 901 ............. 7935-31 دوره یط یاقتصاد عمده یهاتیفعال کیتفک به شتریب و ساله 72 تیجمع اشتغال تیوضع(. 1-3) جدول

-31 دوره یط(  نفرکارکن) یداخل یبازرگان ربخشيز با مرتبط خدمات بخش تیفعال یهارگروهيز اشتغال تیوضع(. 1-3) جدول

7935   .................................................................................................................................................................................. 902 

 992 ................................................................................. 7931-7935 دوره یط یصنف یواحدها بیترک و تعداد(. 2-3) جدول

 سال انيپا تا اصناف توسط محصوالت عرضه و نیتأم رهیزنج در تیفعال  یضرور و الزم ابزار از استفاده تیوضع(. 3-3) جدول

7931 .................................................................................................................................................................................... 990 

 990 .................................................................... 7939-31 دوره یط پخش یهاشرکت تیفعال یمجوزها تعداد(. 72-3) جدول

 999 ................................................ 7931 سال انيپا تا یارهیزنج یهافروشگاه انواع یبرا مجوز صدور تیوضع(. 77-3) جدول

 994 ......................................................... 7931 سال انيپا تا ینترنتيا یوکارهاکسب یبرا مجوز صدور تیوضع(. 70-3) جدول



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 70صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 991 ............................................................ ینیتضم ديخر یقراردادها اساس بر یدولت یبازرگان شرکت عملکرد(. 79-3) جدول

 991 ....................................................................... یدولت یبازرگان شرکت توسط یواردات یاساس یکاالها ديخر(. 74-3) جدول

 993 ............................................................... 7935-31 دوره یط یداخل یبازرگان با مرتبط یهایتعاون تیوضع(. 75-3) جدول

 942 ...................................................... 7931-31 دوره یط یداخل معامالت بخش در کاال بورس بازار تیوضع(. 71-3) جدول

 942 ................................................................ 7931 سال در یداخل معامالت بخش در کاال بورس بازار راتییتغ(. 71-3) جدول

 940 ........................................................ 7939-31 دوره یط یصنف یواحدها از نظارت و یبازرس یهاشاخص(. 72-3) جدول

 914 ....................تجارت و معدن صنعت، وزارت مسئولیت با مقاومتی اقتصاد ملی طرحهای اولويتدار پروژههای(. 7-72) جدول

 910 ............................................................. 7931 سال در تیفعال رشته کیتفک به شده ینوساز یهابنگاه تعداد(: 0-72) جدول

 912 ........................................................ 7931 سال در توسعه و دیتول از تيحما برنامه مشمول یهابنگاه تعداد(. 9-72) جدول

 922 .......................................................................... 7931 سال در صنعت حوزه هایشاخص از برخی عملکرد(. 4-72) جدول

 920 .................................................... 7931 سال در یمعدن عيصنا و معدن حوزه هایشاخص از برخی عملکرد(. 5-72) جدول

 929 ........................................................................ 7931 سال در یبازرگان حوزه هایشاخص از برخی عملکرد(. 1-72) جدول

 925 ............................................................. 7931 سال در یخارج تجارت حوزه هایشاخص از برخی عملکرد(. 1-72) جدول

 

  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 79صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

 فهرست نمودارها

 01 .................................... (درصد) قبل سال مشابه یهافصل با سهيمقا در اقتصادها و جهان یصنعت داتیتول رشد(. 7-7) نمودار

 91 .............................................................................. داريپا توسعه اهداف به یابیدست در ITC تمرکز یحوزهها(. 0-7) نمودار

 44 .......................................... (دالر)         0274-72 دوره یط منطقه یرقبا و رانيا جهان، سرانه درآمد عملکرد(: 7-0) نمودار

 54 ........................................ 0272 سال در وکارکسب سهولت شاخص در منطقه یکشورها با رانيا ازیامت سهيمقا(. 0-0) نمودار

 53 ...................................... 0272 سال در یجهان نیانگیم با یاقتصاد یآزاد شاخص یرشاخصهايز ازیامت سهيمقا(. 9-0) نمودار

 19 ..................................... 0271 سال در یتجار یتوانمندساز شاخص در منطقه یکشورها با رانيا ازیامت سهيمقا(. 4-0) نمودار

 12 .................................................. 7931-31 دوره یط صنعت گروه در یداخل ناخالص دیتول یفصل رشد روند(. 7-9) نمودار 

 20 .................................. یجار و 7932 سال ثابت متیق به یاقتصاد مختلف یهابخش در یداخل ناخالص دیتول(. 0-9) نمودار

 29 ........................................................................... (درصد)   یجار یمتهایق به یمل اقتصاد از صنعت سهم روند(. 9-9) نمودار

 23 ...........................................   7932 سال  ثابت متیق به آن یهارگروهيز و ناخالص ثابت هيسرما لیتشک رشد(. 4-9) نمودار

 34 ............................................یجار و 7932سال ثابت هایقیمت به کشور داخلی ناخالص دیتول از یينها هزينه(. 5-9) نمودار

 727 ..........................................   7939-31 دوره یط مصرفکننده و دکنندهیتول یبها شاخص رشد راتییتغ  روند(. 7-4) نمودار

 721 ........................................   7939-31 دوره یط یاقتصاد مختلف یبخشها در دکنندهیتول یبها شاخص رشد(. 0-4) نمودار

 772 ...................................................     7939-31 دوره یط یصادرات یکاالها یبها شاخص رشد راتییتغ روند(. 9-4) نمودار

 772 ........................................     7939-31 دوره یط یصادرات یکاالها یبها شاخص منتخب یرگروههايز رشد(. 4-4) نمودار

 770 ...................................................     7939-31 دوره یط یواردات یکاالها یبها شاخص رشد راتییتغ  روند(. 5-4) نمودار

 774 ............................................................................................ 7932-31 دوره یط مبادله رابطه نرخ راتییتغ روند. 1-4نمودار

 775 ................................................................................    7931-31 دوره یط یواردات یکاالها نقطهبهنقطه تورم(. 1-4) نمودار

 775 ......................................................................................... يیکاال یهاگروه یبرخ متیق یجهان شاخص روند(. 2-4)نمودار

 771 .................................................    7931 سال در  دکنندهیتول متیق رشد و واردات یالير متیق شاخص رشد(. 3-4)نمودار

 771 .................................. 7931 سال در کاالها یواردات متیق با یصنعت یهاگروه در دکنندهیتول تورم یهمبستگ(. 72-4)نمودار

 772 .................................................... 7930-31 دوره یط ارز نرخ راتییتغ و گذرا و هيپا تورم  تورم، نرخ روند(. 77-4)نمودار

 702 .....................................................................................................7931-31 دوره یط یقیحق ارز نرخ روند(. 70-4) نمودار

 703 ................................................................. دستنيیپا و مادر عيصنا در محصوالت و مواد یگذارمتیق نديفرآ(. 7-5)نمودار

 792 .......................................... 7931 و 7930 یهاسال در یبرداربهره یهاپروانه تعداد از منتخب یهابخش سهم(. 0-5)نمودار

 740 ............................................... 7937-35 دوره یط صنعت رگروهيز افزودهارزش از یصنعت یهاتیفعال سهم(.  9-5) نمودار

 749 ............................................... 7937-35 دوره یط صنعت رگروهيز ستانده ارزش از یصنعت یهاتیفعال سهم(. 4-5) نمودار

 745 .................................................................... 7937-35 دوره یط ستانده ارزش به افزودهارزش نسبت متوسط(. 5-5) نمودار

 741 ........................ 7937-35 دوره یط ستانده ارزش و افزودهارزش از یصنعت یهاتیفعال سهم متوسط پراکنش(.  1-5)نمودار

 743 ....................................................................... 7937-35 دوره یط یصنعت صادرات از هاتیفعال سهم متوسط(. 1-5) نمودار

 752 ........... 7937-35 دوره یط یصنعت صادرات و افزودهارزش از یصنعت یهاتیفعال رشته سهم متوسط پراکنش(. 2-5) نمودار

 757 ............................................... 7937-35 دوره یط یصنعت یهاتیفعال رشته یبرارز و یصادرات سهم متوسط(. 3-5) نمودار

 759 .................................................... 7937-35 دوره یط افزودهارزش به شدهمصرف یخارج هیاول مواد نسبت(. 72-5) نمودار

 759 ............................................................ 7937-35 دوره یط ثابت هيسرما به یخارج یاهيسرما اموال نسبت(.  77-5) نمودار

 755 ..................................................... 7937-35 دوره یط صنعت رگروهيز اشتغال از یصنعت یهاتیفعال سهم(.  70-5) نمودار



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 74صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 751 ........................................ 7937-35 دوره یط اشتغال و افزودهارزش از یصنعت یهاتیفعال متوسط پراکنش(. 79-5) نمودار

 711 ............................................... 7930-31 دوره یط انیبندانش یهاشرکت توسط جادشدهيا درآمد و اشتغال(.  74-5) نمودار

 712 ...................................... 7931 سال انيپا تا فناوری مختلف هایحوزه تفکیک به صندوق مصوب تسهیالت(. 75-5) نمودار

 723 .................................................. 7931 سال در معدن و صنعت بخش به یبانک نظام يیاعطا التیتسه بیترک(. 7-1) نمودار

 730 ............................................................................................................   7931 سال در یمال یبازارها یبازده(. 0-1) نمودار

 یريشاع و يیروستا مناطق در داريپا اشتغال توسعه از تيحما قانون التیتسه از یاقتصاد مختلف یهابخش سهم(. 9-1) نمودار

 027 ................................................................................................................................................................. 7931 سال انيپا تا

 داريپا اشتغال توسعه از تيحما قانون محل از معدن و صنعت بخش التیتسه از مختلف یهاتیفعال رشته سهم(. 4-1) نمودار
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 چکیده

پاسخگويی به نیازهای مادی و  منظوربه يی راهاها و سیاستقوانین، مقررات، برنامههر نظام سیاسی، 

 .را فراهم آورد هاآنتا زمینه رشد و تعالی  کندمی شهروندان خود ارائهسعادت رفاه و  تأمینمعنوی و 

اجتماعی ، تصادیقند توسعه اون و شناخت ریچارچوبی برای تبی عنوانبهتوسعه پايدار در اين راستا، 

. تحقق اهداف طرح شده است از سوی سازمان ملل متحد و مديريت منابع طبیعی در سراسر جهان

 یاستیس یکردهاي، رو0272در سال  نهادها نياالمللی قرار دارد. نهادهای بین تأکیدتوسعه پايدار مورد 

ه س تي)رعا یداريهمه اقشار( و پا یبودن )دسترس ریدو محور فراگبر  تحقق اين اهدافخود را در 

مخاطرات  شيافزا اين در حالی است که .اندبنا نهاده( یو اجتماع محیطیزيست ،یجنبه اقتصاد

ها ررسیب. کندیم ديرا تهد داريو ... توسعه پا یتجار یهاتنش ،یمیاقل راتییتغ ،ی و اجتماعیاسیس

 رينتمهمو تجارت جهانی از  گذاریسرمايههای رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، دهد که حوزهنشان می

 . روندمی به شمارها در مسیر توسعه پايدار ترين حوزهو کلیدی

ی مللالنیصندوق ب منظر؛ از روبرو شد آهنگ رشد کاهش تیجهان با وضع ی،حوزه رشد اقتصاد در

ات مخاطر اي هااستیاز س یناش ینانینا اطمبرداشتن  انیاز م ديکشورها با تياولو ترينمهم ،پول

و سطح در دخود را  یاستیس یکردهايرواين صندوق  نهیزم نيباشد؛ لذا در ا یمربوط به رشد اقتصاد

 ،یالمللنیارائه کرده است. در سطح ب یامنطقه یهااستیو س یالمللنیچندجانبه ب یهااستیس

نهاد  نيا ن،یاست. همچن قرارگرفته تأکیدمورد  یهمکار یبرا فناوریتجارت و  یهاحوزه

 هیاصالح مقررات مال ،یالمللنیب اتیمال یهااستیاصالح س ینهدرزمچندجانبه کشورها  یهایهمکار

 رينتمهمکنترل فساد را از  زیو مهاجرت و ن يیآب و هوا راتییاز تغ یناش یامدهایپ تيريمد ،ینجها

است. در سطح کرده  یمعرف یرشد جهان بودن یرفراگو  یداريدر ارتقاء پا یاستیس یکردهايرو

 هارساختيو اصالح ز یآورو تاب یريپذارتقاء رقابت ،یعموم یگذارهيسرما شيافزا ز،ین یامنطقه

بانک  نگاه . ازارزيابی شده است یضرور یصنعت دیتول خصوصبه یبهبود رشد اقتصاد یو نهادها برا

تجارت  د،یتول شيجهت افزا یمال تأمین یگسترش ابزارها ،یعموم یگذارهيتوجه به سرما زین یجهان

هبود ارتقا و ب یدیکل یمحورها ترينمهم ازجمله یبخش خصوص تيتقو قياز طر یو توسعه صنعت

 .معرفی شده است یرشد اقتصاد
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 ینقش یدارا رپذيرقابت تولیداتو  یمعتقد است که توسعه صنعت دویوني در حوزه توسعه صنعتی،

. از ايدارندپ به اهداف توسعه یابیکردن فقر و دست کنشهير ،یرشد اقتصاد عيدر تسر یاساس اریبس

 یهاتیبه علت عدم قطع 0272در سال  یصنعت داتیتول یرشد جهان ،سازمان نيا دريچه نگاه

است.  يافتهکاهش شرویپ کنندگاندیتول نیها بتجارت و تعرفه ردمداوم در مو یهاو تنش یکیتیژئوپل

رسوخ  ،یگذارهيسرما شيافزا ،ی صنعتیريپذارتقاء رقابت ،یانسان هيسرما تيو تقو زايیاشتغال

 ت،سيز طیحفاظت از مح ،ینيکوچک و متوسط، توسعه کارآفر یهابنگاه توانمندسازیو  فناوری

ارايه  یستایس یکردهايرو جمله اززنان  ینيو کارآفر یدیکاربرد تول یبرا پاک یهایبه انرژ یدسترس

 .است یو مقابله با بحران اقتصاد یه صنعتتوسع در سازمان نيا شده

د در مور یو نگران یتجار یهاتنش ،یکیتیژئوپل یهاسکيآنکتاد ر ی،گذارهیسرمادر حوزه 

 یخارج یگذارهيو جذب سرما هيسرما انيکاهش جر علل ازجملهرا  انهيگراتيحما یهااستیس

و  یداخل یهابنگاه یوندیهم پ ،یخارج یگذارهيدر جذب سرما عيصنا یبندتي. اولوبرشمرده است

 یارگذهيسرما یهامشوق کردنو هدفمند  یگذارهيسرما لیتسه ،یخارج گذارانهيبا سرما نانيکارآفر

و جذب  یگذارهيسرما انيآنکتاد در بهبود جر یاستیس یکردهايرو ازجمله یبر توسعه صنعت تأکیدبا 

 .است یخارج میمستق یگذارهيسرما

اعث ب یاقتصاد یهااستیمربوط به س هایینانینا اطمو  یتجار یهاتنش شيافزا جارت،در حوزه ت

مواجه شود. سازمان تجارت  یديشدنسبتاً با نوسانات  0272 در سال یتجارت جهان انيشد تا جر

ی اختالفات تجار وفصلحلی، اجرا و نظارت بر روابط تجاری، مذاکرات تجارچهار محور  ،یجهان

بهتر  یندگز یبرا ریتجارت فراگعنوان رويکردهای دستیابی به ی را بهو توسعه تجار سازییتظرفو 

 تأکید در تجارتکوچک و متوسط  یهابر نقش بنگاه زین یالمللنیمرکز تجارت بمعرفی کرده است. 

 ورهو نوظ توسعهدرحال یکوچک و متوسط کشورها یهاو اتصال بنگاه یريپذدارد و  ارتقاء رقابت

 .داندمی یگذارهيرشد تجارت و سرمارا يکی از الزامات اساسی در  یالمللنیب یبه بازارها
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 مقدمه  

اری یبس موردتوجهترين موضوعات مهم يکی از عنوانبهگیری و سنجش میزان توسعه همواره دازهان

زيرا هر ؛ ه استريزان بودگذاران و برنامهو توسعه و همچنین سیاست نظران اقتصادیاز صاحب

صادی يافتگی و رشد اقتتوسعه ازنظرکشورها  خواهد بداند که جايگاه آن در مقايسه با سايرکشوری می

در اين راستا، سندی از سوی سازمان  کند.ها چگونه تغییر میآن نیز طی سال هایروند چگونه بوده و

 یچهارچوب جاديا برای ینفعيچند ذ نديآفرتنظیم شده که يک  توسعه پايدارملل متحد برای دستیابی به 

عه انداز اصلی سند توسدر اين زمینه است. در چشم توسعهدرحالو  افتهيتوسعه یکشورها در ریفراگ

 است. همچنین بر اساس اين شدهمطرح چالش جهانی ينتربزرگ عنوانبهکردن فقر  کنيشهرپايدار، 

ی همه کشورهای عضو سازمان ملل و بازيگران توسعه ای جهانی برابرنامه 7اهداف توسعه پايدارسند، 

اقتصادی، اجتماعی اهداف فرعی  713 بااست که  یوستهپهمبههدف اصلی  71شامل  و 0292تا سال 

يستی و زتصادی، محیطقا بر سه محور پايداری عمدتاً؛ اين اهداف شوندمحیطی پشتیبانی میو زيست

کن کردن گرسنگی، ريشه. برخی از اين اهداف مهم عبارتند از: کاهش فقر، اندمتمرکز شده اعیاجتم

ترويج رفاه و آموزش فراگیر برای همگان، دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، تضمین 

دسترسی همگانی و مديريت پايدار منابع آب و فاضالب، تضمین دسترسی همگانی به انرژی قابل 

  .هانوآوری و زيرساختجامع و پايدار،  شغل مناسب و رشد اقتصادید اتکا و نوين، ايجا

ن سازی کدر راستای ريشه و توسعه اقتصادی تحقق اهداف اقتصادیسند توسعه پايدار، در چارچوب 

و  بیکاری، فقر، اقتصادی توسعه اين امکان وجود دارد که با زيرا؛ است برخورداراز اولويت فقر 

 ی،سیاس اهداف از اين رهگذر حتیيابد و کاهش  ...وادی و سوء بهداشت و رخ باسنابرابری درآمدها، ن

، ايدار سیاسی و اجتماعیپ و تعادلاز نظم، ثبات  ینوعبهدستیابی  .نیز محقق شودفرهنگی  و اجتماعی

  .بود مدت توسعه خواهدهدف بلند

                                                 
7 Sustainable Development Goals 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 02صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 یدتأکهای مختلفی در ارتباط با موضوع توسعه و سطح رفاه مورد که مشخص است حوزه طورهمان

محور اصلی رشد اقتصادی، تولید صنعتی،  4و با توجه به اهداف کتاب حاضر  حالينباا. 7گیردقرار می

است تا  قرارگرفتهويژه  توجه موردای در اين فصل گذاری و تجارت با نگاهی توسعهسرمايه

 مورد واکاوی قرار هاآنالمللی در ارتباط با خواهانه برخی از نهادهای بینهایِ سیاستی تحولرويکرد

گیرد. بايد توجه داشت رشد اقتصادی فراگیر، پايدار و فقرزدا در جامعه، گسترش تولید مولد و 

وسعه تاهداف  ازجملهبرد -گذاری مولد و همچنین تحقق تجارت بردپذير، بهبود محیط سرمايهرقابت

 گذار توجهی جدی به آن معطوف کند. پايدار خواهد بود که الزم است سیاست

 رشد اقتصادیحوزه . 1-1
به شغل  افراد یابیو دست پرشتاب و مستمر یبه رشد اقتصاد دنیرس دار،ياز اهداف توسعه پا یکي

، زايیتغالاش د،یرونق تول ارتقاء يابد، یبه سطح مناسب و معقول یمناسب است. چنانچه رشد اقتصاد

 انمی یاقتصاد فشکا ر،یاخ یهااما در دهه ؛خواهد شد لیتسه تبعبه زی.. ن.فقر و  یسازکنشهير

م بر حاک پذيری محدودِانعطاف با یاست. ساختارهابوده  شيدر حال افزا ریثروتمند و فق یکشورها

ه توسع یهایپردازان تئورهينظر ترينینبخوششده است که  یطراح یاگونهبه یاقتصاد جهان

 .بر استامری بسیار دشوار و زمانموجود  یشکاف اقتصاداز میان برداشتن باورند که  نيبر ا یاقتصاد

 2112از وضعیت رشد اقتصادی جهان در سال   2گزارش بانک جهانی .1-1-1

 روبرو يریناپذوصف رشد با 0272 سال اوايل در جهان ، اقتصاد9گزارش ساالنه بانک جهانی اسبر اس

 طورهمانداد. در اين گزارش بیان شده است که  دست از سال طول در را خود رشد سرعت اما شد

 ابلهمق ی درجهاناقتصاد  شود،می دشوار توسعهدرحال کشورهای برای مالی و اقتصادی هایجريان که

های فعالیت اين بانک در سال زمینه ترينمهم، حالينباا .شد خواهد مواجهجدی  مشکل با نیز فقر با

 زير بوده است: به شرحترين پروژه در هر منطقه مناطق جهانی و شاخص یکبه تفک 0272

                                                 
حوزه  3ر د ترکیبی از وضعیت کشورهاشاخص براساس کند. اين برای مثال موسسه پژوهشی لگاتوم هر ساالنه شاخص رفاه را منتشر می7

 سرمايه اجتماعی و های فردیآزادی داری، آموزش، سالمت، امنیت و ايمنی، محیط زيست،، حکومتکاروکسب هایمختلف اقتصاد، فرصت

 مختلف پرداخت. هایتوان به بررسی وضعیت رفاهی کشورها در حوزهشود. بنابراين با استفاده از اين شاخص نیز میتعريف می

 

 ایيا بالعوض تسهیالت مالی با ارائه خدمات مشاوره های مالیها و کمکها، ضمانتوام که است المللیبین مالی موسسه جهانی يک بانک 0

  فقیر رهایکشو هایدولت به ایسرمايه هایپروژه انجام و گسترش منظور به راها دانش و تجربیات خود و يا برگزاری سمینارها و کنفرانس

 ناخالص تولید رشد جهانی و کاهش نرخ اقتصاد در هانابسامانی برخی تداوم از 0272جهانی در سال  دهد. بانکمی ارائهو در حال توسعه 

 کرده است. نگرانی ابراز جهان

9 World Bank Annual Report   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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ئن، ايجاد و مطم صرفهبهمقرونوری کشاورزی، افزايش دسترسی به انرژی افزايش بهره منطقه آفریقا:

حداکثر ژه پروای و تقويت سرمايه انسانی )منطقه مقاومت در برابر تغییرات آب و هوايی، تقويت ادغام

 (؛مالی توسعه بخش انرژی کشور کنیا تأمین یساز

پذيری اقتصاد و پايداری رشد رشد بخش خصوصی، انعطاف آرام: یانوساق و شرقی منطقه آسیای

 ؛(برای آحاد مردم در الئوس پروژه خلق فرصت) سرمايه انسانی تقويتاقتصادی و آموزش و 

وری و افزايش توان ساختاری اقتصاد، تقويت سرمايه انسانی تقويت بهره میانه: آسیای و اروپامنطقه 

برای اطمینان از سالمت، تحصیالت و کارآمدی مردم و برای کاهش مخاطرات ناشی از تغییرات 

 ؛(پروژه تقويت تحوالت اقتصادی ازبکستان) و بالهای طبیعی يیوهواآب

پذيری، وری و رقابت: حمايت از رشد فراگیر از طريق ارتقاء بهرهرائیبکا و التین منطقه آمریکای

آوری اقتصاد در برابر زيرساخت و ... ارتقاء تابگذاری عمومی در آموزش، بهداشت، توسعه سرمايه

بیعی آوری در برابر باليای طپروژه تقويت توان تاب) و بالهای طبیعی ی اقتصادی و اجتماعیهاشوک

  (؛ادثبا بیمه حو

های اریگذارتقاء صلح و ثبات اجتماعی از طريق حمايت از سرمايه آفریقا: شمال  و منطقه خاورمیانه

 آوری اقتصادای، افزايش تابهای منطقه، تقويت همکاریزايیاشتغالهای بخش خصوصی و  طرح

کت مشارتوسعه ه پروژ) های آوارگان اجباری و پشتیبانی و بازسازی اين منطقهدر مواجهه با چالش

 ؛ (عمومی و خصوصی در بخش انرژی مصر

در  ذاریگبرای زنان، سرمايه يژهوبه زايیاشتغالحمايت از توسعه بخش خصوصی و  آسیای جنوبی:

روژه پدر مقابل اغتشاشات و تغییرات آب و هوايی )آوری اقتصاد افزايش تاب انسانی، تقويت سرمايه

 (.پاکستان فناوریوسعه اجالس ديجیتالی جوانان در انقالب ت

ای با يکديگر های عمدهدر هر منطقه جهانی تفاوت 0272موضوعات مورد هدف بانک جهانی در سال 

دارد که با توجه به شرايط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن منطقه اقتصادی قابل توصیف است. در 

بانک جهانی بر تقويت بخش  تأکیدخورد مشترک به چشم می صورتبهها آنچه همه اين توافقنامه
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گذاری عمومی زيرساختی، تقويت سرمايه انسانی و افزايش بر افزايش سرمايه تأکیدخصوصی با 

 محیطی است.آوری اقتصاد در مقابل پیامدهای تغییرات زيستتاب

 

 سیاستی بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی  اندازچشم. 1-1-2

 دادن ايانپ از پشتیبانی براینگر خود را بهبود رشد اقتصادی جهان، بانک جهانی رويکرد آينده یبرا

 .(7-7است )جدول  بناکردهاصلی  محور چهار در ،رشد فراگیر تقويت و فقر به

 رشد اقتصادی درخصوصرویکردهای سیاستی بانک جهانی  .(7-7جدول )

 یاستیس یهاکردياهم رو محورها

 بازار ايجاد
 با محوریت بخش خصوصیتوسعه صنعتی  مالی در راستای تأمینتوسعه 

 گذاری عمومی از طریق افزایش منابع مالی دولتحمایت از سرمایه

های بهبود مدل

 تجاری

 پذیری و توسعه تجارت؛رقابت ءارتقا کارهای زودبازده جهتطراحی راه

 ماعی؛و اجت محیطییستزارچوب جدید بینی چها با پیشبهبود مدیریت ریسک در پروژه

 منابع مالی با مدیریت هزینه. توسعه

پیشبرد مسائل 

 جهانی

  وهوایی؛مرتبط با پیامدهای تغییرات آب حمایت از اقدامات

 مالی برای مقابله با پیامدهای بیماری واگیردار؛ تأمین

توسعه فراگیر 

به ت اخدم

 ذينفعان

از طریق  المللیینبدر بازارهای بخش خصوصی پذیری ش توانمندی و رقابتافزای 

 ؛(1IDA) المللی توسعهموسسه بین مالی تأمین ابزارهای گسترش

 ؛ هستندکشورهایی که دچار خشونت، درگیری و نزاع  مالی بهمنابع افزایش 

ه بهای متعلق حمایت از زنان کارآفرین یا شرکتبرای طرح مالی زنان کارآفرین توسعه 

 .توسعهدرحالزنان در کشورهای 

 (0273) 0کم گذاریسرمايه های شديد،انداز اقتصاد جهانی: تنشچشم: گزارش مأخذ

 أمینتگذاری عمومی، گسترش ابزارهای اساس رويکردهای سیاستی بانک جهانی، توجه به سرمايه بر

مالی جهت افزايش تولیدات و تجارت و توسعه صنعتی از طريق تقويت بخش خصوصی محورهای 

 کلیدی ارتقا و بهبود رشد اقتصادی است.

                                                 
7 International Development Association 

0 Global Economic Prospects, Heightened Tensions, subdued Investment, World Bank Group, (9102) 

https://invest.forsatnet.ir/
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 از وضعیت رشد اقتصادی  7المللی پولگزارش صندوق بین .1-1-3
 توجهقابل رشد از بعد(، IMFالمللی پول )صندوق بین 0یانداز اقتصادی جهانگزارش چشمبر اساس 

تحوالت  تأثیرتحت  0272 سال دوم نیمه در جهان اقتصادی فعالیت ،0272 سال اوايل و 0271 سال در

 ینچ گذاریسیاست مقامات اينکه از پسيافت.  کاهش یچشمگیر نحو به اقتصادهای بزرگ جهان

 گذاریونقان و نظارتی هایسیاست اعمال به اقدام ،غیررسمی بانکداری گسترش از جلوگیری منظوربه

 جاریت تنش شد؛ هرچند مواجه توجهیقابل افت با اين کشور اقتصادی رشد ،کردند انقباضی مالی

 نیز پاارواتحاديه  در. شد اقتصادی رشد کاهش تشديد موجب نیز آمريکا متحدهاياالت با کشور اين

 و دگانکننمصرف اعتماد چراکه؛ شد مواجه شتاب رشد اقتصادی افت با انتظار حد از بیش ،اقتصاد

 قاضایت کاهش با ايتالیا در گذاریسرمايه کاهش ی،سوي از. شد تضعیفدر اين اتحاديه  وکارهاکسب

 اقتصادی رشد سرعت کاهش موجب( ژاپن خصوصبه) يیآسیا نوظهور کشورهای سوی از خارجی

 . شد يورو منطقه

 ازارهایب بر حاکم جو تا داشت وکارهاکسب انتظارات به زدن آسیب در مهم نقش نیز تجاری هایتنش

 و هورنوظ اقتصادهای در مالی شرايط شدن انقباضی به توجه با و شود ملتهب دنیا سراسر در مالی

 میزان ،0272 سال ادامه در پیشرفته اقتصادهای سپس و 0272 فصل نخست سال در پذيرآسیب

 . گیرد قرار تأثیر تحت جهانی تقاضای

  IMFسیاستی  اندازچشم. 1-1-4
المللی پول، اقتصاد جهانی در يک برهه زمانی صندوق بیندر انداز اقتصادی بر اساس گزارش چشم

ای و اقتصادهای مطرح نیز های منطقهحساس قرار دارد. حتی اگر تهديدات ناشی از ريسک و تنش

رهای های اقتصادی جهان به جز کشوگروهشود که رشد اقتصادی در بیشتر بینی میخنثی شود، پیش

                                                 
 تمبادال ترغیب مالی، ثبات و جهانی اقتصاد رونق افزايش هدف با که جهانی است اقتصادی سازمان يک ،(IMF) پول المللیبین صندوق7 

 ايفا رانبح بروز با مقابله جهت دری هاينقش صندوق اين جهانی اقتصاد در هابحران بروز کند. هنگامفعالیت می فقر کاهش و المللیبین

 و شورهاک اقتصادی بازبینی مالی؛ منابع اعطای گذاری؛سیاست در کمک اقتصادی؛ بینی روندهایپیش :از عبارتند هافعالیت عمده. کندمی

 .پايین درآمد با کشورهای به کمک

0 World Economic Outlook (WEO) 
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جهانی باقی بماند. بايد توجه داشت که شرايط جنوب صحرای آفريقا کمتر از مقادير متوسط رشد 

گذار چالش برانگیزتر خواهد بود. در بسیاری موارد، تهديد مشترک برای تعدادی از اقتصادهای درحال

ها يا مخاطرات مربوط به ناشی از سیاست ینانینااطماولويت کشورها از میان برداشتن  ترينمهمو 

د توانگذاری در اين مقطع، میکند که خطاهای سیاستیم تأکیدرشد اقتصادی است. اين گزارش 

، IMFرا به شدت تضعیف کند. بدين منظور  زايیاشتغالهای اقتصادی، رشد اقتصادی و قابلیت

ای را برای بهبود رشد اقتصادی های منطقهالمللی و سیاستدر سطح بین چندجانبههايی سیاست

 دهد.پیشنهاد می

المللی برای های چندجانبه کشورها در سطح بینهمکاری اين ارتباط درهای چندجانبه: سیاست

دت مدت و بلندمرشد جهانی در کوتاه بودن یرفراگمقابله با برخی مخاطرات مرتبط با پايداری و 

 المللی پول برای همکاریاز منظر صندوق بین فناوریهای تجارت و است. حوزه قرارگرفته موردتوجه

ورها کشچندجانبه  هایهمکاریاست. همچنین، اين نهاد  قرارگرفته تأکید موردالمللی در سطح بین

ی مديريت پیامدهای ناش، ه جهانیالمللی، اصالح مقررات مالیمالیات بینهای اصالح سیاست ینهزم در

رويکردهای سیاستی در ارتقاء  ترينمهمرا از فساد  و نیز کنترل مهاجرتاز تغییرات آب و هوايی و 

 یربودن رشد جهانی معرفی کرده است.ری و فراگپايدا

های کالن اقتصادی در اکثر اقتصادها بايد به دنبال تثبیت و تقويت سیاستای: های منطقهسیاست

های پیشرو باشند. ايجاد رشد فراگیر و جلوگیری از های رشد يا رسیدن به رشد پايدار در افقپايه

ذارند، گمی تأثیرپذيرترين اقشار جامعه سب روی آسیبنامتنا صورتبهمدت که رکودهای طوالنی

ايد ای بهای منطقهانداز اقتصادی بهتر برای همه اقتصادها ضروری است. سیاستچشم تأمینبرای 

متناسب با شرايط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن منطقه در نظر گرفته شود. در حال حاضر، 

ی های کالن اقتصادبر آن، سیاست مؤثرهای اقتصادی و ريسکبرای مقابله با کاهش مستمر رشد 

، سیاست مالی حالينباااست.  های پولی، در بسیاری از کشورها تقويت شدهسیاست ويژهبه

 ملهازجگرانه )در کشورهايی که با کاهش رشد روبرو شده و از منابع مالی کافی برخوردارند( حمايت

 ها برای افزايشهای نیروی انسانی و بهبود زيرساخترتقاء مهارتگذاری عمومی در اافزايش سرمايه

ر آوری اقتصاد در برابپتانسیل رشد ضروری و اجتناب ناپذير است. در اين ارتباط، افزايش تاب

 ربه شما نیازهای اصلی ازجملههای ساختاری نیز تغییرات منفی بازارهای مالی و کاهش محدوديت

 جدول به شرح در جهت افزايش رشد اقتصادی برای مناطق اقتصادی IMFسیاستی  رويکرد. رودمی

 است: (7-0)
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 ایرشد اقتصادی در سطوح منطقه درخصوصالمللی پول رویکردهای سیاستی صندوق بین. (3-7جدول )

 های سیاستیاهم رویکرد نوع اقتصاد

 اقتصادهای پیشرفته

ید صنعتی تول خصوصبهکننده حمايت از تولید های پولی تسهیلاعمال و پیگیری سیاست

 و کاهش انتظارات تورمی؛

 یهاسکيو راقتصادی منطقه انداز با توجه به چشمهای مالی پیگیری اجرای سیاست

 (؛محدود است یپول استیکه اعمال س یدر موارددهنده رشد )کاهش

مناسب  یمال طيشرا جاديا ی در جهتمنف اي نيیپا اریسطح بس کاهش نرخ بهره بلندمدت تا

 گذاران؛برای سرمايه

 گذاری؛های سرمايههای مربوط به امور زيرساختی و توسعه مشوقکاهش هزينه

اقتصادهای 

و  توسعهدرحال

 نوظهور

در  خصوصبهی بازار هایشوکو  یخارجهای اقتصاد در مقابل تکانه ریآوتاب ارتقاء

 ارتباط با تولیدات صنعتی؛

 ینگيو نقد هيسرما بودن در دسترس باهدفقوانین مقررات و اعمال، اجرا و نظارت بر 

  های اقتصادی؛ويژه در شوکالزم برای رشد اقتصادی به

کاهش  به سمتهای عمومی های مالی در کشورهای دارای بدهیگیری سیاستجهت

از میان برداشتن  باهدفای عاملین اقتصادی توسعههای استقراض و رفع نیازهای هزينه

 رکودهای فعلی و آتی؛

 باهدفهای مکرر دولت و گسترش درآمد هزينه یمندضابطهها، ارتقاء هدفمندی يارانه

مومی های عبر رشد اقتصادی )رشد تولیدات صنعتی و هزينه مؤثرهای گذاریحفظ سرمايه

 ی(؛های بهداشتی و ايمندر آموزش، مراقبت

های سیاستی جهت تقويت اصالحات ساختاری نهادها، حاکمیت و چارچوب 

 در بازارهای جهانی.  هاآنپذيری پذيری و رقابتاندازهای رشد و انعطافچشم

 ( 0273المللی پول ): گزارش صندوق بینمأخذ

المللی در های بین، گسترش همکاریینانینااطم، کاهش IMFبا توجه به رويکردهای سیاستی 

پذيری و اصالح گذاری عمومی، ارتقاء رقابتو همچنین، افزايش سرمايه فناوریهای تجارت و حوزه

 تولید صنعتی ضروری است. خصوصبهها و نهادها برای بهبود رشد اقتصادی زيرساخت
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 یرشد اقتصاد تیاز وضع( OECD) 1دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی . 1-1-5

 آن از رشد اندازچشمو  2112جهان در سال 

برای کاهش رشد اقتصادی جهان به عللی همچون ضعف در  ،یو توسعه اقتصاد یهمکارسازمان 

گذاری، افزايش سرمايههای تجاری و کاهش بازار کار و دستمزدهای ناامیدکننده، محدوديت

کند. از ديدگاه اين سازمان، رشد اقتصادی ره میهای تجاری و کاهش اعتماد میان کشورها اشاريسک

کار توسط اين سازمان وهای حاصل از بررسی کسبانداز مواجه است؛ زيرا دادهجهان با تضعیف چشم

 وصخصبهو همچنین اقتصادهای نوظهور  يافتهتوسعهدهد که رشد اقتصادی در کشورهای نشان می

 شده است. مواجه هستند، کندتر ینانینااطمو های بازار مالی کشورهايی که با محدوديت

و  پشتیبانی از حفظ اعتماد باهدفدر حوزه تجارت  يژهوبهاين سازمان، کاهش عدم قطعیت سیاستی 

ب اتخاذ واکنش مناس باهدفهای مالی گذاری، بازبینی سیاستدهی به سرمايهگذاری، اولويتسرمايه

ها برای وری در بلندمدت و افزايش فرصتبهره يتتقودر مقابل رکود و اجرای اصالحات برای 

 یصاداقتوری و فراگیری رشد ا پذيری، بهرهتوان انعطاف ءهايی جهت ارتقاسیاست عنوانبههمگان را 

 کند. معرفی می

(، بانک جهانی IMFالمللی پول )های سه سازمان جهانی صندوق بینبندی کلی از ديدگاهدر يک جمع

(WBو سازمان هم )( کاری و توسعه اقتصادیOECDمشخص می ،) شود که تداوم رشد اقتصادی

ذاری گبر آن همچون کاهش مخاطرات، افزايش سرمايه مؤثرويژه در حوزه تولیدات صنعتی و عوامل به

ر توسعه د توجهیقابلپذيری از جايگاه عمومی، تقويت سرمايه انسانی، توسعه تجارت، بهبود رقابت

گذاری توسعه پايدار برخوردار است. نظر به اهمیت موضوع تولید صنعتی، سرمايهاقتصادی و اهداف 

 است.  شدهیبررسها المللی در اين حوزهو تجارت در ادامه رويکردهای سیاستی نهادهای بین

 صنعتی دیحوزه تول. 1-2
 بهبود و توسعهو  پايدار یسازیصنعتی، ترويج صنعت توسعهاز اهداف توسعه پايدار ی کي

به بررسی میزان تولیدات صنعتی اقتصادهای  در ادامه . در اين حوزهاستبا آن  ی مرتبطهازيرساخت

 شود. های اخیر پرداخته میانداز آتی آن در سالو چشم 0272جهان و وضعیت آن در سال 

                                                 
7  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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 2112جهان در سال  یجهان و اقتصادها یصنعت داتیتول. 1-2-1

وضعیت تولیدات صنعتی جهان و اقتصادهای مختلف را  (7)يونیدوسازمان توسعه صنعتی ملل متحد 

اين سازمان،  0272فصلی سال  آخرين گزارش کند. بر اساسمنتشر می هرسالفصلی در  صورتبه

 ژئوپلیتیکی هایقطعیت عدم علتبه  میالدی 0272 سال چهارم ماههسه در تولید صنعتی جهانی رشد

 ،مريکاآ متحدهياالتا يژهوبه پیشرو، کنندگانتولید بین هاتعرفه و تجارت مورد در مداوم هایتنش و

 اقتصاد، کلیرشد  کند شدن ازنظر را جدی هایچالش است و يافته کاهش چین، و اروپا اتحاديه

متوسط رشد تولیدات صنعتی  است. آورده وجود به کاال مبادله و زندگی استاندارد ،اشتغال کاهش

 07، حدود 0271درصد بوده که در مقايسه با متوسط رشد در سال  9.4معادل  0272جهان در سال 

  درصد بوده است(. 4.9برابر با  0271)متوسط رشد تولیدات صنعتی در سال  درصد کاهش داشته است

 (درصد) های مشابه سال قبل. رشد تولیدات صنعتی جهان و اقتصادها در مقایسه با فصل(7-7)نمودار 

 

 0271-0272رشات فصلی تولیدات صنعتی جهان، يونیدو، : گزامأخذ 

                                                 
7 United Nations Industrial Development Organization (Unido) 

 نيدر حال توسعه است و اکشورهای در  یتوسعه صنعت جيتروجهانی (، مسئول UNIDO) دویوني ايملل متحد  یسازمان توسعه صنعت

و سازگار  یمعتقد است که صنعت رقابت دویوني. دهدیانجام م یامنطقه یاقتصاد یبا نهادها کينزد یارتباط و همکار قياز طر شتریرا ب تیفعال

 هزاره است. یابه اهداف توسعه یابیفقر و دست کردنکنشهير ،یرشد اقتصاد عيدر تسر یاساس ینقش یدارا ستيزطیمحبا 
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 در هاآند رش سرعت ،يافتهگسترش صنعتی اقتصادهای در تولیدات صنعتی اخیر هایسال درهرچند 

 ،0271کمتر شده است. متوسط رشد تولیدات صنعتی در اين اقتصادها در مقايسه با سال  0272 سال

 کاهشدهد متوسط فصلی نشان می يافتهيلتعدارقام  .(7-7)نمودار  است يافتهکاهشدرصد  02 حدود

است.  ماندهیباقثابت درصد  79 در سطح ،0271در مقايسه با سال  0272سال  صنعتی چین در رشد

خر آ ماههسهو نوظهور صنعتی )جز چین( در  توسعهدرحالی تولیدات صنعتی اقتصادهارشد میزان 

ه قرار يافتشی ناگهانی، در وضعیت بهتری نسبت به کشورهای توسعهروند کاه باوجود 0272سال 

خ نراين بازده زمانی در آسیا و اقیانوس آرام در  توسعهدرحالاقتصادهای  کهیطوربهداشته است؛ 

افزايش تولیدات صنعتی هند، اندونزی و عربستان  یجهدرنتاند که درصدی را ثبت کرده 0/5رشد ساالنه 

 . صعودی بوده است

 یصنعت داتیتول در خصوص دویونی یاستیس اندازچشم .2-1-3

 ساسبر اانداز بلندمدت رشد تولیدات صنعتی اشاره دارد و چشميونیدو در گزارش فصلی خود به 

 نهمچنی جامع و پايدار صنعتی توسعه کلیدی و حیاتی نقش بر پايدار، توسعه 0292 دستور کار

ترويج ت. اس شده تأکید ديگری زمان هر از بیش پايدار توسعه اهداف به دستیابی در يونیدو مشارکت

 انداز بلندمدتچشم نوظهورو اقتصادهای  توسعهدرحالدر کشورهای  پايدار و جامعتوسعه صنعتی 

ر درويکردهای سیاستی بلندمدت يونیدو  ترينمهم ازجملهمتحد است.  ملل صنعتی توسعه سازمان

 است: ارائهقابل (9-7جدول )های آتی به شرح توسعه صنعتی برای سال خصوص

 

 (: رویکرد سیاستی یونیدو برای رشد تولیدات صنعتی9-7جدول )

 یاستیس یهاکردیاهم رو محور

و تقویت سرمایه انسانی در جهت  زاییاشتغال

 توسعه صنعتی و مقابله با بحران اقتصادی

 های مناسب در جهت کاهش بیکاری؛اجرای طرح

 های اقتصادی؛های نیروی انسانی جهت مقابله با بحرانمهارتتقويت 

 زنان توانمندسازی اقتصادی در جهت« 0273 سال در جوانان راهبرد طرح»اجرای 

 جوان مردان و

  ظهور حال در تجاری هایتنش و سیاسی ابهامات ها،غلبه بر نابرابری پذیریرقابت ارتقاء

 و فناوریرسوخ  گذاری،افزایش سرمایه

 کوچک و متوسط هایتقویت بنگاه 

 های کوچک و متوسط؛جديد با محوريت بنگاه هایگذاری در تکنولوژیسرمايه

 جهانی؛  اقتصاد در کوچک اقتصادی هایبنگاه ارتقاء نقش

 .1الکترونیک تجارت توسعه

 جوانان به کمک برای کارآفرينی درسی برنامه اجرای کارآفرینی توسعه

 هایمؤلفهسمت  به صنعتیتوسعه  هدایت

 کیفی

 تیفیکها در جهت ارتقا توسط دولت یگذاراستیچارچوب مناسب س هیته

  تولیدات صنعتی؛

                                                 
 .ردیدربر گ 0202کوچک را در سال  یهادرصد از تجارت 75نوع از تجارت، حدود  نيشده است ا ینیبشیپ7 
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ی المللهای الزم جهت ارتقای کیفیت و رعايت استانداردهای بینايجاد زيرساخت

  ی به بازارهای جديد تجارت.دسترسبرای 

 زیست محیط از حفاظت

 انسانی به علت افزايش هایفعالیت از ناشی محیطیزيست منفی پیامدهای کاهش

 مصرف؛ و تولید افزايش کنار در جمعیت

 تشاران با زيست محیط سازگار با تولید فرآيندهای و نوآورانه هایاستفاده از روش

 کربن کمتر؛

 کاربرد برای پاک هایانرژی به دسترسی

 تولیدی

 عرصه در زيست محیط با سازگار ابتکاری هایخالقیت و هاطرح حمايت از

 تجارت؛ و صنعت

 صنعتی؛ تولیدات در ایگلخانه گازهای انتشار کاهش

 ؛تجديد پذير هایانرژی از استفاده تسهیل

 دانش. و فناوری مختلف ابعاد تقويت و فنی هاینوآوری ايجاد

 کارآفرینی زنان

 ؛نقشه راه کي عنوانبهو استخدام زنان  یراهبرد برابر

 ؛های تولیدی و تجاریدر حوزه یتیجنس یبرابر

 توسعه آموزش و کارآفرينی برای زنان.

 .0273، ملل متحد یسازمان توسعه صنعت: گزارش فصلی مأخذ

 پاک یصنعت تولیدات توسعه برای الزم تکنولوژيکی هایظرفیت از يونیدو، جهان امروز را برخوردار

 هايیروش توسعه صنعتی، توسعه بهبود برای اقدام نوع هر اصلی کند هستهو اظهار می شماردبرمی

من ض. بود خواهد آلودگی و هازباله کاهش و منابع کارآمد مديريت پاک، محصوالت شناسايی برای

 ايجاد تر،بیش زايیاشتغال ساختاری، تنوع ايجاد برای پايدار منابعی خودخودیبه سبز آنکه صنايع

 صرفهبه یزن اقتصادی ازلحاظ پايدار تولید الگوهای به پايبندی. روندمی به شمار افزايش رفاه و درآمد

 عالوههب. کندمی کمک پذيریرقابت بهبود به و شودمی منابع تلفات کاهش به منجر چراکه است؛

 هایلوژیتکنو انتخاب با که زمانی خصوصبه نیز وکارکسب الگوهای و تولیدی فرآيندهای در تحول

  .کندمی ارائه زيستیمحیط هایچالش با مقابله برای را کارآمدی هایحلراه شود، همراه مناسب
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 گذاریحوزه سرمایه. 1-3

گذاری گزارش سرمايه گزارشی با عنوان هرساله 0)آنکتاد( 7کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل

  بیش از استفاده از آمارهایگذاری خارجی در سطح جهانی و با پیرامون میزان و روند سرمايه 9جهانی

 کند. می منتشر و تهیهکشور  742

 2112 سال در جهان گذاریسرمایه. 1-3-1

 آنکتاد رقم تداوم يافت.  0272در سال  4(FDI) گذاری مستقیم خارجیروند نزولی سرمايه

رقم  میلیارد دالر اعالم کرده است که اين 7031را  0272گذاری خارجی در جهان طی سال سرمايه

 ،بر اساس اين گزارشدرصد افت داشته است.  79میلیارد دالر معادل  022نسبت به سال قبل از آن 

 در اين سال گذاری خارجی در جهانگرانه آمريکا عامل اصلی افت سرمايههای حمايتسیاست

-يهکمترين رقم سرما 0272گذاری در جهان طی سال میلیارد دالری سرمايه 7031است. رقم  ذکرشده

به اقتصادهای  FDIجريان  اين سال،. در سال گذشته بوده است 1گذاری خارجی در جهان حداقل طی 

 توسعهدرحالبه کشورهای  FDIاما جريان  .رسید 0224ترين حد خود از سال به پايین نیز يافتهتوسعه

درصد رشد  0، پايدار ماند و همچنان يافتهتوسعهکشورهای  به FDIدر اثر کاهش فزاينده و غیرعادی 

درصد رشد  95های جديد صنعتی با اعالم گذاریهای سرمايهداشت. روند کاهشی بلندمدت پروژه

که  توسعهدرحالبین کشورهای  FDIمتوقف شد. رشد  0272گذاری در سال در اين نوع سرمايه

متمرکز در آسیا و ناشی از  عمدتاًاست،  هاآنای کلید توسعه صنعتی گذاری کارخانهسرمايه

  های بزرگ صنايع تبديلی و فرآوری منابع طبیعی در اين کشورها بوده است.گذاری در پروژهسرمايه

 یخارج میمستق یگذارهیتوسعه سرما یآنکتاد برا یاستیسرویکردهای . 1-3-2

 هایتنش ژئوپلیتیکی، های، ريسک5گذاری مستقیم خارجیآنکتاد از سرمايه هایبررسیبراساس 

های سال در FDI جريان بر منفی تأثیر توانندمی ،گرايانهحمايت هایسیاست مورد در نگرانی و تجاری

در جذب  مؤثراقدام سیاستی  770حداقل  ی جهانیاقتصادها، 0272در سال  .باشند داشته روپیش

                                                 
7 United Nations Conference on Trade and Development 

 کتادنآ است.شده نهاده  بنا متحد ملل سازمان عمومی مجمع قطعنامه برمبنای و است متحد ملل سازمان عمومی مجمع آنکتاد يک رکن فرعی0 

 و مايدنمی لحاظ سیاسی بر حاکمیت عالوه را اقتصادی حاکمیت مفهوم توسعه اقتصادی و المللبین تجارت در عرصه خود تصمیماتدر 

 .است قرار داده تأکید مورد را توسعه درحال کشورهای نفع به متقابل وابستگی و بر انصاف مبتنی المللیبین همکاری برابری، اصل

9 Word Investment Report 
4 Foreign Direct Investment (FDI) 
5 World Investment report, key messages and overview, (9102) 
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ل آزادسازی، ترويج و تسهیل خارجی معرفی کردند. دو سوم اين اقدامات به دنبا گذارانسرمايه

کشاورزی، رسانه،  ازجملهاقدامات آزادسازی چندين صنعت اين های جديد بوده است. گذاریسرمايه

. قرار داد رتأثیو تجارت اينترنتی را تحت  اتفروشی، امور مالی، لجستیک، ارتباطمعدن، انرژی، خرده

. در بوده است FDI برجذبات جديد يا مقرر اقدامات اعمال محدوديتدرصد  94ین حدود نهمچ

گذاران خارجی ادامه يافت. همچنین بسیاری های اداری برای سرمايهسازی رويهروند ساده اين سال،

شايان گذاران در صنايع يا مناطق خاص ارائه دادند. های مالی جديد برای سرمايهاز کشورها مشوق

 رخ داده است.درصد اين اقدامات در آسیا  12حدود توجه است که 

گذاری یت سرمايهبهبود وضع در راستای و 0272در سال  صورت پذيرفته شده تکمیل اقداماتدر 

رين بیشت که ارائه دادهرو برای افق پیشسیاستی را  برخی از رويکردهاینکتاد خارجی در جهان، آ

 . (4-7)جدول  های صنعتی استسیاستآن بر توجه سیاستی 
 گذاری مستقیم خارجی بهبود جریان سرمایه درخصوصتاد سیاستی آنک . رویکردهای(4-7جدول )

 اهم رویکردهای سیاستی محور

های استراتژی اولویت

 گذاریسرمایه

دار در راستای تحقق استراتژی توسعه های اقتصادی اولويتگذاری در فعالیتگسترش زمینه سرمايه 

 صنعتی؛

 های دولتی و خصوصی )کاهش آثار تزاحمی(؛گذاریسرمايهبسترسازی برای تقويت متقابل 

های شغلی مناسب، تقويت پايداری، گسترش و ارتقای ايجاد فرصت باهدفگذاری خارجی توسعه سرمايه

 المللی.؛پذيری بینظرفیت تولیدی و رقابت

ها و شقابتی، چالهای ردقیق از مزيت وتحلیلتجزيهگذاری مبتنی بر های سرمايهبندی سیاستاولويت 

 .FDIهای توسعه و توجه به تنگناهای کلیدی برای جذب فرصت

انسجام سیاست 

گذاری برای ایجاد سرمایه

 های تولیدیظرفیت

 گذاری؛های سرمايهيکی از اولويت عنوانبه روزبههای مناسب و دانش فنی توسعه و انتشار فناوری

افزايش مشارکت  باهدفگذاری های سرمايههای مناسب و کارآمد در جهت اولويتاعمال و اجرای سیاست

های الزم درمسیرهای توسعه و مهارت فناوری(، GVCهای ارزش جهانی )و منافع حاصل از زنجیره

GVC ؛ 

های عیین سیاستمعیار اصلی در ت عنوانبههای داخلی ايجاد پیوندهای تجاری و تحريک توسعه بنگاه

 .  FDIهای جذب گذاری و اولويتسرمايه

ورود و استقرار 

 گذاران خارجیسرمایه

اس گذار خارجی بر اسهای ورود سرمايههای مالکیت يا محدوديتاعمال و مشخص کردن محدوديت

های ختزيرسامحافظت از منافع ملی، امنیت ملی، کنترل منابع طبیعی، اهداف قانونی سیاست ملی همچون 

 مهم، بهداشت عمومی و محیط زيست؛

گذاری با جذب ارتقاء اهداف توسعه ملی مطابق با استراتژی توسعه صنعتی يا استراتژی سرمايه

 گذاران خارجی.سرمايه
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ارتقاء و تسهیل 

 گذاریسرمایه

 ارايی و اثربخشی؛ک گذاری ملی و محلی برای دستیابی به حداکثرهماهنگی بین کلیه توافقات سیاستی سرمايه

 های کوچک و متوسط، کارآفرينان و منابع مالی؛گذاران خارجی به بنگاهتسهیل دسترسی سرمايه

 گذاران خارجی.در پیوند با سرمايه هاSMEهای کارآفرينان و ارتقا مهارت

های ها و ضمانتمشوق

 گذاریسرمایه

 های بلندمدت و سود؛اثربخشی، دستیابی به اهداف، هزينه ازنظرگذاری های سرمايهارزيابی مشوق 

 های هدفمند برای حمايت از صنايع نوپا در مرحله ساخت و توسعه؛اعطای مشوق

 گذاری با استراتژی توسعه کشور؛های سرمايهتطبیق مشوق

 گذاری.های سرمايهارائه معیارهای شفاف و روشن در خصوص اعطای مشوق

 . )آنکتاد( ارت و توسعه سازمان مللکنفرانس تج: مأخذ

گذاری بندی صنايع در جذب سرمايهگذاری، بر اولويتدر رويکرد سیاستی آنکتاد در خصوص سرمايه

ی و گذارگذاران خارجی، تسهیل سرمايههای داخلی و کارآفرينان با سرمايهبنگاه هم پیوندیخارجی، 

 شده است.  تأکیدر توسعه صنعتی ب تأکیدگذاری با های سرمايههدفمند بودن مشوق

 

 گذاریسازمان همکاری و توسعه اقتصادی درخصوص سرمایه دیدگاه. 1-3-3

ولید و ت تبعبهگذاری بیشتر و های تجاری به سرمايهکند که تشديد محدوديتاين سازمان بیان می

تر گذاری ضعیفتر و رشد سرمايههای بازارهای مالی وسیعرساند. همچنین دشواریاشتغال آسیب می

گذاری حمايت کند. بايد توجه داشت رشد موجودی وری سرمايهاز آن است که از دستاوردهای بهره

ی ن سازمان بازسازاست؛ لذا از منظر اي يافتهکاهشيافته سرمايه در بسیاری از اقتصادهای توسعه

گذاری بايد در اولويت کشورهای جهان قرار های اثرگذار بر رشد اقتصادی آتی از ناحیه سرمايهحوزه

 بهبود اقتصاد و پذيریانعطافآوری و تابتوان  ءها بايد در جهت ارتقاسیاستگیرد. همچنین 

سعه توو  کارهاوکسب مادپشتیبانی از اعت باهدفد تا کشورها بتوانند گذاری شونوری هدفبهره

 .رو را کاهش دهنددر حوزه تجارت، انواع مخاطرات پیش ويژهبه گذاریسرمايه

 حوزه تجارت. 1-4

مستقیم  گذاریسرمايه و تجارت. است برقرار کشورها اقتصادی توسعه و تجارت میان ایپیچیده رابطه

 کنولوژيکیت هایپیشرفت اکتساب و المللیبین کار نیروی پرورش طريق از را بسیاری فوايد خارجی

 ورهاکش توسعه به درنهايت و شودمی هاآن اقتصادی رشد به منجر که آوردمی همراه به  کشورها برای

 سال رد جهان داخلی ناخالص تولید و تجارت جريان تجاری، هایتنش تشديد دنبال کند. بهکمک می

 اقتصادی هایسیاست به مربوط هاینااطمینانی و تجاری هایتنش افزايش درواقع. شد کند 0272

شود. سازمان تجارت  مواجه با نوسانات شديدی اين سال در جهانی تجارت جريان تا شد باعث
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اندازهای المللی تجارت به بررسی وضعیت تجارت جهان در سال جاری و چشمجهانی و مرکز بین

 اند.های آتی پرداختهسیاستی برای سال

 سازمان نیانداز اتجارت جهان و چشم تیاز وضع 1یگزارش سازمان تجارت جهان. 1-4-1

درصد  72ارزش تجارت کاال  ،0272سال در ( WTO) 0سازمان تجارت جهانی بر اساس گزارش

 4.1است که در مقايسه با رشد  يافتهافزايشدرصد  9است و حجم تجارت در اين سال  يافتهافزايش

هزار میلیارد  71.1از  درصدی 72.0 افزايشصادرات کاال با  تر است. ارزشپايین 0271درصدی سال 

افزايش صادرات کاالی رسید.  0272میلیارد دالر در پايان سال  هزار 73.5به  0271دالر در سال 

نین افزايش تقاضای واردات در آسیا ناشی از افزايش قیمت نفت و همچ عمدتاًجهان در اين سال 

میلیارد دالر رسیده  73.3به  0271میلیارد دالر در سال  72از در اين سال  نیز واردات کاالبوده است. 

 درصدی در واردات جهانی است.  72.1رشد  دهندهنشانکه 

 های آتیسال یبرا یسازمان تجارت جهان یاستیس ویکردهایر. 1-4-2

 هاینا اطمینانی تداوم تجارت، محدودکننده هایسیاست تعداد افزايش تجاری، هایتنش تشديد

های های کاهشی برای رشد تجارت در سالبینیو کند شدن رشد اقتصاد جهانی منجر به پیش اقتصادی

بب دهد و اين امر سرا افزايش می نااطمینانیهای تجاری ها، تنشبینیآتی شده است. بر اساس پیش

شود که برای افزايش رفاه و سطح زندگی های مولدی میگذاریآن دسته از سرمايه افتادن تأخیربه 

مردم الزم و ضروری است، همچنین ايجاد اشتغال برای تولید کاال و خدمات صادراتی را با مانع 

های افزايش تنش علتبه  0272سازد. قسمتی از کاهش رشد حجم تجارت جهانی در سال روبرو می

ای خاص دهنده عوامل ساختاری و چرخهاما نشان ؛استای بین کشورها جنگ تعرفهو تجاری 

، ادیهای بزرگ اقتصشوکيافته، تغییر مواضع سیاست پولی در اقتصادهای توسعه ازجملهکشورها 

های کالن باعث کاهش رشد در اتحاديه اروپا است. ريسک عدم اطمینان از برگزيت و نوسانات مالی

                                                 
7 World Trade Organization (WTO) 

رقراری بپردازد. وظیفه اصلی آن اطمینان از سازمان جهانی تجارت به تنظیم و نظارت بر اجرای قوانین جهانی تجارت، بینِ ملل مختلف می

های اصلی اين سازمان شامل: مذاکرات تجاری، اجرا و نظارت بینی و آزادانه است. مأموريت، قابل پیش(تا حد امکان منعطف) جريان تجاری

 بر روابط تجاری، حل و فصل اختالفات تجاری، حمايت از توسعه و ايجاد ظرفیت تجاری و توسعه تجارت است.
9 World Trade Statistical Review, (0273) 
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اقتصادی و حجم تجارت کشورها گرديده است. اهم راهکارهای سیاستی سازمان تجارت جهانی در 

 .است شدهارائه( 5-7خصوص بهبود عملکرد تجاری در جدول )

 سیاستی سازمان تجارت جهانی جهت بهبود تجارت رویکردهای. (5-7) جدول

 اهم رویکردهای سیاستی محورها

مذاکرات 

 یتجار

  تجاری و  توجه به تجارت در شرایط بحرانی؛گسترش مذاکرات 

  ارائه راهکارهای تجاری نوین و جدید توسط اعضاWTO؛ 

 هایی از تجارت الکترونیک؛هدایت مذاکرات آینده به سمت جنبه 

  گذاری؛در تسهیل سرمایهالمللی بینایجاد یک چارچوب چندجانبه 

 گذاری؛سرمایههای تجارت و ها و پیوندها در حوزهتوسعه همکاری 

  گذاری جهانی؛های سرمایهدر جریان یافتهتوسعهو کمتر  توسعهدرحالتسهیل مشارکت بیشتر کشورهای 

 ها؛مالی این بنگاه تأمینهای خرد/کوچک و متوسط به اطالعات، تسهیل تجارت و توسعه دسترسی بنگاه 

 مذاکره و تالش برای افزایش تمایل مشارکت زنان در تجارت؛ 

 مقررات داخلی برای آن؛ و بر گسترش و تقویت تجارت خدمات و تدوین قوانین تمرکز 

  ؛محیطیزیستتمرکز مذاکرات بر مسائل 

 ای تجارت کاالها و خدمات؛ای و غیرتعرفهکاهش یا در صورت لزوم حذف موانع تعرفه 

 ان به بازار محصوالت کشاورزی؛ ها، دسترسی آسهای داخلی مانند یارانهتمرکز بر مذاکرات کشاورزی در خصوص حمایت

 های صادراتی این محصوالت؛محدودیت موقعبهپذیری صادرات محصوالت کشاورزی و اعمال افزایش رقابت

 نام مکان یا اصطالحات با عالئم مرتبط مکانی(. ازجملههای جغرافیایی )ثبت نشانه 

اجرا و نظارت 

بر روابط 

 یتجار

 های تجاری؛ها و شیوهای بر سیاستنظارت دوره اطمینان از اجرای صحیح توافقات و 

  رسانی؛تقویت شفافیت و تقویت الزامات الزم جهت اطالع 

 های اعضای اصالح تجارت و تبدیل سیاستWTO های بازار محور در خصوص دسترسی به بازار، پشتیبانی به سیاست

 های صادرات؛ها و ممنوعیتداخلی، رقابت برای صادرات و همچنین محدودیت

  اقدامات حفاظتیWTO  داخلی خاص؛ صنایعبرای حمایت از 

  آزمایشات و مراحل صدور گواهینامه توسط کم نظارت و پایش مقررات، استانداردها،تقویت( یته موانع فنی تجارتTBT )

 ممانعت از اعمال موانع غیرضروری تجارت؛ منظوربه

  ترجیحات تجاری، عوارض گمرکی و اعمال  ازجملهنظارت بر قوانین مبدأ در خصوص اجرای بسیاری از اقدامات تجاری

 اقدامات ضد دامپینگ؛

 و کاهش موانع  توسعهدرحالبسیاری از کشورهای  های خارجیهای پایدار برای کاهش مشکالت مالی و بدهیحلیافتن راه

 های تجاری.برای استفاده از فرصت مالی

 وفصلحل

اختالفات 

 یتجار

  ،ها؛قوانین و رویهصدور تعلیق تعهدات در صورت عدم رعایت احکام 

  استیناف رفع اختالفات تجاری؛  هیئتای ناظر بر عملکرد تشکیل کمیته 

 ؛کشاورزیهای مشخص برای حل اختالفات مداوم در حوزه تدوین برنامه 

 سازیتیظرف

و توسعه 

 یتجار

 بهتر؛ یزندگ یبرا ریبا عنوان: تجارت فراگ 2112-22بلندمدت  کیحرکت در جهت اهداف برنامه استراتژ 

 های تجاری و اهداف توسعه پایدار؛هماهنگی میان سیاست 

 یسازساده یهاآن با استفاده از روش لیتجارت و تسه یهانهیکاهش هز یدر راستا یتجار یهااستیس نییو تب نیتدو 

 ؛یتالیجیکاال و ارتباطات د یتجار انیجر

 ؛یافتهتوسعهکم  یبه بازارها در کشورها یو دسترس کیتوسعه تجارت الکترون ،یتجار یهافرصت جادیا 

 ه ب شتریب مهلت دادنو  یتجار یهافرصت جادیا ،یتجار یهاتیو توسعه ظرف جادیا یبرا توسعهدرحال یکمک به کشورها

 ؛خود یتجار یهاتوافقنامه یدر اجرا هاآن

 ؛توسعهدرحال یمقامات کشورها یبرا یآموزش یهادوره یبرگزار تداوم 

  هاآنو افزایش آموزش به  زنان شتریمشارکت بفراگیر کردن تجارت با. 
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 .جهانی: سازمان تجارت مأخذ

اجرا و نظارت بر ی، مذاکرات تجارمحورهای سیاستی سازمان تجارت جهانی مبتنی بر چهار محور 

ی است. در اين محورها و توسعه تجار سازیظرفیتی و اختالفات تجار وفصلحلی، روابط تجار

های نوين تجارت و گسترش تجارت الکترونیک، رفع موانع گذاری، توسعه روشبر تسهیل سرمايه

های تجاری، نظارت بر قوانین و حل اختالفات تجاری و گسترش مشارکت تجاری و توسعه ظرفیت

های شده است. بنابراين برای رسیدن به اهداف توسعه پايدار که در برنامه تأکیدزنان در تجارت 

يکی  بهتر یزندگ یبرا ریتجارت فراگاست،  قرارگرفته موردتوجهسیاستی سازمان تجارت جهانی نیز 

 رود.گذاری در کشورها به شمار میهای اصلی سیاستاز کانون

 یآت یهاسال یبرا 1 (ITC) تجارت یالمللنیمرکز ب یاستیس اندازچشم. 1-4-3

لمللی کردن اتخصصی به حمايت از بین صورتبهای است که توسعه نهادالمللی تنها مرکز تجارت بین

های کشورهای MSMEپردازد. بدين معنا که  اين مرکز برای ( میSMEsهای کوچک و متوسط )بنگاه

جارت المللی را در جهت تپذيری بیشتر و اتصال به بازارهای بینو نوظهور، امکان رقابت توسعهدرحال

توسعه اقتصادی فراگیر و پايدار و کمک به  ITCمأموريت اصلی کند. گذاری فراهم میو سرمايه

در جهت نیل به اهداف توسعه  ITCنی سازمان ملل برای توسعه پايدار است. دستیابی به اهداف جها

 (. 0-7حوزه تمرکز دارد )نمودار  1پايدار، در 
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 در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ITCهای تمركز حوزه .(3-7نمودار )

 0272، المللی تجارتمرکز بینماخذ: 

، برقراری ITC 7های کوچک و متوسطبنگاه پذيریرقابت اندازر اساس گزارش ساالنه گروه چشمب

های نوين تجارت، تسهیل پذيرش های ديجیتالی، پذيرش و دنبال کردن روشتجارت از طريق کانال

ی، تغییر و المللتکنولوژی، ايجاد و تقويت مهارت با پیروی از قوانین، پیوستن به زنجیره ارزش بین

محورهای  ازجملههای کیفی در بهبود تجارت زيرساخت سازیراهمفهای کارمندان و بهبود مهارت

 ها است.MSMEپذيری کلیدی برای بهبود رقابت

 تجارت جهانی اندازچشم درخصوص یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار دیدگاه. 1-4-4

از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در حال حاضر انحرافات تجاری برای برخی محصوالت 

های تجاری سبب کند که هرچند، وجود محدوديتمی تأکیدمشهود است. اين سازمان  کامالًاص خ

 های تجاری درهای اقتصادی با زيان روبرو شوند، در حال حاضر تنششود که بسیاری از بخشمی

 افتهيکاهشهای صادراتی کاالهای صنعتی سفارش خصوصبههای جديد حال افزايش است. سفارش

های تجاری، از رشد ها از سیاستهای تجاری و باالتر رفتن عدم قطعیتاست. لذا با افزايش تنش

 آثار سوء یتجار یهاتنش شيافزادارد انتظار تجارت جهان نیز کاسته شده است. اين سازمان 

 .وارد سازد یزندگی داردهاتاناشتغال و اس ،یگذارهيسرما بر توجهیقابل
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 فصل اول یریگیجهو نت بندیجمع

 یرامطلوب را ب ایيندهاست که آ یهدف المللیینب ینهادها یعنوان هدف اصلبه يدارتوسعه پا تحقق

به  رساندن یبو استفاده از منابع، بدون آس یزندگ يطکه در آن شرا شودیمتصور م یجوامع بشر

 یتعال ریبلکه مس سازد،یانسان را برطرف م یماد یازهایتنها ننه یاتی،ح یهاو ثبات نظام يکپارچگی

با  0272در سال  يداربر توسعه پا مؤثراست که مجموعه عوامل  یدر حال ين. اکندیرا هموار م

 یداقتصا یهادر حوزه يژهوبه یبآس ينا یهاکانون يیمنظور شناساروبرو شده است. به یمخاطرات

عطوف م یجهان جارتو ت گذاریايهسرم ی،توسعه صنعت ی،رشد اقتصاد یهاتمرکز را بر حوزه توانیم

 ساخت. 

توسعه تجارت  و یلو تسه گذاریيهسرما يشافزا يدار،پا یتوسعه صنعت یر،و فراگ يدارپا یاقتصاد رشد

 یمامکه ت دهدینشان م هایکنند. بررس يداربه تحقق اهداف توسعه پا یتوجه يانکمک شا توانندیم

 قتصادی،روبرو شده است. در ارتباط با رشد ا یجد هایيتبا محدود 0272ها در سال حوزه ينا

وکار سبک یطخود مح يناست که ا یاستیس نا اطمینانیرفتن  یاناز م یشروپ هایيتمحدود ترينمهم

ه در حوز يژهوبه یو خصوص یعموم سازییتقرار داده است و ظرف تأثیررا تحت  گذاریيهو سرما

با کاهش  يکاآمر گرايانهيتحما هاییاستس ين،ه بر ارا محدود کرده است. عالو گذاریيهسرما

 نیداشته است. در چن به همراه یکشورها در سطح جهان آثار سوئ یبر رشد اقتصاد یتجارت جهان

دار برخور یشتریب يتاز اولو یادر سطوح منطقه يژهوبه يیهمگرا هاییاستاست که س يیفضا

 . شودیم

ال است، در س یتوسعه صنعت یاو منطقه یدر سطح جهان یصادرشد اقت هاییشراناز پ يکی هرچند

. روبرو شد یتوسعه صنعت با اختالل جد يندفرا یو تجار یامنطقه یهاتنش يشو با افزا 0272

مخاطرات و  يشسبب شده است تا با افزا یصنعت یداتکشورها در تول هایهم پیوندی درواقع

محدودتر شود.  یزن یتجارت توسعه صنعت يانو محدود شدن جر یاو تعرفه یتجار یهاجنگ

 ی،نانسا يهسرما يتحوزه عموماً بر تقو يندر ا المللیینب ینهادها یاستیس يکردهای، روحالبااين

ط، کوچک و متوس یهابنگاه يتو تقو فناوریرسوخ  گذاری،يهسرما يشافزا يری،پذارتقاء رقابت

 شده است.  قرارگرفته آفرينی،توسعه کار
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زم ال هایسازییترخ داده است که ظرف یدر حال یصنعت یداتتوجه داشت که کاهش رشد تول بايد

روبرو شده است. عالوه بر  يتبا محدود گذاریيهمخاطرات سرما يشبا افزا یزن یرشد اقتصاد یبرا

 ینهادها یاستیس يکردهایکرده است. رو يدروند را تشد ينا یزن یتجار يانکند شدن جر ين،ا

 است. قرارگرفتهو تجارت  گذاریيهسرما يانجر یلبر تسه عمدتاً یالمللینب
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  هایدر شاخص تصویر آنجایگاه جهانی اقتصاد ایران و : فصل دوم

 المللیبین
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 چکیده

رشد اقتصادی جهان رشد بیشتری را نسبت به تجارت جهانی تجربه کرده  است. در  0272در سال 

درصدی تولید ناخالص  9.1مقايسه با رشد درصدی را در  9اين سال تجارت جهانی رشد حدود 

 رغم بهبودهای تجاری در میان کشورهای بزرگ همچون آمريکا و چین علیجهانی داشته است. تنش

جهان، به محدود شدن تجارت جهانی در اين سال نسبت به  یاقتصادرشد وضعیت تجارت و  کلی

 منجر شد.     0271سال 

خود کاهش يافت و جريان سرمايه  سالهسهدر ادامه روند  نیجها گذاریرشد سرمايه 0272در سال 

رسید. همچنین تورم در سطح  0224به کمترين مقدار خود از سال  يافتهتوسعهدر میان کشورهای 

از  . در چنین شرايطیداشته استدرصد رسید که نسبت به سال قبل از آن افزايش  9.1جهان به عدد 

المللی شاهد کوچک شدن ين سال به گواه اطالعات نهادهای بینوضعیت اقتصاد جهانی، ايران در ا

واسطه خروج آمريکا از درصدی بوده است. اقتصاد ايران در اين سال به -9.3اقتصاد خود با رشد 

میلیارد دالر(،  9.5گذاری )سرمايهکاهش  جهش نرخ ارز، ازجملههای اقتصادی برجام و بروز شوک

درصد( روندی معکوس را با اقتصاد جهانی  92.5افزايش شديد تورم )دالر( و  5471درآمد سرانه )

 کرده است. بر اين اساس، شکاف بین تولید ناخالص تجربهويژه کشورهای پیشرو در منطقه و به

دی های اقتصاو ساير متغیرهای کالن اقتصاد ايران و کشورهای منطقه با توجه به محدوديت داخلی

 يش است. افزا در حالتحريم  ويژهبه

وکار، شاخص های سهولت کسبشاخص در 0272سال  المللی رتبه ايران درهای بیناز منظر شاخص

های آزادی اقتصادی، نوآوری جهانی، و در شاخص يافتهکاهشپذيری و شاخص توسعه انسانی رقابت

ضعیت ورا نسبت به سال قبل از آن داشته است. همچنین بهتری  وضعیتعملکرد لجستیکی ايران 

های پذيری جهانی نیز روندی رو به تنزل بوده است. بررسی شاخصايران در شاخص رقابت

ت. اس مؤثرهای دهد که عوامل مختلفی در کاهش جايگاه ايران در برخی شاخصالمللی نشان میبین

ها است و عامل ديگر برخی کشورها در اصالحات مرتبط با اين شاخص توجهقابليک عامل سرعت 

نمونه اضافه شدن  عنوانبهها شده است، دامات ايران که منجر به کاهش امتیاز برخی زيرشاخصاق

ای ايران رتبه 17منجر به تنزل  وکارکسبدريافت مجوزهای  شاخص يرزسوزی در مجوز ايمنی آتش

ی خای بر عملکرد برعنوان يک عامل زمینهنیز به شده است. هرچند عامل تحريم شاخص يرزدر اين 

  است. داشته به همراهها اثر سوء از حوزه
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 مقدمه

بنای شوند، ممعتبر جهانی منتشر می مؤسساتتوسط  هرسالهالمللی متفاوتی که های بینشاخص

قاط ای برای کشورها در درک نتواند آينهمی هاآنمناسبی برای مقايسه کشورها با يکديگرند و بررسی 

های مختلف برای ها و تالشی که در حوزهباشد. همچنین بررسی اين شاخص هاآنقوت و ضعف 

در  دهنده افق پیش روی کشورتواند نشانارتقای رتبه ايران در مقايسه با ساير کشورها انجام شده می

مقايسه با ساير کشورها جهان و همچنین کشورهای منطقه باشد. از اين حیث در اين فصل به بررسی 

منطقه و همچنین وضعیت  و کشورهاهای کالن ايران و مقايسه آن با وضعیت جهان اخصو مقايسه ش

 های جهانی پرداخته شده است. ايران در شاخص

 

 منتخباقتصادی نماگرهای . 2-1

های اقتصادی، تجاری و تصويری از جايگاه جهانی ايران برخی شاخص ارائهمنظور در اين بخش به

گذاری مستقیم خارجی، تورم و ... ناخالص داخلی، درآمد سرانه، تجارت، سرمايهصنعتی شامل تولید 

 .شده است قرارگرفتهدر سطح جهان و کشورهای منطقه مورد مقايسه 

 

 تولید ناخالص داخلی .2-1-1

در  های جاریتولید ناخالص داخلی اسمی جهان به قیمت ،المللی پولگزارش صندوق بین بر اساس

رشد داشته درصد  9.1حدود  0271بوده که نسبت به سال دالر هزار میلیارد  24.3از بیش  0272سال 

های اقتصادی ، فعالیت0272و اوايل سال   0271در سال  توجهقابلبا توجه به تجربه رشد  .است

از  متأثراقتصادهای بزرگ، کند شدند. رشد چین  تأثیرتحت  0272جهان در نیمه دوم سال 

های توسط اين کشور و همچنین افزايش تنش 7ی برای کنترل بانکداری سايهگیرهای نظارتسخت

آمريکا کاهش يافت. اقتصاد منطقه يورو بیشتر از آنچه که مورد انتظار بود  متحدهياالتاتجاری با 

تضعیف شد؛ وضع استانداردهای جديد، تولید خودرو در کشور آلمان را با اختالالتی مواجه کرد. 

از سوی کشورهای آسیايی از  خصوصبهتقاضا  و کاهشگذاری در ايتالیا رمايههمچنین کاهش س

                                                 
 بانکداری غیررسمی 1 
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های عوامل کاهش رشد اقتصادی منطقه يورو بودند. همچنین باليای طبیعی به فعالیت ترينمهم

های اقتصادی در ژاپن آسیب رساند و رشد اين کشور را با کاهش مواجه کرد. در اين سال تنش

ای به اعتماد تجاری بین کشورهای آسیب رساند و بازارهای مالی وضعیت هفزايند صورتبهتجاری 

 0272کننده رشد اقتصادی در سال همه اين عوامل، تضعیف 7وخیمی را پشت سر گذاشت.

 رود.در نیمه دوم( اين سال به شمار می خصوصبه)

به قیمت جاری رسید.  میلیارد دالر 441.7به رقم  0272در سال تولید ناخالص داخلی اسمی ايران  

 -9.3المللی پول در اين سال رشد اقتصادی ايران بر اساس ارقام اعالم شده در سايت صندوق بین

را به  02درصدی از تولید ناخالص جهان، رتبه  2.59درصد بوده است. ايران در اين سال با سهم 

ص از ايران در تولید ناخال گرفتن ساير کشورهادهنده پیشیخود اختصاص داده است که اين امر نشان

های بازگشت تحريم علت کاهش فروش نفت خام بهعوامل اقتصادی نظیر است.  هاآنداخلی 

علل منفی شدن رشد اقتصادی ايران در اين سال است.  ترينمهماقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی از 

قايسه مهمچنین  نداشته است.محسوسی نسبت به سال قبل از آن تغییر  سهم ايران از تولید جهانی

میلیارد   121.5و  117.9با  یببه ترتدهد ترکیه و عربستان نشان می منطقهبا رقبای  ايرانوضعیت 

درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی،  2.3دالر تولید ناخالص داخلی، با دارا بودن سهم حدود 

 وضعیت بهتری نسبت به ايران دارند.

 )میلیارد دالر(  3874-70 منطقه طی دورهایران و رقبای  جهان، ولید ناخالص داخلی اسمیعملکرد ت .(7-3) جدول

 4102 4102 4102 4102 عنوان کشور

4102 
متوسط 

-02رشد 

4102 

 رشد* رتبه  ارزش

اقتصاد

 ی  

 سهم

78445 74775 758236 802621 8425 - 6.2 -18 جهان
341 8548634 8526 7713 01 4.2 0048 ترکیه

7564 6543644 6886 7865 02 4.4 020 عربستان سعودی
4234 3754 4044 4307 4461 42 6.1- 05317 ج.ا. ایران

4031 3581 3570 3777 4142 61 0.2 05013 امارات متحده عربی
305 28 318 3532 3706 66 6.6 04445 رژیم اشغالگر قدس

2062 1617 1517 166 114 22 4.0 02317 قطر
Source: IMF: World Economic Outlook (WEO) Database, April 0273 

http://comstat.comesa.int/tbocwag/gdp-by-country-statistics-from-imf-7322-0204?country=World 

 است.  شدهارائهبرای کشورها  IMFاز سوی شدهاعالم* رشد اقتصادی بر اساس ارقام ثابت و 

                                                 
7 World Economic Outlook April, (0273).  

http://comstat.comesa.int/IMFWEO2019APR/imf-world-economic-outlook-weo-database-april-2019
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 درآمد سرانه. 2-1-2

درصدی  4.1 با افزايش 0272سال در متوسط درآمد سرانه جهان  المللی پولآمار صندوق بین بر اساس

ام جهان  700  در جايگاه دالر 5471ايران با درآمد سرانه دالر رسید.  77915به سال قبل به  نسبت

بدون تغییر رتبه در جايگاه جهانی  درصدی و 0.9افزايش  با 0271در مقايسه با سال )که قرار دارد 

 (. مواجه شد

بت به تر ايران نسرتبه پايینمقايسه درآمد سرانه ايران با متوسط جهانی و کشورهای منطقه حاکی از 

های پیشرو درآمد سرانه جهان و اکثر کشور 0274-0272ساله  5طی دوره  اين کشورها است. همچنین

  .است مواجه بوده افزايشبا  شغالگر قدسرژيم ا یاستثنابهمنطقه 

 

 )دالر(     3874-70 طی دوره منطقهو رقبای  ایرانجهان، کرد درآمد سرانه عمل .(3-3) جدول

 4102 4102 4102 4102 عنوان

رشد سال  4102

نسبت به  4102

 4102سال 

 متوسط رشد

02-4102 
 رتبه ارزش

-  جهان
7  قطر

امارات 

 متحده عربی
22 

رژیم 

اشغالگر 

 قدس

22 

 عربستان

 سعودی
01 

88  ترکیه
117  عراق
122  ایران

Source: International Monetary Fund, IMF Data Mapper (0272).     

هزار دالری  12درآمد سرانه  باصادرات نفت و گاز استخراج و واسطه قطر به (7-0نمودار )مطابق 

به خود  0272را در سال  یجهان 1در میان کشورهای منتخب منطقه و رتبه است رتبه اول توانسته 

 42نیز از طريق توسعه تجارت خود توانسته درآمد سرانه  متحده عربی اختصاص دهد. کشور امارات

سال قرار گیرد. رژيم اشغالگر قدس نیز با اين ان در جه 90هزار دالری کسب نمايد و در جايگاه 
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
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همچنین . داده استام جهانی درآمد سرانه را به خود اختصاص  03رتبه باال  فناوریبا صنايع  برتکیه

 ور طیرود روند رشد اين کشگذاری گسترده عربستان در صنايع زيرساختی انتظار میسرمايه به دلیل

حتمل های آتی مسال ز اين نظر تشديد شکاف عملکرد ايران و عربستان درهای آتی تداوم يابد و اسال

 رسد.میبه نظر 

 )دالر(         3874-70دوره طی  ایران و رقبای منطقه، جهانعملکرد درآمد سرانه (: 7-3) نمودار

Source: International Monetary Fund, IMF Data Mapper (0272).     

 

 تورم. 2-1-3

 کننده وضعیت اقتصاد کشورها، درصد تغییراتهای توصیفترين شاخصعنوان يکی از اصلیبه ورمت

م تور های اقتصادی، نرخاساس تئوری گیرد. بررا اندازه می و خدمات قیمت کاالهاسطح عمومی در 

نرخ  طالمللی پول، متوسآمار صندوق بین به استناد .باالتر به معنی کاهش قدرت خريد مردم است

 است. يافتهافزايشدرصد  2.4درصد بوده که نسبت به سال قبل  9.1معادل  0272تورم جهان در سال 

معادل  0272نرخ تورم ايران در سال المللی پول، صندوق بین شدهارائههمچنین بر اساس آمارهای 

 توجهیقابل( افزايش درصد 3.1معادل   0271بوده که نسبت به سال قبل )نرخ تورم سال درصد  92.5

 قرارگرفته 0272کشور نخست جهان با باالترين نرخ تورم در سال  5يافته و بدين ترتیب ايران در میان 

  1است.

  

                                                 
 داده بود.پس از ونزوئال و سودان رتبه سوم نرخ تورم باال در جهان را به خود اختصاص  0279رتبه نخست و در سال  0270ايران در سال  1 

00
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500000
600000
700000
800000
00000
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قطر رژیم اشغالگر قدس امارات متحده عربی عربستان سعودی

جهان ترکیه عراق  ایران 
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 )درصد(     3874-70رقبای منطقه طی دوره ایران و نرخ تورم جهان،  .(9-3) جدول

 4102 4102 4102 4102 عنوان
4102 

 رتبه نرخ

 - متوسط جهان

 21 رژیم اشغالگر قدس

 2 عراق

 117 متحده عربی تاامار

 6 قطر

 28 عربستان

 181 ترکیه

 188 ایران

                 Source: International Monetary Fund, IMF Data Mapper (0272).        

 0272حاکی از آن است که در سال ( 9-0در جدول )ای های منتخب منطقهمقايسه تورم در کشور

تحده م امارات سعودی و عربستان قدس، اشغالگررژيم  و عراق،بوده است دارای بهترين عملکرد  قطر

 د.ندار توجهی از ترکیه و ايران قراربا فاصله قابلعربی 

 گذاری مستقیم خارجیسرمایه. 2-1-4

 در «یخارج میمستق یگذارهيسرما» انيجر ،آنکتاد یجهان یگذارهيگزارش سرماآمارهای  بر اساس

میلیارد دالر  7031به  0271میلیارد دالر در سال  7431درصدی از  79.4با افت  0272جهان در سال 

ته های گذشگذاری مستقیم خارجی طی سال. اين کاهش سومین سقوط متوالی جريان سرمايهرسید

 متحدهاياالت یتیچندملهای شرکت 7نیز به دلیل بازپرداخت درآمدهای خارجی انباشته عمدتاًبوده که 

در اين کشور  0271سال به دنبال اصالحات مالیاتی اتخاذ شده در  0272آمريکا در دو فصل آخر سال 

 0224به کمترين میزان خود از سال  يافتهتوسعهدر اين سال جريان سرمايه در کشورهای  0بوده است.

 درصدی را تجربه کرده است.  01کاهش  کهنحویبهرسیده است؛ 

اری گذالمللی علیه ايران، جريان سرمايههای بینبا توجه به خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم

میلیارد دالر در  9.5به  0271میلیارد دالر در سال  5مستقیم خارجی به ايران روندی نزولی يافته و از 

عنوان شده که برخی کشورها همچون ايران که از منابع  آنکتادتنزل کرده است. در گزارش 0272سال 

                                                 
7 Repatriations of Accumulated Foreign Earnings by United States multinational enterprises (MNEs) 
0 World Investment Report, UNCTAD, (0273)  
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آزاد  مناطق ايجاد بررسی، در حال دستیپايین یهاتیدر فعال یگذارهيجذب سرما یبراغنی هستند، 

به  0271گذاری در سال سرمايه عمده افزايش .هستند یعیپردازش منابع طبصنعتی مختص  -تجاری

 وگاز پس از برجام بوده است. مشارکت خارجی در بخش نفتدلیل 

گذاری مستقیم خارجی ايران جريان ورودی سرمايه 0274-72ساله  5طی دوره  ،تحت چنین شرايطی

های و گشايش 0271درصد رشد داشته است که بیشترين آن مربوط به سال  79.1توسط ساالنه م طوربه

میلیارد  07.2) اشغالگر قدسبرجامی در اين سال برای ايران بوده است. طی اين دوره کشورهای رژيم 

میلیارد  72.4)متحده عربی  و امارات میلیارد دالر( 9.0) عربستان میلیارد دالر(، 70.34، ترکیه )(دالر

گذاری مستقیم خارجی مواجه و عراق با افت جريان سرمايهقطر های ايران، و کشوررشد مثبت ( دالر

 .(4-0جدول ) اندشده

 )میلیارد دالر(     3874-70 گذاری خارجی جهان، ایران و رقبای منطقه طی دورهجریان سرمایه .(4-3جدول )

 4102 4102 4102 4102 4102 عنوان

 4102رشد سال 

نسبت به سال 

4102 

متوسط رشد 

 دوره

02-4102 

13411 122731 112731 121837 212238 120732 جهان

12501 12321 1130 1237 18328 12327 ترکیه

18378 2138 1832 11322 1132 6311 رژیم اشغالگر قدس

1016 1131 1132 236 830 1131 متحده عربی امارات

1286205 232 131 731 831 8311 عربستان

300136 230 0 231 2 231 ایران

 - - -232 1328 137 1317 1311 قطر

 - - -132 -0 -632 -730 -1132 عراق

 Source: World Investment Report (0273). 

 تجارت. 2-1-5

ارزش  0272سال دهد که در نشان می 7تجارت از وضعیت تجارت جهانی گزارش سازمان جهانی

است که در مقايسه با رشد  يافتهافزايشدرصد  9درصد و حجم تجارت در اين سال  72تجارت کاال 

درصد به  9.3از  0272تر است. رشد حجم تجارت در نیمه اول سال پايین 0271درصدی سال  4.1

و ی تجاری هاافزايش تنش علتدرصد در نیمه دوم اين سال کاهش داشته است. اين امر به  0.1

 .استرخ داده  0272در نیمه دوم سال ای بین کشورها جنگ تعرفه

مطابق جدول  .های کالن باعث کاهش رشد اقتصادی و حجم تجارت کشورها گرديده استريسک 

 73.5به  0271هزار میلیارد دالر در سال  71.1از  درصدی 72.0 افزايشصادرات کاال با  ( ارزش5-0)

                                                 
0 World Trade Statistical Review (0273) 
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ناشی  عمدتاًافزايش صادرات کاالی جهان در اين سال رسید.  0272ر پايان سال میلیارد دالر د هزار

ر اين د نیز واردات کاالاز افزايش قیمت نفت و همچنین افزايش تقاضای واردات در آسیا بوده است. 

درصدی  72.1رشد  دهندهنشانمیلیارد دالر رسیده که  73.3به  0271میلیارد دالر در سال  72از سال 

 در واردات جهانی است. 

 7و 2.1به ترتیب متوسط ساالنه  طوربهدر جهان صادرات و واردات کاال  0274-72ساله  5طی دوره 

هزار میلیارد دالر در سال  5.7درصدی از  9.9صادرات خدمات با رشد  .است يافتهافزايشدرصد 

 0.4همچنین واردات خدمات با رشد رسید.  0272هزار میلیارد دالر در پايان سال  5.2به  0274

-0)رسید 0272هزار میلیارد دالر در پايان سال  5.5به  0274میلیارد دالر در سال  هزار 5درصدی از 

5).7 

 (هزار میلیارد دالر)    3874-70 ارزش تجارت كاالها و خدمات در جهان در دوره .(5-3) جدول

 4102 4102 4102 4102 4102 عنوان

 4102رشد سال 

نسبت به سال 

4102 

متوسط رشد 

 4102-02ساالنه 

10207 1230 1737 16 1630 12 صادرات کاالها

1061 1232 18 1632 1638 1231 واردات کاال
433 038 032 0 132 031 صادرات خدمات

7824 030 031 138 138 0 واردات خدمات

Source: World Trade Statistical Review (0272). 

 سهم 0272در سال که  دهدیآمارها نشان م ،یبر صادرات جهان رانيا تأثیرگذاریز منظر درجه ا

 0271درصد بوده است )سال  2.55معادل  ارزشی به لحاظنسبت به جهان  رانيا کااليی صادرات

ا ب یامارت متحده عرب یاز کشورها ترنيیمنتخب منطقه پا یکشورها انیدرصد( و در م 2.4معادل 

 یاز تجارت جهان یدرصد 2.2با سهم  هیو ترک یدرصد 7.0عربستان با سهم  ،یدرصد 7.1سهم 

درصد بوده است. سهم ايران  2.05همچنین سهم ايران از واردات کاال در اين سال  است. قرارگرفته

 درصد برآورد شده است.  2.97درصد و از واردات خدمات  2.0از صادرات خدمات در جهان 

 میلیارد دالر()     3874-70 تغییرات ارزشی تجارت كاالها و خدمات ایران در دوره .(6-3) جدول

                                                 
متوسط  7332-0221خورد که طی دوره در حالی رقم  0271-71های لساکاهش رشد تجارت جهانی نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی کشورها طی  1 

 برابر رشد تولید ناخالص داخلی جهان بوده است. 0.7سرعت رشد حجم تجارت جهانی کاال بطور میانگین 
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 4102 4102 4102 4102 4102 عنوان

 4102رشد سال 

نسبت به سال 

4102 

 متوسط رشد دوره

32 71.4 118 2238 7232 7132 2032 صادرات کاالها

27 -2.4 1232 1230 1231 10 0031 واردات کاال

12- - - 238 1138 1132 صادرات خدمات

22- - - 1031 1031 1630 واردات خدمات

Source: World Trade Statistical Review (0273). 

به ترتیب متوسط ساالنه  طوربه 0274-72ساله  5طی دوره  يی ايرانصادرات و واردات کاالارزش  

متوسط  طوربهدوره صادرات خدمات  اين همچنین طیدرصد کاهش يافت.  0.1و  درصد افزايش 9.0

 است. يافتهکاهشدرصد  0.0 واردات خدمات کشور ساالنه درصد و 7.0ساالنه 

واردات بود، اما  یدرصد 71.7رشد  یآن دارا از سال قبلبه نسبت صادرات ايران  0272سال در  

در  یدالر اردیلیم 722 )با نفت( حجم صادراتبا  رانيا نکرده است. تجربهتغییر چندانی را کشور 

 گاهيدر جا هتوانستکشور اول صادرات در جهان،  52درصدی از صادرات  2.1و سهم  0272سال 

از کل  0272بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی در سال  .گیردقرار  یصادرکنندگان جهان ام91

درصد محصوالت  53.1 صنعتی،درصد کاالهای  07حدود به جهان،  يی ايرانارزش صادرات کاال

بندی باقیمانده ساير اقالم طبقهرا درصد  70.9درصد محصوالت کشاورزی و  1.3معدنی و نفتی، 

درصد کاالهای صادراتی ايران را محصوالت معدنی  53.1با توجه به اينکه نشده تشکیل داده است. 

های متاست و قی پذيرقیمتی تاحددهند، بنابراين ايران در صادرات محصوالت و نفتی تشکیل می

داتی ترکیب سبد وارتوجهی بر میزان ارزش صادرات کشور خواهد داشت. در مقابل قابل تأثیرجهانی 

درصد  77.4و  درصد اقالم خام کشاورزی و تبديلی00.5درصد محصوالت صنعتی،  11.7کشور را 

 محصوالت نفت پايه و همچنینصادرات  برتکیهخام فروشی و  درواقع.تشکیل داده است ساير اقالم

 های اخیر به ضرر کشور باشد. واردات محصوالت صنعتی سبب شده که رابطه مبادله در سال

از  ودرصد رشد يافته است  7.0متوسط  طوربهارزش صادرات جهان  0274-72ساله  5طی دوره 

خود  صادرات زشاردرصد در  1.2و قطر  درصد0.2ای ايران، عربستان سعودی میان رقبای منطقه

ساير کشورها شامل ترکیه، امارات متحده عربی ايران و عراق طی اين دوره متوسط اند. کاهش داشته

 اند. رشدی کمتر از رشد جهانی صادرات را تجربه کرده
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 )میلیارد دالر(     3874-70 دوره طیمقایسه ارزش صادرات ایران و كشورهای مهم منطقه  .(1-3) جدول

 4102 4102 4102 4102 4102 عنوان

رشد سال 

نسبت  4102

به سال 

4102 

متوسط 

 رشد دوره

سهم از کل 

صادرات جهان در 

 4102سال 

2410 جهان
5

21421202230025245312- 

401360360384416830165 امارت متحده عربی
3542172002331632228125 عربستان

20101802002168008086 ترکیه
104101100106107007042 رژیم اشغالگر قدس

1058183310816107043 ایران
1442728510422478041 قطر
262536537708038 عراق

Source: World Trade Statistical Review (0272). 

است و  يافتهافزايشدرصد 7.0متوسط ساالنه  طوربهواردات جهانی  ،بررسی موردساله  5طی دوره 

درصد(، - 3.0های منطقه بیشترين سرعت کاهش واردات طی دوره مربوط به ايران )در میان کشور

داليل مهم کاهش  ازجملهدرصد( است.  -5.4درصد(، عربستان ) -7.3درصد(، ترکیه ) -4.4عراق )

برخی کشورها، افزايش  درآمد سرانهکاهش ی، صادرات یدرآمدهاکاهش  ،منطقه یهاواردات کشور

 است. ای بودهای و سرمايهو کاهش واردات مواد واسطه و کاهش تولیدات صنعتی نرخ ارز

 )میلیارد دالر(      3874-70 مقایسه ارزش واردات ایران و كشورهای مهم منطقه در دوره. (0-3جدول )

 4102 4102 4102 4102 4102 عنوان

رشد سال 

4102 

نسبت به 

 4102سال 

متوسط 

رشد 

 دوره

 )درصد(

سهم از کل 

واردات جهان 

 4102در سال 

 -241302155021012315225352512 جهان

360344340333244426128 امارات متحده عربی
2652632125624543107 ترکیه

2372301018100554075 سعودیعربستان 
1008510011818042047 رژیم اشغالگر قدس

60616261656620026 قطر
7765767661544026 عراق
7260584400201 ایران

Source: World Trade Statistical Review (0272). 
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 های محیطی فعالیت اقتصادیشاخص. 2-2

ند يی هستهامؤلفهترين های اقتصادی در کشورهای جهان از مهمای محیط فعالیتهای مقايسهشاخص

کند. یم متأثری بازيگران فعال در عرصه اقتصاد را طورکلبهگذاران خارجی، تجار و که رفتار سرمايه

، پذيریکار، رقابتوسهولت کسب پذيری صنعتی،شاخص رقابت ها شاملترين اين شاخصمهم

آزادی اقتصادی، نوآوری جهانی، توانمندسازی تجاری ، عملکرد لجستیک، شاخص توسعه انسانی و 

 اند.در ادامه بررسی شدهاست که رفاه 

 1پذیری صنعتیرقابتشاخص . 2-2-1

روندی کاهشی داشته  0272رشد تولیدات صنعتی در سال  UNIDOهای فصلی بر اساس گزارش

درصد در فصل  7.7درصد در فصل اول اين سال به  4.0رشد اين محصوالت از  کهنحویبهاست، 

گرايانه موجب شد بخش صنعتی جهان در های حمايتموج جديد سیاستچهارم تنزل داشته است. 

های به همراه سازمان« يونیدو» 0272در سال د. توجه مواجه شوهای کاهشی قابلبا ريسک 0272سال 

 هاینا اطمیناناثرات منفی  در خصوص« سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»المللی ديگر همچون بین

رگ بزهای تجاری میان اقتصادهای بر اقتصاد جهانی هشدار داده بودند. با توجه به ماندگاری تنش

دار نیز ادامه 0273سال در  تولیدات صنعتی نرخ رشدهش کارود ، انتظار میهمچون آمريکا و چین

 باشد. 

پذيری صنعتی ايران حاکی از بهبود رتبه ايران در اين شاخص بررسی آخرين اطالعات شاخص رقابت 

 رانيرتبه ا رغم عدم تغییر نمره ايران طی دوره مذکور،که علی ایگونهبهاست،  0274-71طی دوره 

فزوده ابايد توجه که داشت که اعداد مطلق مربوط سرانه ارزش ،حالباايناست.  هبهبوديافت 43به  50 از

دهد اند و اين امر نشان مینداشته توجهیقابلصنعتی و سرانه صادرات صنعتی طی اين دوره افزايش 

تی خود باال به رشد صنع فناوریو تولید صنايع با  فناوریکه ايران همچنان نتوانسته از طريق نفوذ 

 رعت بخشد. س

                                                 
رها را از نظر کشو یو صادرات کاالهای صنعت دیتولشود منتشر می( دویوني) ی ملل متحدسازمان توسعه صنعتپذيری صنعتی که توسط رقابت شاخص 1

ضمن توسعه ی، المللنیو ب یحضورشان در بازارهای داخل شيتوان کشورها برای افزامفهوم به یصنعت ریيپذرقابتکند. گیری میاندازه ریيپذقدرت رقابت

و صادرات محصوالت  دیتول»ی( شامل فرع رشاخصيز 2و در سه گروه ) شاخصاين  .است شتریوری بابا ارزش افزوده باالتر و فن یهای صنعتبخش

شود که گیری می. اين شاخص در دامنه صفر تا يک اندازهاست« جهان یصنعت داتیاثرات کشورها روی تول»و « وری کشورهافنا وارتقای قیتعم»، «یصنعت

به پنج  ینعتص پذيریرقابت یبندبراساس رتبهتر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در رقابت صنعتی است. کشورها هرچه اين رقم به عدد يک نزديک

قرار  یته عالدر دس یجنوبو کره کايآمر ن،یآلمان، ژاپن، چ یکشورها. وندشیم میتقس نيیو پا نيیمتوسط رو به باال، متوسط، متوسط رو به پا ،یدسته عال

  . اندداده اصرا به خود اختص یدرصد تجارت صنعت جهان 22از  شیو بدارند 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 57صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

توجه دهد يکی از داليل باال بودن رتبه ايران در رقابت صنعتی جهان، سهم قابلها نشان میررسیب

درصدی  44)سهم حدود  افزوده استهايی همانند بخش معدن و کشاورزی از ارزشبخش

؛ (7931در سال از محصول ناخالص داخلی کشور  های کشاورزی و گروه معدنبخش افزودهارزش

ر د کمتر و شدهعرضهفروشی خام صورتبهحجم چشمگیری از تولیدات اين دو بخش  کهطوریبه

ی در فروشکاهش خام ،گیرد. بر اين اساسافزوده قرار میای يا صنايع ارزشتولیدات کارخانه فرآيند

بخش کشاورزی و توسعه صنايع تکمیلی در اين بخش و همچنین بخش استخراج مواد معدنی، 

 .باشد مؤثراند در ارتقای جايگاه رقابت صنعتی ايران بسیار تومی

 3874-3871و كشورهای مهم منطقه در دوره   پذیری صنعتیرتبه و امتیاز ایران در عملکرد رقابت مقایسه .(3-3) جدول

Source: United Nations Industrial Development Organization (0272). 

دهد که وضعیت کشور جز در مقايسه با نشان می 0272پذيری صنعتی مقايسه رتبه شاخص رقابت

تر است. همچنین درخصوص کشورهای عراق و قطر در مقايسه با ساير کشورهای منطقه نامناسب

پله(، عراق  0مربوطه به امارات )با  به ترتیببیشترين کاهش رتبه  موردبررسیها طی دوره رتبه کشور

 ند.اس و عربستان سعودی تغییر رتبه نداشتهپله( است و ترکیه، رژيم اشغالگر قد 9پله(، قطر ) 4)

  

 2117 2116 2110 2111 آن هایزیر بخشپذیری صنعتی و شاخص رقابت

 رتبه

 امتیاز

 سطح

52
006

 متوسط باالتر از

53
006 

 باالتر از متوسط

53
006

 باالتر از متوسط

4
006

باالتر از متوسط
 ثابت به قیمت دالرصنعت )ساخت( ) افزودهارزشسرانه 
2110) 

8302782218263186764

56817568174275878 جاری(به قیمت دالر  -سرانه صادرات صنعت )ساخت
متوسط و باال در  فناوریسهم کاالهای صنعتی با 

 صنعت )ساخت( افزودهارزش
04045046046

013013012012 صنعتی از تولید ناخالص داخلی افزودهارزشسهم 
متوسط و باال در صادرات صنعت  فناوریسهم کاالهای با 

 )ساخت(
022022022026

043050404 کل صادرات سهم صادرات صنعت )ساخت( در
002002002002 صنعت )ساخت( جهان افزودهارزشسهم در کل 
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 3874- 3871پذیری صنعتی و كشورهای مهم منطقه در دوره  مقایسه رتبه و امتیاز ایران در عملکرد رقابت .(78-3جدول )

 4102 4102 4102 4102 عنوان

 رژیم اشغالگر قدس
1.02 

(41) 

1.06 

(41) 

1.06 

(41) 

1.04 

(41) 

 ترکیه
1.02 

(42) 

1.06 

(42) 

1.06 

(42) 

1.06 

(42) 

 عربستان سعودی
1.0 

(62) 

1.0 

(62) 

1.0 

(62) 

1.0 

(62) 

 امارت متحده عربی
1.11 

(21) 

1.12 

(20) 

1.12 

(20) 

1.12 

(24) 

 قطر
1.12 

(24) 

1.12 

(21) 

1.12 

(21) 

1.12 

(26) 

 ایران
1.12 

(24) 

1.12 

(26) 

1.12 

(26) 

1.12 

(21) 

 عراق
1.1 

(024) 

1.1 

(024) 

1.1 

(022) 

1.1 

(022) 

Source: United Nations Industrial Development Organization (0273). 

مرتبط با تعمیق و  هایمؤلفهپذيری صنعتی بر اساس شاخص رقابت 0271در سال بر اساس آخرين اطالعات 

 کل از صنعتی صادرات سهم ،صنعت کل از متوسط و باال فناوری با صنايع افزودهارزش ، سهمفناوریارتقای 

داده رخ ن توجهیقابلصنعت، تغییری  صادرات کل از متوسط و باال فناوری با صنايع صادرات سهم وصادرات 

  است. 
ت. های بسیاری اسپذيری در میان صنايع کشور دچار ضعفو رقابت فناوریهای الزم برای نوآوری، توسعه زمینه

آموختگان دانشگاهی حکايت از توسعه های مرتبط با توسعه علمی نظیر انتشارات علمی و دانشگرچه شاخص

کمی و کیفی در اين بخش دارد، اما اين توسعه علمی منجر به توسعه محصوالت فناورانه نشده است و در همین 

توان از دريچه مسیرهای ورود اين ضعف را می يلدالادرات محصوالت فناورانه نیز بسیار محدود است. راستا ص

 اي خريد طريق از( نرم و سخت از اعم) فناوری ورود عمده ها،تحريم از پیش ها تحلیل کرد. تابه شرکت فناوری

. تاس شده بسته هاتحريم واسطهبه نیز مسیر اين که است بوده خارجی هایشرکت با همکاری معدودی موارد در

 ایج ايرانی هایشرکت فرهنگ در سويک از نیز نوآوری و فناوری توسعه برای همکاری و باز نوآوری هایپلتفرم

 و نیمعد صنعتی، هایشرکت و پژوهشی مراکز ها،دانشگاه میان مناسبی ارتباطات ديگر، سوی از و ندارد چندانی

 . است مسدود زيادی حد تا نیز خارجی منابع مسیر رو، همین از. است نیامده وجود به تجاری

 وسطت فناوری دهندهتوسعه هایشرکت خريد يا فناور هایشرکت از باتجربه و ماهر کار نیروی جابجايی نهايتاً

 مینه به و است مواجه( کشور در اکتساب و ادغام ضعیف قوانین ازجمله) قانونی موانع با نیز بزرگ هایشرکت

 . است مواجه دشواری با نیز راه اين از فناوری جذب دلیل،
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 1وکارشاخص سهولت کسب. 2-2-2

وکار بانک جهانی، امتیاز ايران در شاخص کل سهولت بر اساس آخرين گزارش سهولت انجام کسب 

حد وا 0.94به میزان  51.32به  54.14با افزايش همراه بوده و از  0272در سال  وکارکسبانجام 

رتبه نزول نسبت  4با  0272وکار ايران در سال رتبه شاخص سهولت کسب حالباايناست.  بهبوديافته

تجارت  شاخص يرزرا در بین کشورهای جهان کسب نموده است.  ام702به سال قبل، جايگاه 

مثبتی بر جايگاه  تأثیرپله بهبود(  03و ورشکستگی و انحالل واحدها )با پله بهبود(  45)با فرامرزی 

اندازی راه ،پله نزول( 17) سازوساخت یمجوزها افتيدر هایاند. زيرشاخصايران در شاخص داشته

 علتمده اند. عگذاشتهشاخص  کشور در اينبر رتبه  را بیشترين اثر منفی پله نزول( 11) وکارکسب

ان به سازم وکارکسبماگر شروع به افزايش زمان در ن شاخص يرز اين ای ايران درپله 11کاهش تنزل 

ها برای مرحله اخذ دفاتر به اين سازمان، سازمان ثبت شرکت رسانیاطالعمالیاتی برای مرحله  امور

جتماعی ا تأمینکارگران در نظام  نامثبتاجتماعی برای مرحله  تأمینپلمپ شده حسابداری و سازمان 

له مرحشدن  هاضاف به دلیل وسازساختدريافت مجوزهای  شاخص يرزگردد. همچنین امتیاز باز می

نماگر نیز با  هو رتب دادکاهش   2.31 را روز امتیاز کشور 92مدت  هسوزی بشاز آتمجوز ايمنی اخذ 

 .رسید 21 هتنزل ب هپل 17

 3874-70 هایسالطی  وكاركسبرتبه ایران در شاخص  .(77-3) جدول

 2111 2110 2116 2117 2118 
 میزان تغییر

18-2117 
 تغییرمیزان 

18-2111 

-40- 042 042 041 002 012 وکارکسبشاخص سهولت 
-04+ 86 42 27 27 28 وسازساختدریافت مجوزهای 

-02- 118 11 21 21 21 تسهیل دریافت اشتراک برق
-42- 82 21 71 62 62 الزام قراردادها

-42- 172 021 160 166 112 گذاران خردحمایت از سرمایه
+22+ 121 022 171 171 166 تجارت فرامرزی

+42- 112 021 111 22 122 پرداخت مالیات

-0- 21 22 86 80 82 ثبت مالکیت

+2+ 121 021 106 100 127 ورشکستگی و انحالل واحدها

-10- 172 12 112 27 82 وکارکسباندازی راه

                                                 
، قراردادهاالزام ، اشتراک برق افتيدر لیتسه، وسازساخت یمجوزها افتيدررکن  72از وکار بانک جهانی برای محاسبه شاخص سهولت کسب شاخص 1

، ثبت مالکیت، ورشکستگی و انحالل واحدها، شروع کسب وکار و اخذ اعتبار )با حداکثر اتیپرداخت مالی، فرامرز تجارت، خرد گذارانهيسرما از تيحما

 کند.برای هر زيرشاخص( استفاده می 722امتیاز 
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-1- 22 11 111 27 21 اخذ اعتبار

Source: Doing Business Report (0273). 

اصالحات مورد پذيرش ايران در اين گزارش شامل ارتقای سامانه پنجره واحد تجارت ملی و تسهیل 

صادرات و واردات، ارائه يک سامانه آنالين برای تکمیل و تسلیم سهم تأمین اجتماعی، ايجاد امکان 

اظهارنامه  مصورت آنالين، تکمیل و تسلیافزوده بهتکمیل و تسلیم درخواست استرداد مالیات بر ارزش

صورت آنالين و پرداخت بدهی مالیاتی اضافی در بانک بوده اصالحی مالیات بر درآمد شرکت به

 است. 

ای داشته رتبه 07کاهش  وکارکسبايران در شاخص سهولت  رتبه 0274-72طی دوره  درمجموع

اندازی راهها همچون سال مذکور در برخی از زيرشاخص 5کاهش رتبه ايران طی  حالباايناست. 

پله نزول( را تجربه  01ها )پله نزول(، الزام قرارداد 01پله نزول(، پرداخت مالیات ) 37وکار )کسب

 اروککسبهای ها و گلوگاهدهنده بسیاری از گرهتوضیح تنهايیبهاند که هر يک از اين موارد کرده

 اقتصادی در ايران هستند. 

در سال  ریتپايینملکرد با منطقه منا در شاخص کل از امتیاز مقايسه ع به لحاظايران بررسی عملکرد 

اندازی راه زير شاخص 9در  وجودبااين(، 52.9در مقابل  51.32)امتیاز  برخوردار است 0272

نطقه تری از میانگین مدر سطح پايینو دريافت اشتراک برق ران خرد اگذحمايت از سرمايه، وکارکسب

در منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا  وکارکسبايران در شاخص سهولت قرار دارد. بررسی جايگاه 

 را احراز کرده است.  74کشور اين منطقه رتبه  02دهد که ايران از بین نشان می
 3870در سال  وكاركسبسهولت  شاخصامتیاز ایران با كشورهای منطقه در  مقایسه .(3-3نمودار )

 
  Source: Doing Business Report (0273). 
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های ایران مربوط دهد بدترین رتبهنشان می 2112وکار در سال های سهولت کسبتحلیل وضعیت زیرشاخص

 :تواند در اولویت دولت قرار گیرندکه می باشندبه ارکان زیر می

 زمانمدت، وکارکسب( که بر مواردی چون فرایندهای شروع 97.76و امتیاز  173)رتبه  وکارکسبشروع  -

نسبت به  2112پله نزول در سال  79این زیر شاخص شاهد انجام این فرآیندها و هزینه آن تمرکز دارد. 

 است.  توجهقابلسال قبل از آن بوده است که بسیار 

 ضعف مقررات و ایناظر بر فقدان ( که 33.33و امتیاز  173)رتبه  خرد گذارانهیسرما از تیحما -

امکان  قیطر نیکرده و از ا تیاز سهامداران خرد حما دیسان شداست که در صورت نو ییسازوکارها

 . بازار را فراهم سازد تیریدر مد هاآننقش  یفایا

، زمان، مالیات کل و سهم هرسالها در ( بر تعداد پرداخت59.72و امتیاز  146پرداخت مالیات )رتبه  -

 مشارکت داللت دارد که در این سال نرخ مشارکت نسبت به سال قبل کاهش داشته است. 

 هاو هزینه خروج بنگاه زمانمدت( بر 35.57و امتیاز  131شاخص ورشکستگی و تعطیلی واحدها )رتبه  -

رشکستگی و تعطیلی و زیر شاخص 2112ورشکستگی از چرخه اقتصاد تمرکز دارد. در سال  به دلیل

افزایش نرخ بازستانی )درصدی از مطالبات است که توسط بستانکاران شرکت ورشکسته  به دلیلواحدها 

 1.5سال  به  4.5سنت به ازای هر دالر و همچنین کاهش زمان از  37.1به  15.4قابل وصول است( از 

ای مواجه پله 9قبل با صعود سال  و ثابت بودن سایر اجزای این شاخص همچون هزینه نسبت به سال 

  شده است.

 45شود شاخص تجارت فرامرزی بهبود که مشاهده می طورهمانبا توجه به اهمیت فرایندهای تجاری  -

همچنان رتبه ایران رتبه قابل قبولی نیست و این موضوع  حالبااین ،داشته 2112ای را در سال رتبه

تبط های مرکشورها در فرایندهای تجاری و سهولت در شاخصایران با سایر  توجهقابلدهنده فاصله نشان

با  و کاهش فاصله ایران هارسد که بهبود این فرایندبا آن است. با توجه به شرایط تحریمی به نظر می

  .باشدتواند بسیار حائز اهمیت می زیر شاخصها در این سایر کشور
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 1پذیریشاخص رقابت. 2-2-3

مجمع جهانی اقتصاد دستخوش تغییراتی شده است.  0272گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 

سنجد، اما بر اساس تغییرات صورت گرفته پذيری کشورها را میرکن، رقابت 70همچنان در قالب 

لی طورکپذيری و بهتوانند رتبه و امتیاز رقابتدر نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمی

های ارشمتغیری که در گز 774، درواقعهای پیشین منطبق نمايند. ملکرد سال جاری خود را با سالع

اند که از اين میان متغیر تقلیل يافته 32دادند، به پذيری جهانی را تشکیل می، شاخص رقابتپیشین

های گاهاز مديران اجرايی بن از نظرسنجیمتغیر جديد هستند. همچنین، وزن اطالعات حاصل  14

های آماری کشورها درصد امتیازات بر اساس داده 12است و  يافتهکاهشدرصد  92به  12اقتصادی از 

آن با  هایبر اين اساس امکان مقايسه رتبه ايران در اين شاخص و زيرشاخص .اندگیری شدهاندازه

 742بین را  23رتبه ، 0272در سال پذيری نظر شاخص رقابتاز نقطهايران های قبل وجود ندارد. سال

 0رتبه تنزل داشته است.  7، 0271نسبت به سال کشور جهان کسب کرده است که 

ور در کش فناوریها، سنجش ســطح و ســهولت دسترسی به نوآوری یریکارگبهای يکــی از روش

باطات توسعه بخش ارت برگیری آن تمرکز بیشتری معیارهای اندازه پذيریگزارش رقابتدر است که 

کاهش عمق و وســعت  ها بر رقابت،ها و يارانهاثر سوء مالیات. داشــته اســت اطالعات فناوریو 

بازار مالی شده است که البته با  زير شاخصای منجر به کاهش امتیاز بازارها و رواج موانع غیرتعرفه

 ير شاخصزاســت. همچنین امتیاز  افتهبهبوديتوجه به بدتر شدن وضعیت ساير کشورها، رتبه ايران 

وکار جديد، نــرخ وکار افت کرده است و عواملی نظیر هزينه ايجاد يک کســبهای کسبپويايی

بازيابی و بهبود بعد از ورشکســتگی، نگرش مربوط به ريسک کارآفرينی و تفويض اختیارات و 

 اخصزير شاند. امتیاز ايران در مؤثر بوده اخصزير شهای نو در کاهش امتیاز اين تمايل به ارائــه ايده

های نوآوری رشد داشته و عواملی مانند بهبود شرايط انتشار علمی، ارتقای کیفیت توانمندی

 9.اندتجاری در ارتقای اين امتیاز مؤثر بوده عالئم یریکارگبهمؤسســات تحقیقاتی و 

                                                 
)شامل نهادها، زيرساخت، محیط اقتصاد کالن و « الزامات بنیادين»ی گروه اصل 9در رکن  70از  پذيریمجمع جهانی اقتصاد برای محاسبه شاخص رقابت 1

)شامل آموزش و تحصیالت عالی، کارايی بازارکار، کارايی بازار کاال، توسعه بازارهای مالی، آمادگی « کننده کارايیعوامل تقويت»بهداشت و آموزش ابتدايی(، 

کند. امتیاز هر يک از ارکان در اين شاخص )شامل پیچیدگی بازار، آمادگی نوآوری( استفاده می« نوآوری و پیچیدگی عوامل موثر در»فناورانه و اندازه بازار( و 

 شود.میدر نظر گرفته  1حداکثر 

ی ستی و تقويت بازرسنهادها باوجود رشــد امتیاز عواملی مانند اعتماد به خدمات پلیســی، سرمايه اجتماعی، آزادی مطبوعات، رويدادهای تروري ینهدرزم 0

ات وفصل اختالفدر حل چارچوب قانونی کارايیمراجع قضايی،  استقاللبه دلیل بدتر شدن عواملی نظیر جرائم ســازمانی،  و استانداردها یو گزارش ده

 های دولتی، فســاد، حقوق مالکیت و حفاظت از آن، امتیاز اين زير شاخص افت کرده اســت.گذاری، قانونقانونی

های قبل وجود ندارد و تغییرات بیان شده بر مبنای اطالعاتی است با توجه به تغییر متدلورژی مجمع جهانی اقتصاد امکان مقايسه شاخص اين سال با سال 9 

  که در گزارش ارايه شده است.
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 3870سال در  پذیریقابتر شاخصایران در رتبه  .(73-3جدول )

 رتبه در گزارش رکن 

 01-4102 

 در گزارش امتیاز

 01-4102 

 22 21 پذیری جهانی شاخص رقابت 

 ساز توانمندمحیط 

 1132 121 نهادها

 6031 76 زیرساخت

 1736 81 اطالعات و ارتباطات فناوریانطباق 

 6632 117 ثبات اقتصاد کالن

 سرمایه انسانی
 7730 81 سالمتی

 07 21 مهارت

 بازارها
 12 121 بازار کاال

 1231 126 بازار کار

 اکوسیستم نوآوری

 0230 28 سیستم مالی

 7130 12 اندازه بازار

 01 112 وکارکسبهای پویایی

 2736 60 قابلیت نوآوری

    Source: Global Competitiveness Report (0272). 

ای دهد که کشورهنشان می  خاورمیانهپذيری ايران و برخی کشورهای منتخب مقايسه شاخص رقابت

جهان(،  02)رتبه  رژيم اشغالگر قدسجهان(،  92جهان(، قطر )رتبه  01امارات متحده عربی )رتبه 

 های بهتری از ايران دارند.رتبهجهان(  17ترکیه )رتبه جهان(،  93عربستان سعودی )رتبه 

 1تصادیآزادی اق شاخص. 2-2-4

ج بین یگزارش مؤسسه هريت بر اساس 0272نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال از نقطهاقتصاد ايران 

دهنده يک پله ترقی نسبت به اســت که نشان قرارگرفته 755در جايگاه  کشــور مورد مطالعه 721

آزادی اقتصادی کشــور به ترتیب  هایزيرشاخصاست. با توجه به اين گزارش، بدترين  0271سال 

                                                 
، کند. براساس تعريف بنیاد هريتیجرا بررسی می های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزادمیزان آزادی فعالیت شاخص آزادی اقتصادی 1

الت دخ آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسانی برای در دست داشتن اختیار کار و اموالش است و تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه و حداقل بودن میزان

« قانون تیحاکم»ی شامل گروه اصل 4در رکن  70از  یاقتصاد یآزاد یریگاندازه یبراهای اصلی وجود آزادی اقتصادی است. دولت در اقتصاد از شاخصه

 یآزاد وکارها،کسب ی)آزاد «نیقوان يیکارا»(؛ یسالمت مال ،یاتیبار مال دولت، )مخارج« اندازه دولت» (؛يیقضا يیدولت و کارآی کپارچگي ت،ی)حقوق مالک

 یابيارز صرشاخيز 72شود. شايان ذکر است قبال می( استفاده یمال یو آزاد یگذارهيسرما یآزاد ،یتجاری )آزاد «باز یبازارها»(؛ و یپول یکار و آزاد یروین

در نظر گرفته  722حداکثر نمره  مولفه هر یبرابدان اضافه شده است. در اين شاخص  دولت یو سالمت مال يینظام قضا يیدو عامل کاراشده و هم اکنون می

 شوند. بندی میدی طبقهسطح آزادی اقتصا 5ها در شود و کشورمی
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بوط ها به ترتیب مرگذاری، آزادی مالی و آزادی حقوق مالکیت و بهترين مؤلفهمربوط به آزادی سرمايه

  بوده است.ای و فشار مالیاتی بودجه سالمتدولت،  کرد ينههزبه 

واحدی در  0.4)بهبود  های آزادی از فسادشامل بهبود زيرشاخصترين داليل بهبود شاخص صلیا

 واحدی در امتیاز( 5گذاری )بهبود و آزادی سرمايه( واحدی در امتیاز 1)بهبود  کارايی قضايی ،(امتیاز

ای در اين شاخص بوده پله 71حاکی از بهبود  0274-72است. بررسی روند اين شاخص طی دوره 

ری گذاا به بهبود سرمايههای برجامی و تمايل کشورهبا گشايش 0271که عمده اين بهبود بعد از سال 

 و تجارت با ايران رخ داده است. 
 3874-70طی دوره  آزادی اقتصادی رتبه ایران در شاخص .(79-3جدول )

    Source: Economic Freedom Index,The Heritage Foundation (9102). 

( در 12.2) و متوسط امتیاز جهانی (17.9منا ) متوسط امتیاز منطقه( با 57.7مقايسه امتیاز ايران )

ر د ويژهبه)و حتی منطقه منا( جهان و دهد شکاف زيادی بین ايران شاخص آزادی اقتصادی نشان می

مالی  تأمینگذاری و آزادی ها مانند آزادی پولی، آزادی تجارت، آزادی سرمايهبرخی زيرشاخص

 کشور منطقه 02از  را 79 رتبهدر منطقه خاورمیانه و شــمال آفريقا  ايران  (.9-0)نموداروجود دارد 

 . به خود اختصاص داده است

 4102 4102 4102 4102 رکن گروه
امتیاز 

4102 

 امتیاز

4102 

 تغییر

02-4102 

 +1.4 20.0 21.1 022 022 020 020 آزادی اقتصادی 

حاکمیت 

 قانون

 +0 66.2 64.2 022  026 022 022 حقوق مالکیت

 +4.2 62 64.2 002 022 024 021 فساد/یکپارچگی دولتآزادی از 

 +2 20.6 62.6 042 000 - - کارایی قضایی

اندازه 

 دولت

 -0.6 21.2 10.0 1 1 01 2 مخارج دولت

 -1.0 21.1 20 22 26 21 21 بار مالیاتی

 -4.4 21.2 10.2 22 62 - - سالمت مالی

اثربخشی 

 نیقوان

 -4.0 24.4 22.6 12 12 001 042 کاروآزادی کسب

 -2.2 21.2 22.4 016 002 061 064 کار آزادی نیروی

 +1.6 21.0 21.2 022 022 022 021 آزادی پولی

 بازار آزاد

 +1.0 22.2 22.2 022 022 024 021 آزادی تجارت

 +2 2 1 022 022 022 022 گذاریآزادی سرمایه

 1 01 01 026 026 022 022 مالی تأمینآزادی 
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 3870در سال  های شاخص آزادی اقتصادی با میانگین جهانیمقایسه امتیاز زیرشاخص. (9-3نمودار )

  Source: Index for Economic Freedom (9102). 

های ایران مربوط دهد بدترین رتبهنشان می 4102های آزادی اقتصادی در سال تحلیل وضعیت زیرشاخص

 :استدر گروه بازار آزاد(  عمدتاًبه ارکان زیر )

 ها و نرخ تورم اشاره دارد.( بر دخالت و کنترل دولت در قیمت21.0آزادی پولی )امتیاز  

 ها در واردات کاالهای خارجی اشاره دارد.( بر میزان تعرفه22.2آزادی تجارت )امتیاز  

 بر آسانی ورود و خروج سرمایه اشاره دارد. 1(2گذاری )امتیاز آزادی سرمایه 

مالی  مؤسسات( بر مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری، بیمه و 01 مالی )امتیاز تأمینآزادی  

 اشاره دارد.

 

 2شاخص نوآوری جهانی. 2-2-5

پله صعود(  45)با  17به  721از رتبه  0274-72رتبه ايران در شاخص نوآوری جهانی طی دوره 

 703جهان را از میان  17پله صعود نسبت به سال قبل، رتبه  4نیز با  0272است. در سال  ارتقاءيافته

                                                 
 .است(ز چون امتیاز صفر ابهام برانگییل عدم دسترسی به آمار ذيربط است )گذاری بدلالبته احتماال بخشی از امتیاز پايین ايران در شاخص آزادی سرمايه 1
شامل پیچیدگی يا بلوغ « ورودی نوآوری»مشتمل بر  گروه 9رکن و  1های متاثر از عملکرد بخش صنعت است که در شاخص نوآوری جهانی از شاخص 2

دانش(، نهادها )محیط سیاسی و قانونی و  جذب و نوآوری پیوستگی کارگران، وکار )دانشکسب پیچیدگی يا بلوغ (،و تجارت یذارگهياعتبار، سرمابازار )

، اطالعات و ارتباطات یآورفنزيرساخت )زيرساخت  سعه(،تو و تحقیق و دانشگاهی آموزش پرورش، و تحقیقاتی )آموزش و انسانی منابع کار(،ومحیط کسب

 خالقیت و خالقانه محصوالت و خدمات نامشهود، هایخالق )دارايی خروجی شامل« نوآوری خروجی»( ،ستيز طیمح حفظو یعموم یهاساختريز
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ايران از ناحیه بهبود  0272در سال  دهدتر نشان میاست. بررسی دقیقکشور به خود اختصاص داده 

 1بخشد. بهبود  توانسته وضعیت خود را در اين شاخص بهبود فناوریهای ورودیای در رتبه 1

اتی و ار، منابع انسانی و تحقیقپیچیدگی بازهای بهبود در زيرشاخص درنتیجهنوآوری ورودی ای رتبه

 تحلیل جدول  7پله صعود رخ داده است. 73و  پله صعود 0، پله صعود 1با  به ترتیب زيرساخت

رو به بهبود بوده و بیشترين بهبود از  0274-72دهد روند نوآوری کشور طی دوره ( نشان می74-0)

 رخ داده است.  فناوریهای خروجی خالق و خروجی دانش و محل زيرشاخص

 3874-70 دوره طی رتبه ایران در شاخص نوآوری جهانی .(74-3جدول )

 تغییر 4102 4102 4102 4102 4102 
02-4102 

 تغییر
02-4102 

454 17 95 75 72 119 شاخص نوآوری جهانی

207 21 63 62 61 119 های نوآوریورودی

36 722 721 770 720 793 پیچیدگی بازار

175 779 722 775 777 792 وکارکسبپیچیدگی  

106 771 772 721 770 701 نهادها 

32 49 45 45 42 41 منابع انسانی و تحقیقاتی 

01 12 21 33 37 12 زيرساخت

581 41 49 57 72 115 های نوآوریخروجی

7114 45 53 15 15 771 خروجی خالق

445 41 47 41 15 32 فناوریخروجی دانش و 

 - - - 11 19 51 113 نرخ کارایی نوآوری

Source: Global Innovation Index  (0273). 

با « یمنابع انسانی و تحقیقات»های دهد ايران به دلیل رتبه مناسب در شاخصتر نشان میبررسی دقیق

توانسته است جايگاه  41با رتبه « فناوریخروجی دانش و »و  45با رتبه « خالقانه خروجی»، 49رتبه 

 يکی انعنوبه عالی آموزش در ايران بخشرضايت بسیار وضعیت توجهقابل خود را بهبود دهد. نکته

 رده در ،10.1 امتیاز با ايران ،زير شاخص اين در. است منابع انسانی و تحقیقاتی هایزيرشاخص از

 و علوم آموختگان حوزهدانشتعداد  ازنظر ايران اساس اين بر است، قرارگرفته کلی فهرست دوم

که  حالی استاين در  .است شده جهان سوم رتبه کسب به موفق 49.3 امتیاز کسب با مهندسی

وضعیت مطلوبی  722با رتبه « پیچیدگی بازار»و  779با رتبه « وکارکسبپیچیدگی »هايی نظیر شاخص

 ندارند. 

                                                 
 گیرد.مورد بررسی قرار می« نرخ کارايی نوآوری»دانش( و  انتشار و دانش تاثیر دانش، تولید آوریفن و دانش وری )خروجیافن و دانش برخط( و خروجی

دهنده آن است که در يک کشور چه مقدار خروجی آيد و نشاننرخ کارايی نوآوری از تقسیم شاخص خروجی نوآوری بر ورودی نوآوری به دست می

 گرفته شده است.در نظر  722شود. امتیاز هر يک از موارد فوق حداکثر نوآوری از ورودی آن حاصل می

نیز شامل خلق « خروجی دانش و فناوری»و  های نامشهودشامل خدمات و کاالهای خالق و همچنین خالقیت های آنالين و دارايی« خروجی خالق» 1

 .استدانش، اثر دانش و انتشار دانش 
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تبه )با ر یمتحده عربتر امارات سبهمچنین بررسی جايگاه کشورهای منطقه، حاکی از وضعیت منا

( و عربستان 15( نسبت به ايران و برتری کشور در مقايسه با قطر )با رتبه 43(، ترکیه )با رتبه 91

  . دارد( 12صعودی )با رتبه 
شامل موارد  4102سال  شاخص نوآوری جهانی در اقتصاد ایران بر اساس بر تقویت و تضعیف مؤثرعوامل  ینترمهم

 هستند: زیر

داللت دارد.  رقابت وتجارت  ی،ذارگهیسرما اعتبار،( که بر مواردی چون 21و امتیاز  011پیچیدگی بازار )رتبه  

پله( و بهبود  01پله(،  بهبود شاخص تجارت و رقابت ) 6گذاری )های اجزاء سرمایهکاهش رتبه زیرشاخص

 د.انبوده یرگذارتأثنسبت به سال قبل همگی بر شاخص پیچیدگی بازار  4102پله( در سال  2اعتبار ) تأمین

دانش تمرکز  جذب و نوآوری پیوستگی کارگران، ( که بر دانش44.2و امتیاز  006)رتبه  وکارکسبپیچیدگی   

 کهنحویدانش است به ، جذبوکارکسبمشکل در پیچیدگی  ترینمهمدارد. از منظر شاخص نوآوری جهانی 

شامل رتبه نامناسب در جریان  زیر شاخصبر این  مؤثراست. عوامل ا را دار 041کشور رتبه  041ایران از میان 

گذاری مستقیم خارجی، واردات کاالهای با تکنولوژی باال، پرداخت حق اختراع و واردات خالص سرمایه

 هستند.  ITCخدمات 
 

 0تجاریشاخص توانمندسازی . 2-2-9

 0271ر سال د بر اساس آخرين اطالعات منتشر شده سازی تجاریجايگاه ايران در شاخص توانمند

کشور داشته است که اين افت عملکرد بیشتر ناشی از ضعف در  791ای در میان پله 7نزول 

همچنین ( رخ داده است. 0274پله سقوط نسبت به سال  4های ترتیبات اداری در مرزها )با زيرشاخص

ای و محیط پله 0ونقل و ارتباطات با ارتقای دسترسی به بازار و زيرساخت حمل هایزيرشاخص

اين در حالی  اند.اند که توانايی تجاری ايران را افزايش دادهپله صعود از مواردی بوده 3 عملیاتی با

 رتبه تنزل همراه بوده است. 75با  0270-71است که اين شاخص طی دوره 

 

 

 3876درسال  توانمندسازی تجاریاخص شرتبه ایران در  .(75-3) ولجد

                                                 
 برای را خويش خدمات ها وسیاست موسسات، اندتوانسته اندازه چه تا کشورها اينکه گیریاندازه برای معیاری است شاخص توانمندسازی 1

 4دهد، در می قرار توجه مورد را «تجارت کنندهتسهیل»دهند. اين شاخص که تمامی اقدامات  توسعه نهايی مقاصد به کاال آزاد جريان تسهیل

)کارايی و شفافیت در امور « در مرزهاترتیبات اداری »)دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی(، « دسترسی به بازار»رکن شامل  1گروه و 

لیت دسترسی نقل و قابوونقل، قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حملهای حمل)قابلیت دسترسی و کیفیت زيرساخت« زيرساخت»گمرکی (، 

 شود.بندی می)محیط قانونی و محیط فیزيکی( طبقه« محیط عملیاتی»و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات( و 
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 4104 4102 4102 
میزان تغییر 

02-4102 

 میزان تغییر

02-4104 

 10- 1- 064 060 002 تجاری توانمندسازی

 1- 2+ 126 128 122 دسترسی به بازار 

 1- 2+ 126 128 122 دسترسی به بازار داخلی

 1- 2- 126 122 122 دسترسی به بازار خارجی

 27- 1- 122 112 26 ترتیبات اداری در مرزها 

 22- 1- 122 112 21 کارایی و شفافیت در امور گمرکی

 8- 2+ 21 22 82 زیرساخت 

 2- 1- 62 60 67 ونقلحمل هایزیرساختدسترسی و کیفیت 

 10- 1+ 86 21 71 ونقلحملدسترسی و کیفیت خدمات 

 ITC 21 112 111 +2 -6دسترسی و استفاده از خدمات 

 22- 2+ 116 120 82 محیط عملیاتی 

 22- 2+ 116 120 82 0محیط عملیاتی 

Source: World Economic Forum (2116). 
 

مالی و دسترسی به  تأمیندهد، نشان می 0271در سال  بررسی اجزای شاخص توانمندسازی تجاری

افته يمحیط عملیاتی نسبت به سال قبل وضعیت بهتری  زير شاخصعنوان يکی از اجزای منابع مالی به

کشور به خود اختصاص داده  791را در میان  772که دسترسی به منابع مالی رتبه  ایگونهبه ؛است

های اقتصادی عنوان يکی از معضالت بنگاهاين امر خود به .(0274در سال  790است )نسبت به رتبه 

های اقتصادی بوده و بر عملکرد اين بنگاه تاکیددر کشور مورد  دفعاتبهخش صنعت و معدن در ب

ی هد آزاددنشان می زير شاخصبررسی اجزای اين  ،وجودبااينبسزايی داشته است.  تأثیربخش 

نزول جايگاه  0274پله نسبت به سال  0 ،بهتر شدن امتیاز باوجودهای خارجی در اين سال فعالیت

 ه است.داشت

مربوط به موارد زیر  رانیا هایرتبه نیبدتر دهدینشان م 2119توانمندسازی تجاری  هایشاخص لیتحل
 است:

( که بر دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی تمرکز 2.1و امتیاز  139دسترسی به بازار )رتبه  مؤلفه -
عامل دسترسی به بازار داخلی مرتبط با فرآیندهای واردات کاالست. باال بودن نرخ تعرفه  ترینمهمدارد. 

 صادرات درنتیجهموارد مرتبط با آن هزینه واردات کاال را افزایش داده که این امر خود بر تولید و  و
 است. مؤثرکاالهای صنعتی  خصوصبهکاالها 

های ( که بر فرایندهای گمرکی و شفافیت در فعالیت3.2 و امتیاز 123ترتیبات اداری در مرزها )رتبه  -
ترتیبات اداری در مرزها همانند شاخص تجارت فرامرزی به  زیر شاخصمرتبط با گمرک تمرکز دارد. 

خدمات مرتبط با گمرک مانند تعداد روزهای الزم برای صادرات، واردات، تعداد اسناد الزم برای 

                                                 
همکارهای در ، کارایی نهادهای عمومی، دسترسی به منابع مالی، آزادی فکریاجزای حقوق مالکیت  زیرشاخص محیط عملیاتی شامل 1 

 .امنیت فیزیکی است خارجی و
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بر عملکرد ضعیف گمرک داللت دارد، ضعف در هر  زیر شاخص واردات و صادرات اشاره دارد. این
اد گمرک با ایج اگرچهتواند مانعی جدی بر توسعه تجارت کشور به شمار آید. یک از موارد نامبرده می

 بدتر شدن حالینبااسامانه جامع گمرکی و همچنین پنجره واحد سعی در کاهش فرایندها نموده است، 
 افی نبودن این اقدامات نسبت به سایر کشورها است.ک دهندهنشانرتبه ایران 

 تأمیناز منظر این شاخص مواردی همچون دسترسی به بازارهای جدید صادراتی، دسترسی به  ،درمجموع
ای و وجود های نامناسب، فرآیندهای سخت وارداتی، نقص نظام تعرفهمالی تجاری، تکنولوژی و مهارت

مشکالت واحدهای تولیدی ایران در امر  ترینمهمهایی در نظام استانداردها و الزامات فنی داخلی کاستی
 رود.می به شمارتوانمندسازی تجاری 

 

های مرتبط با شاخص توانمندسازی تجاری عالوه بر بدتر شدن مقايسه امتیاز ايران در زيرشاخص

ه منا تر بودن امتیاز ايران نسبت به منطقاداری در مرزها حاکی از پايینامتیاز ايران در شاخص ترتیبات 

منطقه کاهش  کشورهای شکاف امتیاز ايران و 0271در سال  هادر غالب زيرشاخص اگرچهاست. 

  همچنان تا کسب میانگین منطقه برای ايران فاصله وجود دارد. ،داشته است

 3876در سال  ایران با كشورهای منطقه در شاخص توانمندسازی تجاریامتیاز مقایسه  .(4-3نمودار )

Source: World Economic Forum (2116). 
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 14صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 0یشاخص عملکرد لجستیک. 2-2-7

بهبود داشته  در جهان پله 52معادل  0274-72طی دوره  یرتبه ايران در شاخص عملکرد لجستیک

 14به رتبه  31پله صعود جايگاه خود را از رتبه  90با  0272است. همچنین ايران در گزارش سال 

 مامیتعملکرد لجستیکی ايران در ارتقاء  درنتیجهبهبود رتبه ايران در اين شاخص  ارتقاء داده است.

المللی و ونقل بینها، حمل)شامل گمرک، زيرساخت، کیفیت خدمات، رديابی محموله هازيرشاخص

 شاخص يرزیشترين جهش عملکرد لجستیکی ايران در ب زمان انجام فرآيندها( حاصل شده است.

ترخیص  يندهایفرا يیکارا» ازآنپس داشته است و افزايش رتبه 52بوده که « کاال موقعبهتحويل »

. دانپله بیشترين بهبود را داشته 01با « یارسال یکاالها یابيو رد بیدر تعق يیتوانا »و پله 93با  «کاال

ه است. بود همراهبا بهبود  یدر تمامی ارکان شاخص عملکرد لجستیکرتبه کشور شود که مشاهده می

در گزارش سال  کهیدرحالرسیده است،  32ها به زير که رتبه ايران در تمامی زيرشاخص یاگونهبه

يا باالتر بودند. با توجه به اينکه محاسبه امتیاز هر يک از ارکان  772ها برابر نیمی از رتبه 0271

توان در مورد علت بهبود دقیق نمی طوربه، 0گیردها صورت میگانه بر اساس نتايج نظرسنجیشش

که بر  وکارکسبشاخص فضای هايی چون ها اظهارنظر نمود. درواقع، برخالف شاخصاين رتبه

بندی نظرات فعالین لجستیکی و ادراک و جمع LPIشوند، در شاخص مبنای مستندات محاسبه می

 گیرد.در اين حوزه مبنای محاسبه امتیازات قرار می هاآنبرداشت 

د شاخص عملکر یطورکلبهفوق و  شاخص يرزای از ارتقای رتبه ايران در اما بدون شک بخش عمده

ی ايران در المللالمللی و بهبود وجهه بینلجستیکی، از ايجاد فضای تعاملی مثبت در مناسبات بین

ونقل همچنین اقدامات گمرک نیز در تسهیل تجارت و حملشرايط پسابرجام ناشی شده است. 

رآيندهای ف شاخص يرزشود رتبه مشاهده می کهیطوربهبسزايی داشته است،  یرتأثفرامرزی کشور 

 است. يافتهارتقاءپله  93، به میزان 0271ترخیص گمرکی نسبت به سال 

  

                                                 
لجستیک  «نرم»و « سخت»های گذاری روی زيرساختسهیل تجارت از طريق سرمايهشاخص عملکرد لجستیک به بررسی اقدامات کشورها برای ت 1

بینی بودن تشريفات اداری مثل )سرعت، سادگی و قابل پیش« کارايی فرايندهای ترخیص کاال»شامل حوزه  1 شاخص عملکرد هر کشور را دراين  پردازد.می

هولت دسترسی به کاالهای س»ها، تکنولوژی اطالعات(، آهن، جاده)مانند مبادی ورودی، راه« های تجاری و جابجايیکیفیت زيرساخت»فرايندهای گمرکی(، 

رديابی  توانايی در تعقیب و»های گمرک(، ونقل، کارگزاران يا واسطه)متصديان حمل« شايستگی و کیفیت خدمات لجستیکی»، «مختلف با قیمت رقابتی

 .پردازدمی« رريزی شده يا زمان مورد انتظاها به مشتری در زمان برنامهمناسب بودن زمان تحويل محموله»و « کاالهای ارسالی

( کريرها) کنندهحمل هایشرکت و یتیچندمل( فورواردرهابارفرابران ) نظیر يیهاشرکت در کیلجست متخصصان از ساختارمند نيآنالاين زمینه، نظرسنجی  در 0

الین ها، از فعمنظور برای ارزيابی وضعیت يک کشور در هر يک از زيرشاخصشود. بهانجام می دارند، برعهده را ایدن سراسر در اقالم انتقال تیمسئول که

 شوند. می 5تا  2بندی و تبديل به يک امتیاز بین لجستیکی هشت کشور شريک تجاری مهم آن نظرسنجی شده و نتايج جمع
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 15صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 3870در سال  عملکرد لجستیک رتبه ایران در شاخص .(76-3) جدول

 4102-02تغییر  4102 4102 4102 

32+ 61 26 111 شاخص عملکرد لجستیک
3+ 20 001 066 کارایی فرایندهای ترخیص کاال

+ 26 24 12 لجستیکی هاییرساختزکیفیت 
+ 21 22 042 المللیهای بینسهولت در ارسال محموله

20+ 24 24 26 شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک
26+ 22 000 046 توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسالی

+ 21 002 020 موقع کاالهتحویل ب
   Source: World Bank (2118). 

در مقايسه با میانگین منطقه باالتر است  0272نمره ايران در شاخص عملکرد لجستیکی در سال 

 ،حالباايندر منطقه به خود اختصاص دهد.  0.2را نسبت به نمره  0.3ايران توانسته نمره  کهنحویبه

(، ترکیه )رتبه 92(، قطر )رتبه 77ايران در مقايسه با کشورهايی همچون  امارات متحده عربی )رتبه 

که تری در اين شاخص دارد؛ اين در حالی است ( وضعیت نامناسب55( و عربستان سعودی )رتبه 41

 مارات متحده عربی در صدر. ابهترين موقعیت لجستیکی را در بین کشورهای منطقه داراستايران 

 0272در سال  77 به رتبه 0271در سال  79ی لجستیکی کشورهای منطقه و در اين دوره از رتبه

به  0271در سال  94ی مانده است. ترکیه از رتبهباقی 92ی در رتبه همچنانصعود نموده است. قطر 

 52ی به رتبه 0271در سال  50 تنزل نموده است. عربستان سعودی از رتبه 0272در سال  41ی رتبه

 .قبل از ايران قرار دارند 0272در سال 

 در شاخص عملکرد لجستیک شامل موارد زیر هستند: 4102ها با بدترین وضعیت در سال زیرشاخص

 (؛4.22و امتیاز  22ی )رتبه توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسال -

 (؛4.26و امتیاز 20کارایی فرایندهای ترخیص کاال )رتبه   -

 (.4.22و امتیاز  21المللی )رتبه های بینسهولت در ارسال محموله -
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 3870در سال  اخص لجستیکشاركان در منطقه  یكشورها یازامتبا  ایران  امتیاز مقایسه .(5-3نمودار )

     Source: World Bank (2118). 

 شاخص توسعه انسانی . 4-4-2

ه در سهای اين شاخص مولفهشود. می ارائهتوسط سازمان ملل متحد  هرسالشاخص توسعه انسانی 

 اندعبارتبررسی وضعیت کشورها  برای عمده هایشاخص بعد بهداشت، آموزش و استاندارد زندگی

 سالبزرگشود )در افراد ای که صرف آموزش میرهمتوسط طور دو؛ امید به زندگی در بدو تولداز: 

ناخالص  درآمد ه وطول دوره مورد انتظار تحصیل کودکان در سن ورود به مدرس؛ سال به باال( 05

در  «نروژ»ترين امکانات توسعه انسانی، در يک نگاه کلی در میان کشورهای دارای وسیع سرانه ملی

ترالیا، با فاصله کوتاهی سوئیس، اس ازآنپسقرار دارد که اال با توسعه انسانی ب صدر فهرست کشورهای 

کشورهای آفريقايی نیجر، آفريقای مرکزی، سودان جنوبی، چاد . همچنین اندقرارگرفته و آلمانايرلند 

 کشورهای با کمترين امتیاز توسعه انسانی هستند. و بروندی، 

اين امتیاز که  شدهاعالم 2.131 برابر با  0272امتیاز توسعه انسانی ايران در سال بر اساس اين گزارش  

ايران با  0271بندی جهانی شده است. سال ردهايران را نسبت به سال گذشته آن در ای پله 5سقوط 

 تقلیل يافته است.  15به  0272در سال قرار داشت که اين جايگاه  12در رتبه  2.132کسب امتیاز 
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 3874-70امتیاز و رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی طی دوره  .(71-3) جدول

Source: Human Development Report 0273 

 

                                                 
   موجود نیست. 0271آمارهای مربوط به سال 7 

 4102 4102 4102 4102 
 تغییر

02-4102 
 تغییر

02-4102 

45 15 91 96 96 1کشور( 161رتبه شاخص توسعه انسانی )از حدود 

00310001 2.131 1.762 1.774 1.799 نمره شاخص کل توسعه انسانی

1103 11.5 79.2 75.9 15.4 در بدو تولد یبه زندگ دیام

 شودیکه صرف آموزش م یادوره لمتوسط طو
 سال به باال(؛ 05 سالبزرگ)در افراد 

75.7 74.2 74.3 74.1 0402

کودکان در سن  لیطول دوره مورد انتظار تحص
 ورود به مدرسه

2.0 2.2 3.2 72 1802

272664 72711 73792 71935 75442 )برابری قدرت خريد( سرانه یناخالص مل درآمد
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 12صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 : 2112سه دهه گذشته شاخص توسعه انسانی منتهی به سال  وتحلیلتجزیهاز  یدیکل هاییافته

قريباً دهد که تگذشته نشان میدر طول سه دهه بررسی تمامی مناطق جهان ؛ کرده است جاديا یدر توسعه انسان یریچشمگ شرفتیجهان پ .7

بود که  2.197، سطح جهانی در HDI امتیاز شاخص 0272سال  در. اندداشته توجهیقابل شرفتیپ یتوسعه انسان کشورها در مناطق و تمامی

 اندت بیشتری شدهالیتحصبرخوردار از ، عمر بیشتری دارندم . در سراسر جهان مرددهدنشان می شيدرصد افزا 00 بیش از 7332نسبت به سال 

 .دارند یشتریب یهاو فرصت

 مروزهاقابل مشاهده است.  یاديز یکمبودهاهمچنان  ارتباطيندراو نه کمیت آن و  مهم استی توسعه انسان تِیفیکبايد توجه داشت که . 0

اما  ؛ارندد یشتریب یبه کاالها و خدمات دسترس یگريهستند و از هر زمان د یشتریب التیتحص یدارند، دارا یتریطوالن یمردم زندگ غالب

که  يیرهاشوک یبرا یبه زندگ دی، اممثالعنوانبه. ستین یلذت بردن از زندگ یبرا شتریب یهاسال یخودکار به معنا طوربهتر یطوالن یزندگ

  .سال است 55کمتر از  یانسان يافتهتوسعه ترکم یکشورها یبرا کهیدرحال ؛سال است 12 باًيستند، تقره يیباال اریبس یانسان شرفتیپ یدارا

را شورها کتواند فرايند پیشرفت یها مها و چالشپیشرفت يک فرايند خطی نیست و بحرانبه اين موضوع بايد توجه جدی داشت که . 9

 انسانی خود را تجربه کردند.   کاهش در شاخص توسعهو درگیری )مانند سوريه و يمن(  تضادويژه کشورهای دارای بهمعکوس کند. 

فرايند توافق سبب افزايش شکاف میان شاخص توسعه انسانی در کشورها برای  نیز اختالفات جريانات درونکشورها و  میاناختالفات .  4

است  يافتهافزايش توجهیلقاب طوربه 7332از سال  HDI شاخص متوسط سطحکشورهای مختلف شده است. بايد توجه داشت که هرچند 

 در سراسر جهان وجود دارد. یاگسترده تفاوتدر رفاه مردم  (،يافتهتوسعهکم  یدرصد در کشورها 57درصد در سطح جهان و  00)

 

يافته است؛ های اخیر کاهشهای جنسیتی در سال. هرچند، شکاف5

ها، فرصت وجود دارد. نابرابری در ساالنبزرگها همچنان در میان نابرابری

علت اصلی شکاف جنسیتی  زنان و مردان میان یدستاوردها و توانمندساز

نان ز التیآمدن درآمد و تحص نيیپا علت. به در میان کشورها بوده است

زنان  یبرا HDI شاخص ، در سراسر جهان متوسطاز کشورها یاریدر بس

 است. انيتر از آقانيیشش درصد پا

زيست توسعه انسانی را در معرض مخاطرات جدی های محیط. آسیب1

 تغییرات و زيست طیمح بيتخرقرار داده است. اين در حالی است که 

ی از ناش یهاینگران گريدی و ستيتنوع ز توجهقابلبا کاهش  وهوايیآب

 یطبیع دياز حوادث شد یناش نیز خسارات ی و و آب يیکاهش منابع غذا

ا ر ندهيو آ یفعل یهانسل یبحران، توسعه انسان نياست. ا بوده همراه

 کند.یم ديتهد

  دوم گیری فصل بندی و نتیجهجمع

روندی روبه رشد  ،گذاری مستقیم خارجیدر سرمايه جزبه 0272اگرچه که کل اقتصاد جهان در سال 

رغم  جنگ تجاری را تجربه کرد و ارقام مثبتی را در رشد اقتصادی، رشد تجارت جهانی )علی

 نرخ توجهقابلجهش  ازجملههای وارده های بزرگ(، تجربه کرد، اقتصاد ايران به علت شوکقدرت

د شاه یالمللنیب یاطالعات نهادها بر اساسارز نتوانست هماهنگ با اقتصاد جهانی حرکت کند و 

درصد بود. ساير متغیرهای اقتصادی کشور نیز همچون  -9.3کوچک شدن اقتصاد کشور به میزان 

اند. بر اين اساس، گذاری خارجی، درآمد سرانه در اين سال عملکرد مناسبی نداشتهتورم، سرمايه

به دلیل مشکالت  0272دهد که ايران در سال مقايسه وضعیت ايران با ساير کشورهای جهان نشان می
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 يجادشدهاهای های ظالمانه و همچنین شوکناشی از خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم يجادشدها

 مند شود. نتوانست از فرصت رشد جهانی بهرهدر متغیرهای کالن اقتصادی 

هم س و فناوری یو ارتقا قیتعممرتبط با  هایمؤلفهدر  یصنعت یريپذشاخص رقابتبررسی 

ذيری صنعتی پهمچنان بر پايین بودن رقابت باال و متوسط از کل صنعت فناوریبا  عيصنا افزودهارزش

و طی د یو سرانه صادرات صنعت صنعتی افزودهاعداد مطلق مربوط سرانه ارزشکشور داللت دارد. 

 قينسته از طرهمچنان نتوا رانيکه ا دهدیامر نشان م نياند و انداشته توجهیقابل شيافزا سال اخیر

   خود سرعت بخشد.  یباال به رشد صنعت فناوریبا  عيصنا دیو تول فناورینفوذ 

ه سامانه پنجر یارتقاوکار برخی از اصالحات همچون بهبود فضای کسب منظوربهکه ايران  اگرچه

هم س میو تسل لیتکم یبرا نيسامانه آنال کي ارائهصادرات و واردات،  لیو تسه یواحد تجارت مل

 ورتصبه افزودهارزشبر  اتیدرخواست استرداد مال میو تسل لیامکان تکم جاديا ،یاجتماع تأمین

 یبده و پرداخت نيآنال صورتبهبر درآمد شرکت  اتیمال یم اظهارنامه اصالحیو تسل لیتکم ن،يآنال

ها نشان راکه بررسیپله تنزل داشته است. چ 4را انجام داده است، رتبه ايران  در بانک یاضاف یاتیمال

گیری مواجه کرده است. ها با کاهش چشمدهد که برخی اقدامات، رتبه ايران را در برخی شاخصمی

 ،يیضااستقالل مراجع ق ،یســازمان جرائم رینظ عواملی یرتأثپذيری کشور نیز تحت همچنین رقابت

فســاد، حقوق  ،یدولت یهایگذارقانون ،یاختالفات قانون وفصلحلدر  یچارچوب قانون يیکارا

 و حفاظت از آن، افت کرده اســت. تیمالک

از  تيحما، وکارکسبارکان شروع مربوط به  وکارکسبدر شاخص سهولت  رانيا ایرتبه نيبدتر

ولت های دبايست در اولويت برنامهاست که بهبود اين موارد می اتیپرداخت مالو خرد  گذارانهيسرما

المللی قرار گیرند. عالوه بر اين رتبه ايران در ت اين شاخص در عرصه بینبهبود وضعی منظوربه

با  رانيا توجهقابلدهنده فاصله نشان و تجارت فرامرزی نیزواحدها  یلیو تعط یورشکستگ شاخص

 طيمرتبط با آن است. با توجه به شرا یهاو سهولت در شاخص یتجار یندهايکشورها در فرا ريسا

 که بهبود رسدمیبه نظر اخیر انجام شده است،  هایسالاگرچه اقداماتی در اين زمینه در  یميتحر

حائز  اریبس تواندیم زير شاخص نيها در اکشور ريبا سا رانيو کاهش فاصله ا ندهايفرا نيا بیشتر

 باشد. تیاهم
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 12صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 0272ت، در سال تا حدی در مسیر رشد اقتصادی قرار داش 0275بر اين اساس، اگرچه ايران از سال 

 های گذشته و حتی درتری را نسبت به سالهای به وجود آمده عملکرد پايینبا توجه به محدوديت

 از خود برجای گذاشته است.  و منطقهمقايسه با ساير کشورها جهان 
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بر جایگاه صنعت،  تأكیدتحوالت رشد اقتصادی و اجزای آن با : فصل سوم

 معدن و تجارت در اقتصاد ملی
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 چکیده

ها در اين سال،  مجدد تحريم یریازسرگخروج آمريکا از برجام و  واسطهبهاقتصاد ايران  7931سال 

 -4.3اطالعات مرکز آمار، ايران در اين سال رشد  بر اساسای را تجربه کرد. شرايط بسیار ويژه

فتی، های نها بر حوزهتحريم تأثیررا بدون نفت تجربه کرد. با توجه به  -0.4درصدی با نفت و رشد 

مالی، بانکی و ... عامل مسلط در منفی شدن رشد اقتصادی کشور گروه صنعت بوده است که اين 

واحد درصد را از رشد  -4.9درصد را تجربه کرده و بیشترين سهم از رشد معادل  -3.1گروه رشد 

درصدی در اين  -1.5ست. در گروه صنعت، زيرگروه صنعت تجربه رشد داشته ا 7931منفی سال 

واحد درصدی در کاهش رشد اقتصادی کشور داشته است. توجه به رشد فصلی  -2.2سال با سهم 

آمريکا از سال  جمهوررئیساين موضوع است که با توجه به شروع تهديدات  يدمؤ 7931در سال 

انتظارات ناشی  به سبب 7931تصادی ايران از فصل دوم سال مبنی بر خروج از برجام، رشد اق 7931

 بر سیاسی و آثار آن نااطمینانی و گذاریسرمايه از اين خروج و همچنین تحوالت حوزه تجارت،

ز باعث های نادرست نیقرار داشته است و برخی سیاست تأثیرتحت  اقتصادی متغیرهای از بسیاری

های با خروج از برجام و اعمال تحريم و وقوع شوک درنهايتدامن زدن به اين انتظارات شده و 

درصدی رشد را  02افزايش نرخ ارز، گروه صنعت کاهش بیش از  ازجملهمختلف به اقتصاد کشور 

 درصد رسید.  -75است. رشد اين گروه در فصل چهارم به تجربه کرده  7931در فصل سوم سال 

رغم کاهش هزينه دهد که علیرج کل( نیز نشان میبررسی سمت هزينه تولید ناخالص داخلی )مخا

هزينه مصرف نهايی دولت افزايش داشته که اين افزايش  7931مصرف بخش خصوصی در سال 

های عمرانی )تملک های جاری )اعتبارات جاری( دولت بوده نه هزينهناشی از افزايش هزينه عمدتاً

 رغمیعليه ثابت ناخالص نیز حاکی از آن است که ای(. عالوه بر اين تشکیل سرماهای سرمايهدارايی

های پیش از های منفی در سالرشد باوجود 7931در سال  ناخالصمثبت شدن تشکیل سرمايه ثابت 

رخ داده است که اين  7931آالت و ساختمان در سال گذاری در ماشینآن، کاهش شديد سرمايه

ی از بخش ينکهکما اد در اقتصاد کشور است، های جديموضوع نیز باعث نگرانی عدم ايجاد ظرفیت

 اين تشکیل سرمايه نیز جبران استهالک سرمايه خواهد بود. 

 کهینحوبهبیشترين کاهش رشد در اجزای خالص صادرات کاالها و خدمات مشاهده شده است؛ 

 -92.9درصدی و واردات کاال و خدمات رشد  -79.5صادرات کاال و خدمات در اين سال رشد 

نرخ ارز در اين سال،  توجهقابلها و افزايش دی را تجربه کرده است. با توجه به اعمال تحريمدرص
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بر بخش تولید و  هاهزينهای و افزايش ای و سرمايهکاالهای واسطه تامین کاهش واردات از کانال

 بوده است.     یرگذارتأثبر صادرات  درنهايت

هايی دهد که نفتی بودن اقتصاد کشور و آسیبخیر نشان میهای ابررسی الگوی رشد ايران نیز در سال

مندی اقتصاد از منافع رشد بلندمدت و پايدار در اين که از اين ناحیه بر اقتصاد گرديده، مانع از بهره

 توجهیقابلهای رکود و رونق درآمدهای نفتی نوسانات ها شده و همواره رشد اقتصادی با دورهسال

های وارده ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در اثر تحريم نیز رشد ها و تکانهمداشته و اعمال تحري

ادی های مختلف اقتصقرار داده است. کما اينکه رشد نامتوازن در میان بخش تأثیراقتصادی را تحت 

را نیز به همراه داشته است. بررسی ارقام مطلق مربوط به تولید ناخالص داخلی بخش صنعت )ساخت( 

ارقام جاری روندی رو به رشد داشته است، ارقام  اگرچهآن است که  دهندهنشانگذشته  سال 5در 

امل بخش صنعت خود ع ينکهباادهند؛ بخش صنعت نشان نمی افزودهارزشثابت تغییر چندانی را در 

 تحريک رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 14صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 مقدمه

بازگشت مجدد  آن ترينمهمای را پشت سر گذاشت که شرايط ويژه 7931 ايران در ســال اقتصاد

نیز اقتصاد  7930و  7937های در سال اگرچه. بود رکود تورمی وضعیت مجدد ها و تجربهتحريم

ساختاری  مشکالت 7931رسد که در سال ، به نظر میحالبااين ايران در شرايطی شبیه قرار داشت؛

 لیداخ هایچالش عمده های خارجی از خود نشان داد.مقابله با تکانهاقتصاد ايران بروز بیشتری در 

 قتواف از آمريکا متحدهاياالت خــروج. بود معطوف اقتصاد عرضه سمت به ســال اين در خارجی و

های مختلفی همچون تولید، نفتی، مالی و تجاری از کانال هایمحدوديت تشديد و ای برجامهســته

ادی رشد اقتص خصوصبهبر اقتصاد کشور و  نا اطمینانیری و همچنین ايجاد گذاتجارت و سرمايه

داشت. در اين فصل به بررسی وضعیت رشد اقتصادی و اجزای آن )طرف عرضه و تقاضای  تأثیر

دن و بخش صنعت، معبر رشد اقتصادی در اين سال و با اولويت  مؤثرعوامل اصلی  برتکیهکل( با 

 تجارت پرداخته شده است. 

 های عمده اقتصادیها و رشته فعالیتگروه افزودهارزش. تولید ناخالص داخلی حسب 9-1 

 -7.5 7گروه کشاورزی 7931های تولید ناخالص داخلی در سال ( در زيرگروه7-9مطابق جدول )

نیز نسبت به سال قبل از آن  9درصد رشد داشتند و رشد گروه خدمات - 3.1 0درصد، گروه صنعت

 تنهاهننسبت به سال قبل از آن  هايرگروهزصفر بوده است. بر اين اساس، رشد اقتصادی در تمامی 

 د:دههای مختلف نشان میتر اجزای گروهبلکه منفی نیز بوده است. تحلیل دقیق يافتهکاهش

بوده  4زيرگروه کشاورزی درصدی -0.9ناشی از رشد  عمدتاًدرصدی گروه کشاورزی  -7.5رشد 

ضريب  کهينادرصدی داشته است. با توجه به  71.7است. در اين سال زيرگروه ماهیگیری رشد 

درصد( رشد  72گروه کشاورزی بسیار کمتر است )حدود اهمیت زيرگروه ماهیگیری نسبت به زير

 ندرتهب. در ايران کندجبران درصدی نتوانسته رشد منفی زيرگروه کشاورزی را در اين گروه  71مثبت 

با  زمانهم 7937شود و آخرين رشد منفی اين بخش مربوط به سال رشد گروه کشاورزی منفی می

 المللی علیه ايران بوده است. های بینتشديد تحريم

                                                 
 ماهیگیری های کشاورزی وزيرگروهگروه کشاورزی شامل  7

های معدن )شامل استخراج نفت و گاز طبیعی و ساير معادن(؛ صنعت )ساخت(؛ تامین آب برق و گاز طبیعی گروه صنعت شامل زيرگروه 0

 ساختمان و

های مالی؛ گریهای عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران؛ حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات؛ واسطهگروه خدمات شامل زيرگروه 9

  و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی کار؛ امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری؛وتغالت، کرايه و خدمات کسبمس

 72درصدی و زيرگروه ماهیگیری با سهم  32بر اساس اطالعات مرکز آمار ايران گروه کشاورزی شامل دو زيرگروه کشاورزی با سهم   4

  درصدی است.
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 (درصد)     7938سال  های ثابتهای اقتصادی به قیمتگروه افزودهارزشرشد تولید ناخالص داخلی و . (7-9جدول )

 13631364 136513691367 های اقتصادیگروه

53233107.5- کشاورزی گروه
623030110.9- کشاورزی
06672171.7 ماهیگیری

482121003.1- صنعت گروه
04133221679.7- معدن

03073501579.3- یعیگاز طباستخراج نفت و 
13035825282.2 ساير معادن

130865361.5- صنعت
134423432.05.1- ، برق و گاز طبیعیتأمین آب
54110324.5- ساختمان

071650682.2 خدمات گروه
372344471- ی، هتل و رستورانفروشخردهعمده و 

7516104847.1 ارتباطات، انبارداری و ونقلحمل
315772.224.5- های مالیگریواسطه

5627461.12.3 وکارکسبمستغالت، کرايه و خدمات 
171021745.9 امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری

1524422.29.2 خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی
28011184.04.4- هایتفعال رشته افزودهارزشجمع 

- خالص مالیات بر واردات
26051219.34.3- (بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول
32081.34.10.4- (نفت)بدون  داخلی ناخالص محصول

 : مرکز آمار ايران.مأخذ   

درصدی در  79.7ناشی از کاهش  عمدتاًدرصدی رشد تولید ناخالص ملی گروه صنعت،  3.1کاهش 

آب، برق و گاز  تأمیندرصدی گروه  5.1درصدی زيرگروه صنعت )ساخت( و  1.5زيرگروه معدن، 

درصدی عامل بازدارنده در رشد گروه صنعت  -4.5طبیعی بوده است. زيرگروه ساختمان نیز با رشد 

درصدی زيرگروه استخراج  -79.3رود. رشد منفی گروه معدن نیز از رشد می به شماردر اين سال 

درصدی نقش فزاينده در افزايش 2.2نفت و گاز طبیعی رقم خورده و زيرگروه ساير معادن با رشد 

عامل اصلی رشد منفی گروه صنعت در سال  درمجموعافزوده زيرگروه معدن داشته است. رشد ارزش

درصدی  4.5)نفت و گاز طبیعی( و صنعت بوده است. کاهش نهای معادمبتنی بر زيرگروه 7931
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کاهنده بر تقاضای محصوالت صنعتی و معدنی بوده و نقش  تأثیرافزوده ساختمان نیز دارای ارزش

 ای در رشد گروه صنعت ايفا کرده است. بازدارنده

های گشايشبا  زمانهم 7935درصد( را در سال  07گروه صنعت بیشترين رشد ) 7939-31طی دوره 

در  ،حالبااينداشته است.  7937های سال های خالی به علت تحريمگیری از ظرفیتبرجامی و بهره

 کاهش و نفت تولید و صادرات ها، افتبا اعمال مجدد تحريم زمانهم 7931و  7931های سال

 و شد جهموا محدوديت با اقتصاد غیرنفتی هایبخش ارزی نیازهای تأمین کشور، ارزی درآمدهای

 اخلید ناخالص تولید با صنعت بخش معموالً. قرارداد تأثیر تحت نیز را تولید عملکرد درنتیجه

 همراه نیز صنعت بخش افزودهارزش رشد کاهش با اقتصادی رشد کاهش لذا. دارد بااليی همبستگی

 هب داخلی بازار در صنعتی محصوالت عمده که است اين از ناشی موضوع اين از مهمی بخش. است

 محصوالت فروش داخلی بازار شدن کوچک معنای به اقتصادی رشد کاهش لذا، رسندمی فروش

 هاحريمت کاهش تقاضای محصوالت صنعتی است. یلبه دلصنعت  بخش در رکود بروز و صنعتی

 أثیرت هاقیمت افزايش ارزبر نرخ افزايش و تحريم از ناشی تجاری هایهزينه افزايش کانال از عمدتاً

 طريق از، اتوارد به وابستگی دلیل به صنعتی محصوالت از توجهیقابل بخش تولید کاهش. گذاردمی

 شود. ختم صنعت تولیدی محصوالت بیشتر کاهش تواند بهنیز می ترکوچک هایبنگاه به گسترش

دهد که تغییرات رشد ( نشان می7-9اطالعات جدول ) بر اساسهای بخش ساختمان تحلیل شاخص

 شدهیلتکمهای گذاری در ساختمانناشی از سرمايه عمدتاً 7931بخش ساختمان در سال  افزودهارزش

، بر اساس گزارش مرکز آمار حالباايناند. های شروع شده سهم ناچیزی از آن داشتهبوده و ساختمان

درصدی در سه ماه  01.9فزايش شهر تهران از ا های ساختمان مسکونیشاخص قیمت نهاده ،ايران

داللت دارد که باعث کاهش ارزش حقیقی  از آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 7931اول سال 

باال های ساخت در پی جهش نرخ ارز و گذاری در اين مدت شده است. افزايش شديد هزينهسرمايه

 گذاری در اين بازارايهرمعواملی است که از جذابیت س ازجملهدر اقتصاد کشور  نا اطمینانی رفتن

  کاسته است. 

های خدماتی که از ارتباط بیشتری با حوزه صنعت، معدن و تجارت برخوردارند در بین رشته فعالیت

فروشی هتل و رستوران فروشی، خردههای عمدهافزوده رشته فعالیتدرصدی ارزش-1توان به رشد می

شد ر باوجودآن  تأثیراست( اشاره کرد که تحت  )که بخش اعظم از آن به بازرگانی داخلی مرتبط

درصدی  2.3و انبارداری و ارتباطات و همچنین رشد  ونقلحملدرصدی زيرگروه  7.1مثبت 

 ، رشد بخش خدمات به صفر رسید.وکارکسبمستغالت، کرايه و خدمات 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 11صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

کنندگان از عنوان استفادهبه یعیگاز طبآب، برق و  تأمینگروه کشاورزی و رشته فعالیت  افزودهارزش

رشد  تناسببه عمدتاًاند. درصدی همراه بوده -5.1و  -7.5 به ترتیبتولیدات صنعتی با رشد 

آالت کشاورزی و همچنین کود و سموم گروه کشاورزی تقاضای بیشتری برای ماشین افزودهارزش

نیاز  و گاز نیز بخشی ازيابد. همچنین در زيرگروه تولید آب، برق تولیدی بخش صنعت افزايش می

 شود. بر اين اساس رشدمی تأمیناز طريق بخش صنعت  مورداستفادهای ای و سرمايهکاالهای واسطه

  شود.کاهش تقاضا برای بخش صنعت تلقی می یبه معنامنفی اين دو بخش 

 الس در که ایگونهبه، است پر نوسان و کاهشی روندی نشانگر 7939-31 دوره رشد اقتصادی طی

 نفت بدون اقتصادی رشد. شد تجربه درصدی -4.3 رشد 7931 سال در و درصدی 0.1 رشد 7939

بنابراين  .يافت کاهش 7931 سال در درصد -0.4 به 7939 سال در درصد 9.0 از دوره اين طی نیز

افع برد که اقتصاد را از منمدت و بلندمدت رنج میاز يک ناپايداری میان ینوعبهرشد اقتصادی کشور 

 بهره کرده است. يک رشد باثبات و باال در اقتصاد کشور در سالیان گذشته بی

ها بر روند رشد تحريم توجهقابل تأثیربر  7931و  7931های بررسی فصلی رشد اقتصادی در سال

های نفتی شود با شروع تحريم( مشاهده می7-9که در نمودار ) طورهمانگروه صنعت حکايت دارد. 

درصد رسیده است.  -07.7رشد گروه صنعت به کمترين مقدار خود، معادل  7931در فصل سوم سال 

بهبود وضعیت زيرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی در فصل چهارم، رشد زيرگروه  باوجود، حالبااين

درصد در فصل چهارم همین سال رسیده  -70.0به  7931سال  درصد در فصل سوم -2.3صنعت از 

در  توجهقابلها در اين زيرگروه بوده است. اين ارقام منفی بیشتر تحريم تأثیر دهندهنشاناست که 

های گروه صنعت رشد مثبت در اغلب زيرگروه 7931رخ داده که در سال  یدر حال 7931سال 

 شود. مشاهده می
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 7936-31 طی دورهروند رشد فصلی تولید ناخالص داخلی در گروه صنعت  .(7-9نمودار ) 

 : مرکز آمار ايران. مأخذ

جمهور آمريکا از زمان انتخابات اين کشور مبنی بر خروج از برجام، با توجه به شروع تهديدات رئیس

 رشد کهینحوبهاست،  مشاهدهقابل 7931کاهش روند رشد اقتصادی کشور از فصل دوم سال 

 .رسید 7931درصد در فصل چهارم سال  0.1به  7931درصد در فصل اول سال  5.2اقتصادی از 

در بخش  افزودهارزش، رشد 7931با منفی شدن رشد اقتصادی کشور در فصل دوم سال  زمانهم

دهد. درصدی را نشان می -70.0و   -2.3رشد  به ترتیبصنعت نیز در دو فصل سوم و چهارم سال 

 روبرو شده است.  قبا کاهش  7931در فصل چهارم سال  سايرمعادن نیز د بخشهمچنین، رش

درصد در  0.0به  7931درصد در فصل اول سال  1.5افزوده بخش صنعت نیز از کاهش رشد ارزش

شروع روند کاهشی رشد اقتصادی از اين سال در بخش صنعت بوده  يدمؤفصل چهارم اين سال نیز 

 و رسیده است. بخش عمده 7931درصد در فصل چهارم سال  -70.0به اين مقدار  درنهايتاست و 

 با رشد منفی روبرو شده است. 7931رستوران نیز از فصل دوم سال  و هتل ،یفروشخرده

های اثرگذاری بگذارد. کانال تأثیرهای مختلفی بر اقتصاد کشور بر اين اساس تحريم توانسته از کانال

 است.  شدهیبررس( 7ر )تحريم بر رشد اقتصادی در کاد

400

300

200

100

00

100

200

300

1396_1 1396_2 1396_3 1396_4 1397_1 1397_2 1397_3 1397_4

گروه صنعت معدن استخراج نفت و گاز طبیعی

سایر معادن صنعت  ، برق و گاز طبیعی  تأمین آب



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 13صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 اقتصادی بر رشد (. مجاری مهم اثرگذاری تحريم7کادر)

 و رشد اقتصادی داردیبرمهای نسبی آشکارشده کشور را از میان گیری کامل از مزيتها امکان بهرهاعمال تحريم  

گیری از عوامل تولیدی و سازد. اين امر با تغییر در میزان تولید، ساختار بهرهرا با محدوديت جدی مواجه می

های قیمتی را نیز به همراه خواهد داشت. در دهد. اين امر کاهش مصرف و شوکرا تغییر می هاآنهای نسبی قیمت

ها از مجاری جريان تجارت )حجم و قیمت(، جريان سرمايه تحريم های اصلی اثرگذاریهای تولیدی کانالبخش

 و فضای سیاسی است.  

 بر فضای تولید و تجارت ی ظالمانهها. چارچوب مفهومی مجاری اثرگذاری تهدید و یا تحمیل تحریم7شکل 

 های تحقیق: يافتهمأخذ      

 ینتأمتواند بر گذاری میای و سرمايهتغییرات تجارت در حوزه صادرات و واردات کاالهای واسطه جریان تجارت:

 یرگذارأثتمواد اولیه آن  تأمینهای تولید و اثرگذاری بر هزينه واسطهبهنیازهای داخلی کشور و همچنین تولید کاالها 

های تولیدی را با کاهش در بخش خصوصبهای و انباشت سرمايه کاهش واردات کاالهای سرمايه ینهمچنباشد. 

تواند بر تولید ای نیز میمواجه خواهد کرد، کما اينکه کاهش انتقال تکنولوژی از کانال واردات کاالهای سرمايه

 اثرگذار باشد.  

ولید وری عوامل تهای رقابتی و بهرهشود، کارايی فنی، مزيتا کاهش مواجه میانتقال تکنولوژی نیز ب کهيیازآنجا

 کاهش خواهد يافت و از اين طريق نیز تولید زيان خواهد ديد. 

گذاری )داخلی و خارجی و  سرمايه

FDI) 

 سرمايه انسانی

 نقل و انتقال مالی   

 جريان سرمايه

کاهش و يا توقف جريان ورود  

 سرمايه  

 عمرانی( هایمخارج دولت )طرح

 کاهش توسعه سرمايه انسانی  

 خروج سرمايه )ارز و کاال(

 افزايش نرخ ارز و نوسانات

 

 صادرات

 های وارداتی نهاده

 تکنولوژی  

 نوسانات تجاری

 جريان تجارت

 محدود شدن منابع ارزی

 تضعیف رابطه مبادله تجارت

 تورم وارداتی

 وری و افزايش بیکاری  کاهش بهره

 های رقابتی  کاهش مزيت

 کاهش انباشت سرمايه  

 

 ريسک

 فضای سیاسی

 نوسانات نرخ ارز 

 گذاریبدترشدن محیط سرمايه

 کار وبدتر شدن محیط کسب

 های مبادلهافزايش هزينه

 محدود شدن بازارهای صادراتی

 محور

 هاکانال

 پیامدها
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های های اثرگذاری تحريم بر ساير متغیرها است. تحريم: اثر تحريم بر جريان سرمايه نیز يکی از کانالجریان سرمایه

( اثرگذار است که اين اثرگذاری شامل FDIگذاری مستقیم خارجی )سرمايه برجذبم مستقی طوربهاقتصادی 

شود. دوم کنندگان میکاهش اعتماد مصرف یطورکلبهها و های مالی و فنی از کشور هدف، افزايش بدهیحمايت

 يه از کشورباعث خروج سرما ینوعبهها شامل يک تغییر منفی در نرخ ارز کشور هدف خواهد شد اينکه تحريم

ها ريمتح ازآنجاکهها قرار خواهند گرفت. تحريم تأثیرمنفی تحت  صورتبهگردد. اين سه کانال می شده يمتحر

مختل  دهش يمتحرغیرمستقیم رشد را در کشور  طوربهتوانند اين جريان سرمايه به کشور هدف را متوقف کنند می

 خواهند کرد. 

شامل تغییر  توانداشاره دارد که می شونده يمتحرثباتی دولت و حکومت کشور به هر مقیاس بی سیاسی: نااطمینانی

اعمال  7انحراف در قانون اساسی و يا نوسان سیاسی باشد. اين امر اثرات مخربی بر رشد اقتصادی دارد. در حکومت،

 یجهدرنتسرمايه منجر خواهد شد و  یننهمچسیاسی به انحراف در جريان تجاری و  نا اطمینانیها در شرايط تحريم

 رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد.

 

 عوامل نفت از حاصل ارزی درآمدهای و دولت بر اساس مطالعات انجام شده در مورد ايران، مخارج

 ،آموزش چون زادرون رشد یدر الگوها متغیرها مقابل در. هستند اقتصادی رشد دهندهتوضیح مؤثر

کل منابع  بايد توجه داشت از .اندنداشته ايران اقتصاد رشد بر چندانی تأثیر وریبهره و توسعه تحقیق،

بر  یریتأثبه دلیل سهم پايین آن  ها(ويژه از طريق مصرف بیشتر نهاده)به وریرشد بلندمدت، بهره

توجه  اکننده در رشد تولید دارند. بعوامل فیزيکی تولید نقش تعیین درواقعو  نداشتهرشد اقتصادی 

 ابزارهای و ساختارها نشدن طراحی یلبه دل پايدار رشد تحقق اصلی موتور ايران به اينکه در اقتصاد

 انعم بلندمدت، در فرآيند اين است، بوده زابرون عوامل به اقتصادی رشد اتکای و نبوده فعال الزم

 7.3 البانق از پس ايران اقتصادی رشد میانگین شده باعث و است شده مناسب اقتصادی رشد اصلی

 کرده،ن فراهم را باال و پايدار اقتصادی رشد تحقق امکان آنکه عالوه بر ساختاری چنین. باشد درصد

 و دولت مالی هایسیاست داخلی هایشوک یرتحت تأث ايران اقتصاد تجاری ادوار شده موجب

 ی،شرط حالت به اقتصادی، باالی رشد توالی و باشد نفت صادرات از حاصل ارز خارجی هایشوک

 از بعضی .شودمی متأثر شوک مثبت نوع دو از شود. اقتصاد محدود نفتی، درآمد رشد میزان به بسته

 رخیب. وریبهره بهبود مانند نامندمی دائمی شوک را هاآن که گذارندمی تولید بر دائمی آثار هاشوک

 افزايش مانند رودمی میان از زمان طول در تولید بر هاآن آثار و دارند موقتی يا گذرا آثار هاشوک از

 که ردک تلقی تولید از بخش آن را روند توانمی بنابراين پول؛ حجم تغییرات و دولت مخارج موقتی

                                                 
7 Aisen and Vega, 0279 
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با توجه به اين دوره رکود و رونق در کشور وابسته به درآمدهای  .است دائمی هایشوک از ناشی

 گذرا است و آثار آن بر رشد اين بخش عمدتاًهای وارد شده به بخش تولیدی کشور شوک؛ نفتی است

 توان روندی پايدار را برای تولید متصور شد.موقتی خواهد بود و نمی

 عمده طوربه اقتصادی رشد و است رشد پويای و درونی مالحظهقابل سازوکارهای فاقد ايران اقتصاد

 انسانی هسرماي تشکیل به کمتر فرآيند اين و شده حاصل اقتصاد به ازبرون منابع تزريق طريق از

 عنوانبه( وریبهره بهبود و فناوری و توسعه و تحقیق ارتقای کیفی، آموزش توسعه) مؤثر و یفیتباک

 اقتصاد یدتول بر مثبت شوک يک پويای آثار اين، بر عالوه. است شده منجر پايدار رشد عامل ترينمهم

 زابرون علت به که دهدمی نشان نکته اين. شودمی محو آخر در و بوده همراه نوسانی روندی با ايران،

 ونقر با را اقتصاد عوامل، اين در حاصله مثبت هایشوک ايران اقتصاد ساختار در رشد عوامل بودن

 یرمس وابستگی مسئله اگر رشد، ادبیات اساس بر ديگر طرف از. سازدمی مواجه موقتی رکود و

 هایکنندهینتعی که بیان کرد توانمی گیرد، قرار موردتوجه تولید مدتکوتاه نوسانات به رشد بلندمدت

 رشد عدم موجب مدت،کوتاه نوسانات ايجاد جهت به و خود ماهیت علت به ايران اقتصاد در رشد

 7.شوندمی بلندمدت باالی

 اتنک جاری و ثابت هایقیمت به موردبررسی دوره طی داخلی ناخالص تولید مطلق ارقام بررسی

تا  7939های طی سال داخلی ناخالص تولید ارقام جاری که اگرچه. دهدمی نشان را توجهیقابل

دهد. همچنین توجهی را نشان نمیروندی رو به رشد داشته است اما ارقام ثابت تغییر قابل 7931

هايی همچون ه قیمت ثابت در بخشدهد که تولید ناخالص داخلی بمقايسه ارقام مطلق نشان می

توان بر اين اساس می رشد اقتصادی کشور است کاهش داشته است. یرومحرکهنصنعت و ساختمان که 

 پیش رفته است.   يیصنعت زداهای اخیر تا حدی به سمت عنوان داشت که اقتصاد کشور در سال
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 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 20صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 در اقتصاد کشورمحدود شدن توسعه صنعتی (: روند 0کادر )

 و جاری )میلیارد ریال( 7938های مختلف اقتصادی به قیمت ثابت سال (. تولید ناخالص داخلی در بخش3-9نمودار )

 در يا یاکارخانه در ستاده کاالهای مستقیم کاهشی»: نموده تعريف گونهينا را يیصنعت زدا( 7320کايرن کراس )

 رد ایدوره هایکاهش و يیصنعت زدا بین تمايز در بايد تعريف اين در اما «.تولید بخش کار نیروی اشتغال

 يیصنعت زدا است معتقد او. است نموده مطرح را ديگری تعريف (3377) لیور نمود. ويژه تأمل تجاری هایسیکل

 کاال تولید سهم آن در درواقع که شودمی خدمات بخش تولید سمت به ایکارخانه تولید از مداوم انتقال يک شامل

 .بود خواهد کمتر اشتغال يا

. دانست خارجی تجارت سهم کاهش صورتبه گرايانهبرون ديدگاه يک در را يیصنعت زدا توانمی کل در اما

 يعنی. شودمی ديده خارجی، تعادل حفظ قیمت به صادراتی مازاد به دستیابی در ماندگیواپس نوعی آن در بطوريکه

 ولمحص تولید از ناشی درآمد کاهش یدرازا و دهدمی خدمات تولید به را خود جای کاال، تولید تولید، ساختار در

 اتخدم و محصول تولید لیسانس فنی، دانش فروش ازجمله خدمات تولید از ناشی درآمدهای افزايش شاهد محور،

 تولید زا تجاری سیکل خروج صورتبه زدايی، صنعت در اصلی روند گفت توانمی کل در. بود خواهیم یانبندانش

 .دانست محوردانش خدمات و فنی دانش طريق از درآمدزايی سیکل به ورود و صنعتی محصوالت
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 29صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

زيرگروه صنعت از کل تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی دورۀ  افزودهارزشروند سهم 

افزوده صنعت ها، نسبت ارزشقیمت توجهقابلبه دلیل افزايش  7931تقريباً ثابت بوده است. در سال  موردبررسی

گذاری رشد اندک سرمايه یلبه دل وجودبااينافزايش داشته است.  7931به تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 

های اخیر قدرت خريد مردم متناسب با سهم صنعت از تولید وجود ندارد. همچنین، در سال توجهقابلانتظار رشد 

 أمینتگذاری و های صنعتی رشد نکرده است، لذا زيرگروه صنعت عالوه بر مشکل سرمايهروند افزايش قیمت کاال

 مالی با نرخ سود مناسب، با کمبود تقاضای مؤثر نیز مواجه بوده است. 

 ی   )درصد(های جارروند سهم صنعت از اقتصاد ملی به قیمت .(9-9نمودار )

 : مرکز آمار ايران.مأخذ    

از  شدهوضعهای تجاری يونیسکو ايران در واکنش به تحريم 0272سال  فناوریبر اساس گزارش وضعیت علم و 

خود کرده است، اين موضوع  فناوریهای علمی و سوی برخی از کشورهای غربی اقدام به توسعه زيرساخت

سیمان و  های ملی تولید فوالد،های نفتی پارس جنوبی پروژهپروژه کردن بارورمستلزم گسترش تحصیالت عالی و 

وسعه در تحقیق و ت حالباايننیز تولید داخلی کاالهای پرمصرف داخلی مانند خودرو يا تجهیزات الکتريکی است. 

لوژی ون تکنوهايی چآن، ايران تمرکز بر حوزه یجابهو تعیین نیازهای بازار توفیقی نداشته است و  یریگهدف

وان و غیره سازی شده حیهای بنیادين و تولید شبیه، پرتاب ماهواره، تولید سلولینانوتکنولوژای، آمیز هستهصلح

اين  است و دورماندههای علم و تکنولوژی از تغییرات رخ داده در اقتصاد سیاست درنتیجهرا انتخاب کرده است. 

های های دولت در سیاستبا دخالت آن رااجتماعی اقتصادی شده و ثروت ملی منجر به جدايی علم از نیازهای 

مالی دولتی انجام گرفته  تأمیندرصد تحقیقات با  19که بیش از  یاگونهبهعلم و تکنولوژی همراه نموده است. 

يک تکنولوژی عرضه محور نشده، بلکه باعث  یجابه تقاضامحورمنجر به تحرک علمی  تنهانهاست. اين وضعیت 
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 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 24صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

شد سیاست علم و تکنولوژی بیشتر تحت تسلط نخبگان دانشگاهی و آکادمیک قرار بگیرد. اين پديده دوگانه علت 

صنعتی و نیز نرخ باالی صادرات مواد خام برای يک اقتصادی  در توسعههای علم و تکنولوژی سهم پايین سیاست

 7نمايد.صنعتی را تشريح می –
 

 افزودهارزشهای مختلف اقتصادی از رشد افزوده گروهرشد ارزشتحلیل سهم از ( 0-9) جدول مطابق

 دهد:نشان می 7939-31کل اقتصاد طی دوره 

داشته است که اين امر  سال رشد منفی اين در درصدی واحد -4.9 سهم صنعت گروه 7931 سال در

در  ااطمینانینهمچنین بحران ارزی و  های نفتی و رکود حاکم بر بخش صنعت،به دلیل تحريم عمدتاً

در وقوع  مسلط عامل گروه صنعت ،کشور بوده است. در اين سال گذارییاستسفضای اقتصادی و 

 منفی کل اقتصادی اين سال بوده است. رشد

واحد  -9های گروه صنعت زيرگروه معدن از ناحیه استخراج نفت و گاز طبیعی با سهم در زيرگروه

وه صنعت داشته است. همچنین زيرگروه صنعت با سهم را در رشد منفی گر تأثیردرصدی بیشترين 

 ،واحد درصدی عامل دوم در کاهش رشد اقتصادی گروه صنعت بوده است. بر اين اساس -2.2

 بیشترين کاهش رشد اقتصادی از ناحیه کاهش تولید نفت بوده است. 

لی را بايد نرخ رشد تولید ناخالص داخ ديگر در کاهشعمـده  ( عامل0-9همچنین مطابق جدول )

سهم ،  جستجو کرد. «، هتل و رستورانیفروشخردهعمده و » هایفعالیت افزودهارزش کاهشدر 

واحد درصد بوده  -2.1 ،7931، هتل و رستوران از رشد اقتصادی سال یفروشخردهزيرگروه عمده و 

 است.

 توجهقابل تغییر، 7939-31 دوره طی اقتصادی مختلف هایفعالیت افزودهارزش سهم از رشد بررسی

واحد  7.1سهم زيرگروه صنعت از  ؛دهدرا نشان می داخلی ناخالص تولید از زيرگروه صنعت سهم

کاهش سهم  يدمؤ یخوببهرسیده است که  7931واحد درصد در سال  -2.2به  7939درصد در سال 

ای خدمات با هطی اين دوره زيرگروه ،اقتصادی کشور است. عالوه بر اين در رشدزيرگروه صنعت 

 خدمات و کرايه، سهم زيرگروه مستغالت کهنحویبه ؛اندافزايش سهم در رشد اقتصادی مواجه شده

واحد درصد و سهم  2.7به  7939واحد درصد در سال   -2.2وکار در رشد اقتصادی کشور از کسب

واحد درصد  2.1به  7939 سالواحد درصد در  2.0مددکاری از  و بهداشت، آموزش، عمومی امور

 رسیده است.  7931در سال 

 

                                                 
 زدايی شاخص يا استراتژی؟، صنعت(7934، )حیدری 7



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 25صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 (درصد)     7938 سال های ثابتداخلی به قیمت اقتصادی هایفعالیت ناخالص تولید رشد از سهم .(3-9جدول )

 1367 1369 1365 1364 1363 های اقتصادیگروه

0402020101 کشاورزی گروه
0402020101 کشاورزی   

0000000000 ماهیگیری    
2108043 صنعت گروه
0103640430 معدن    

0101640330 یعیگاز طباستخراج نفت و 
0104000000 سایر معادن

1713080408 صنعت   
0702210004 طبیعی گاز و برق ،آب تأمین  
0402040101 ساختمان  

0308263200 خدمات گروه
0503060607 ی، هتل و رستورانفروشخردهعمده و    
0601080701 ، انبارداری و ارتباطاتونقلحمل  

0101030201 های مالیگریواسطه   
080407001 وکارکسبمستغالت، کرایه و خدمات    
0201020806 امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری   
0000000100 خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی   

28011184244 هافعالیت رشتهافزوده ارزش رشد

 : مرکز آمار ايران.مأخذ    

و  7931های ترکیب تولید ناخالص داخلی در سال که داشت توان بیان( می9-9جدول ) بر اساس

عنوان عامل مسلط در کاهش رشد سهم گروه صنعت به 7931که در سال نحویتغییر کرده به 7931

گروه  7931های کشاورزی و خدمات افزايش داشته است. در سال اقتصادی نسبت به سهم گروه

های اقتصادی نسبت به فعالیت افزودهارزشاز  واحد درصدی در سهم خود 4.5صنعت با افزايش 

 7931افزوده بخش صنعت در سال مواجه شده است. با توجه به کاهش مقدار مطلق ارزش 7931سال 

 هکنحویبهکاهش در مقدار مطلق تولید ناخالص داخلی کل بوده است  علتاين افزايش سهم به 

 ناخالص یدتولشتر بوده است. به عبارتی ديگر بخش صنعت بی افزودهارزشمقدار اين کاهش از کاهش 

داخلی با شتاب بیشتری نسبت به زيرگروه صنعت کاهش داشته است. همچنین بیشترين کاهش سهم 

با کاهش  7931نسبت به سال  7931سهم اين گروه در سال  کهیطوربهمربوط به گروه خدمات است، 

 درصدی مواجه شده است. 9.3



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 21صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 (درصد)های جاری داخلی به قیمت ناخالص تولید از اقتصادی هایفعالیت افزودهشارز تركیب. (9-9جدول )

 7931 7931 7935 7934 7939 های اقتصادیگروه

846888380 کشاورزی گروه
800837874 کشاورزی
0506060506 ماهیگیری

46438532418463 صنعت گروه
17711513274.3182 معدن

17010127144176 یعیگاز طباستخراج نفت و 
0706050505 ساير معادن

1817175177187 صنعت
5646555160 طبیعی گاز و برق ،آب تأمین

4245363635 ساختمان
45251550544455 خدمات گروه

131128124129120 ی، هتل و رستورانفروشخردهعمده و 
827388 ، انبارداری و ارتباطاتونقلحمل

123252523 های مالیگریواسطه
11513133128113 وکارکسبمستغالت، کرايه و خدمات 

6118115115102 امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری
01011110 خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی

10016257 هافعالیت رشتهافزوده ارزشجمع 
0104080503 خالص مالیات بر واردات

1000 111 111 111 111 محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(
 22.4 25.9 27.3 26.1 23 داخلی )بدون نفت( ناخالصمحصول 

 : مرکز آمار ايران.مأخذ   

ساختمان با افزايش سهم  جزبههای اين بخش دهد که اغلب زيرگروهتحلیل گروه صنعت نشان می

 بیشترين درصد 72.1و  72.0با اختصاص مقادير  به ترتیب صنعت معدن و زيرگروهاند. همراه بوده

 9.9اند و به ترتیب به میزان های اقتصادی گروه صنعت را به خود اختصاص دادهاز فعالیت سهم

 اند. افزايش سهم داشته 7931درصد نسبت به سال  7درصد و 

 انبارداری و ونقل،درصدی، حمل 70فروشی، هتل و رستوران با سهم خرده و در گروه خدمات عمده

درصدی و امور  77.9وکار با سهم کسب خدمات و کرايه ،درصدی، مستغالت 2.2ارتباطات با سهم 

درصدی  بیشترين سهم از گروه خدمات در سال  72.0عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری به سهم 

حاکی از کاهش  7931با ارقام سال  هاآنها و مقايسه اند. بررسی سهم اين زيرگروهرا داشته 7931

 است. 7931نسبت به سال  7931ها در سال سهم تمامی اين فعالیت
  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 21صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 اجزای هزینه ناخالص داخلی .3-2

مخارج  محدودکنندهعوامل  بیانگر اين است که 7931بررسی اجزای هزينه ناخالص داخلی در سال 

کل اقتصاد شامل هزينه مصرف نهايی )خصوصی( و خالص صادرات کاالها و خدمات و تشکیل 

رکیب ت به مفهوماست. بررسی اجزای هزينه ناخالص داخلی )آالت( بوده سرمايه ثابت ناخالص )ماشین

 دهد: نشان می 7939-31تقاضای کل اقتصاد( طی دوره 

 را طی دوره یپر نوسانهزينه مصرف نهايی شامل هزينه مصرف نهايی خصوصی و دولتی رشدهای 

رخ داده  درصدی هزينه نهايی خصوصی 1.0رشد  7931اند. اگرچه در سال تجربه کرده مورداشاره

 درصد کاهش داشته است.  -0.0به میزان  7931است، اين رشد در سال 

( هزينه مصرف نهايی دولت 4-9و کاهش فروش نفت، مطابق جدول )المللی های بینرغم تحريمعلی

تقويت  منظوربههای دولت درصدی همراه بوده است. جريان درآمد و هزينه 4.1با رشد  7931در سال 

گذاری ها بر امکانات و توان سرمايهزيرساختی بخش دولتی با توجه به آثار منفی تحريم گذاریسرمايه

و تولید بخش خصوصی و همچنین در شرايطی که در دوران پیش از تحريم نیز روند تشکیل سرمايه 

در اقتصاد ايران چندان مناسب نبوده است بسیار حائز اهمیت است. توجه به حفظ و تقويت 

های زيرساختی امری ها و پروژهدولت در اجرای طرح مؤثری داخلی از مجرای مشارکت گذارسرمايه

ای ه، اين افزايش در مصرف نهايی دولت ناشی از افزايش در هزينهحالبااينرسد.  ضروری به نظر می

ر بمتفاوتی را  یراتتأثای( که خود های سرمايههای عمرانی )تملک دارايیجاری دولت بوده نه هزينه

ها و کاهش صادرات نفت خام از اعمال تحريم متأثر ازآنجاکهمتغیرهای کالن اقتصادی خواهد داشت. 

گیرد، حفظ اعتبارات عمرانی قرار می تأثیرمنابع درآمدی بودجه دولت تحت  ،های نفتیو فرآورده

ريان ح جدولت در سطوح مناسب مستلزم بازنگری و کارآمد نمودن بودجه و اولويت بخشی به اصال

 ای آن است. درآمدی و هزينه

 با 7932 سال ثابت قیمت به کشور گذاریسرمايه نمیزا ،7931تشکیل سرمايه ثابت ناخالص در سال 

 ناشی سال اين در کشور گذاریسرمايه تاف از ایعمده بخش. است بوده مواجه درصدی 5.1 کاهش

 -1.3شد به ترتیب با ر و آالت و ساختمان بودهماشین بخش در ناخالص ثابت سرمايه تشکیل افت از

ارقامی  7931اند؛ اين در حالی است که هر دوی اين مقادير در سال درصدی مواجه شده -4.5و 

ی افزايش های جديد برااند. رشد منفی تشکیل سرمايه ناخالص نشانگر عدم توسعه ظرفیتمثبت بوده

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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لیدی مولد های تويجاد ظرفیتتشکیل سرمايه به سمت ا يگردعبارتبهتولید و رشد اقتصادی است، 

 بمراتبه نقش تاريخی طوربه سرمايه، تولید هاینهاده بین از، ايران اقتصاد شود. درهدايت نمی

. شود نآ بودن پر نوسان و اقتصادی رشد ناپايداری موجب تواندمی ويژگی اين. است داشته یترمهم

 که اشــندب طبیعی منابع از حاصل درآمدهای به وابســته گذاریسرمايه و سرمايه کهیوقت خصوصبه

 و ذاریگسرمايه در بیشتر نوسان موجب آن قیمت يا فروش، تولید در نوسان هرگونه صورت اين در

 شــود. می بعد هایدوره در اقتصادی رشد

رود اوالً حجم سرمايه ها انتظار میها بايد عنوان داشت با افزايش تحريماز مجرای اثرگذاری تحريم

يابد و همچنین با نوسانات باالی نرخ ارز در بلندمدت کاهش يابد که متعاقب آن تولید نیز کاهش می

رود تولید بلندمدت کاهش يابد. از طرفی کاهش مصرف خصوصی که انتظار می نااطمینانیبه دلیل 

منجر به کاهش  درنهايتمر نیز ای و بادوام خواهد شد و اين اباعث کاهش تقاضا کاالهای سرمايه

زايش های تولیدی و افهای تولیدی به علت کاهش دسترسی به نهادهتولید خواهد شد. بنابراين بنگاه

افزايش نرخ ارز از سمت عرضه و همچنین کاهش مصرف کاالهای بادوام  واسطهبه هاآنهای هزينه

 اند.قرارگرفته تأثیربه دلیل کاهش قدرت خريد خانوار از سمت تقاضا تحت 
 )درصد(   7938 سال های ثابترشد تولید ناخالص داخلی كشور به تفکیک اجزای هزینه نهایی به قیمت .(4-9جدول )

 1367 عنوان 
----- هزینه مصرف نهایی

2623347022 هزینه مصرف نهایی خصوصی

2123431.546 هزینه مصرف نهایی دولت

2573513456 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

5610818366 آالتتشکیل سرمایه در ماشین

0141103245 تشکیل سرمایه در ساختمان

44140011.2841 خالص صادرات کاالها و خدمات

10212157.23135 صادرات کاالها و خدمات

1241862779.4383 واردات کاالها و خدمات

430345375.9-00.3365 تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری

260512134 محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

 : مرکز آمار ايران.مأخذ

، در پايان 7935و 7934های تشکیل سرمايه ثابت، بعد از گذار از ارقام منفی سال بررسی ارقام رشد

گذاری بخش خصوصی در ساختمان موجب شد نرخ رشد مثبت شد. افزايش سرمايه 7931سال 

افزايش نرخ رشد تشکیل  ،همچنیندرصد برسد.  9.0به  7931تشکیل سرمايه در اين بخش در سال 

زمان واردات کاالهای ناشی از افزايش هم 7931و  7935های در سالت آالسرمايه در بخش ماشین
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ه ک ويژهبه، استهای اخیر بوده رشد تولید ناخالص داخلی در سالاز محل  آالتی و ماشیناسرمايه

 را افزايش داد.  آالتی و ماشیناکاالهای سرمايهتوانايی واردات  7931بهبود قیمت نفت در سال 

 )درصد(     7938سال  ی آن به قیمت ثابت هارگروهیزرشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و . (4-9نمودار )

 
 : مرکز آمار ايران. مأخذ

 

 گذاری کشورداليل کاهش تشکیل سرمايه ثابت ناخالص داخلی را بايد در امنیت سرمايه ازجمله

عنوان يکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی( دربرگیرنده ابعاد گذاری )بهسرمايه جستجو کرد. امنیت

( ثبات در 9( ثبات سیاسی، 0( پايین بودن احتمال بروز جنگ با بیگانگان، 7مختلفی شامل 

( کاهش خطر ابطال 1( ابعاد محدود و منطقی ريسک، 5گذاری مناسب، ( محیط سرمايه4، یگذارقانون

و سريع احقاق حقوق از  ينههزکم( وجود سازوکارهای 1ات، قراردادها توسط دولت و ايفای تعهد

( بسترهای رقابت 3( شفافیت اطالعات و بازدارندگی از فساد مالی و اقتصادی، 2طريق مراجع قضايی، 

مالکیت فکری  ويژهبهحمايت از حقوق مالکیت و  مقاوم( وجود نظام حقوقی 72و آزادی اقتصادی، 

 های پولی، مالی و ارزی است. از طريق تنظیم سیاست ( ثبات اقتصادی77و معنوی و  
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، فعاالن اقتصادی 7931در تابستان های مجلس مرکز پژوهش وکارکسببر اساس گزارش پايش محیط 

ت مواد اولیه بینی بودن و تغییرات قیمغیرقابل پیش»سه مؤلفه:  یببه ترتکننده در اين پايش، مشارکت

و  «وکارهای اجرايی ناظر بر کسبها، قوانین و مقررات و رويهثباتی سیاستبی»، «و محصوالت

ر وکار کشور نسبت به سايهای محیط کسبترين مؤلفهرا نامناسب« هامالی از بانک تأمیندشواری »

 تأمیندوره نخست اجرای اين طرح، دشواری  4اند. اين در حالی است که طی ها ارزيابی کردهمؤلفه

دوره اجرای بعدی  4بود اما طی  شدهيابیارزوکار نوان نامساعدترين مؤلفه کسبعها بهمالی از بانک

بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، ، غیرقابل پیش7931تا تابستان  7931از پايیز 

که تا حد زيادی به تغییرات نرخ ارز و شرايط  وکار ارزيابی شده استنامساعدترين مؤلفه کسب

ها و قوانین و مقررات در فصل تابستان ثباتی سیاستضمن اينکه بی شود.شور مرتبط میتحريمی ک

م را به رتبه سو قبلی هایپايش در مؤلفه اين کهیدرحالشناخته شده  وکارکسبدومین مانع  عنوانبه

 .خود اختصاص داده بود

نشان  7939-31جاری( در دوره  گذاری به تولید ناخالص داخلی )قیمتبررسی روند نسبت سرمايه

درصد در انتهای دوره  01.7در ابتدای دوره به  72.4های جاری از دهد اين نسبت به قیمتمی

 70.3در ابتدای دوره به  2.2آالت به تولید نیز از در ماشینگذاری سرمايهاست. نسبت  يافتهافزايش

درصد  3.1گذاری در ساختمان به تولید از هاست. همچنین نسبت سرماي يافتهافزايشدرصد در انتهای 

های جاری است. روند افزايشی به قیمت يافتهافزايش 7931درصد در سال  74.0به 7939در سال 

 گذاری نسبت به رشد اقتصادی محدودتر بوده وبدان مفهوم است که عالوه بر آنکه رشد سرمايه

 اقتصاد بیشتر بوده است. کلبهگذاری نسبت ها در بخش سرمايهرشد قیمت احتماالً

 های جاری  )درصد(گذاری به تولید ناخالص داخلی به قیمتنسبت سرمایه . تغییرات(5-9جدول )

ی در ساختمان گذارهیسرمانسبت 

 به تولید

ی در گذارهیسرمانسبت 

 به تولید آالتنیماش

ی به تولید گذارهیسرمانسبت 

 ناخالص داخلی
 سال

 88 184 133
6.4 2 17.4 134

2.9 2.4 17.1 135

11.2 6.4 16.9 136

14.2 12.6 27.1 1367
 : محاسبات بر اساس آمارهای مرکز آمار ايران. مأخذ 

در درصدی را تجربه کرده است. اين  4.7کاهش  7931خالص صادرات کاالها و خدمات در سال 

رشد صادرات کاال و  7931درصد بوده است. در سال  -2اين مقدار  7931است که در سال  یحال
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 7931اين ارقام در سال  کهیدرحالبوده است،  -92.9درصد و واردات کاال و خدمات  -79.5خدمات 

درصد بوده است. ضريب همبستگی رشد اقتصادی )با نفت( و رشد  79.4درصد و  -9 یببه ترت

 2.25و ضريب همبستگی رشد اقتصادی )بدون نفت( و رشد واردات معادل  2.15واردات معادل 

اينکه  صوصخبهمستقیمی بر رشد تولید ناخالص ملی دارد  یراتتأثاست. بنابراين تغییرات واردات 

ای باشد. در اين حالت با ای و سرمايهز ناحیه کاهش واردات کاالهای واسطهاين کاهش واردات ا

 . است هقرارگرفت تأثیرشدن تولید از نبودن مواد اولیه و نهاده تولیدی رشد اقتصادی تحت  متأثر

 بر اساس 7932های ثابت سهم اجزای هزينه نهايی از رشد تولید ناخالص داخلی ايران به قیمت

 دهد:( نشان می1-9جدول )

، خالص صادرات و 7931دهد که در سال ای تولید ناخالص داخلی نشان میبررسی اجزای هزينه

واحد درصد و  -2.3واحد درصد، هزينه مصرف نهايی خصوصی به میزان  -2.3واردات به میزان 

اخالص داخلی سهم واحد درصد در رشد منفی تولید ن -2.2تشکیل سرمايه ثابت ناخالص به میزان 

 اند. داشته

بوده است. افزايش موجودی  توجهیقابلسهم موجودی انبار از رشد اقتصادی کل میزان  7931در سال 

تواند می چراکهدهد، دوره بعد را کاهش  افزودهارزشتواند انبار دو اثر متفاوت دارد: اول اينکه می

ورم تواند از فشار تنبار را پاسخ دهد و دوم اينکه میبخشی از نیاز بازار از طريق تولیدات موجود در ا

های بعد بکاهد. اين اثر کاهشی در مواقع تورم صعودی بیشتر قابل مشاهده است. در سال در دوره

واحد درصد بوده است.  عالوه بر اين، افزايش  -0.2سهم از رشد تغییرات موجودی انبار  7931

از سوی صنايع باشد که مواد اولیه و کاالهای  ويژهبه، خريدیشپتواند تالشی برای موجودی انبار می

بینی افزايش قیمت و مشکل در واردات به ای را به دلیل بحران ارزی و تحريم پیش رو و پیشواسطه

تکار و از اح یانشانه تواندیمتا در سال آينده استفاده کنند. همچنین  کنندیممیزان بیشتری خريد 

 حران ارزی نیز باشد.سودجويی در پی ب

 )درصد(     7938 سال های ثابتسهم اجزای هزینه نهایی از رشد تولید ناخالص داخلی كشور به قیمت .(6-9جدول )

 1367 عنوان
 هزینه مصرف نهایی

131115300 هزینه مصرف نهایی خصوصی       

514206006 دولتهزینه مصرف نهایی        
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051300508 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

050010205 آالتتشکیل سرمایه در ماشین       

0004100203 تشکیل سرمایه در ساختمان       

3545122200 خالص صادرات کاالها و خدمات

20261241041 کاالها و خدماتصادرات        

151021032 واردات کاالها و خدمات       

5027131528 تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری

260512134 محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

 : مرکز آمار ايران.مأخذ   

 جدول  بر اساسهای جاری ترکیب اجزای هزينه نهايی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت

 دهد:( نشان می9-1)

را تقاضا کرده که  7931درصد از کل کاالها و خدمات تولید شده در سال  42.7بخش خصوصی 

. اين امر نشان کاهش داشته است 7931ها بوده است؛ اما اين رقم نسبت به سال بیشتر از ساير گروه

 یتقاضابر  تأثیر بااست و اين امر  يافتهکاهشطور نسبی میل متوسط به مصرف در اين سال دهد بهمی

یشترين ها در رتبه دوم برکود شود. تشکیل سرمايه ثابت بنگاه شدن یقعمتواند منجر به اقتصاد می

درصد از تولید کل را تقاضا کرده  74.4معادل  7931سهم از تقاضای کل قرار دارند؛ بطوريکه در سال 

 درصدی داشته است.  2.5کاهش  7931است. اين سهم نسبت به سال 

را  7931بخش خارجی رتبه سوم بیشترين سهم از تقاضای کل کاالها و خدمات تولید شده در سال 

درصد از تولید ناخالص داخلی 70.5معادل  ايران در اين سال خالص صادراتکه طوریبهداشته است؛ 

 است.  يافتهافزايشواحد درصد  5.5حدود  7935بوده است. سهم اين گروه نسبت به سال 

  

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 اری  )درصد(های جتركیب  اجزای هزینه نهایی از تولید ناخالص داخلی كشور به قیمت .(1-9جدول )

 1367 عنوان
----- هزینه مصرف نهایی

465522503486418 هزینه مصرف نهایی خصوصی

171152153154136 هزینه مصرف نهایی دولت

18418215614144 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

888477726 آالتتشکیل سرمایه در ماشین

6877775 تشکیل سرمایه در ساختمان

38201.970125 خالص صادرات کاالها و خدمات

1616207.421231 صادرات کاالها و خدمات

15814214114106 واردات کاالها و خدمات

14112377.1142177 تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری

2605121 34 محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

 : مرکز آمار ايران.مأخذ

درصد بوده؛ در حالی که اين سهم در  71.1معادل  7931سهم موجودی انبار از کل تولیدات سال 

ر تقاضا داى از تعمیق مشکل کمبود تواند نشانهاين امر میدرصد بوده است. 74.0حدود  7931سال 

يک رکود نسبی در سمت تقاضا حاکم بوده است که  7931در سال  یبه عبارتد؛ اقتصاد کشور باش

 ترينمهمتقاضای بخش خصوصی يکی از  ازآنجاکهتر شده است. عمیق 7931اين رکود در سال 

های رتوان علت اين رکود را به نرخ بازدهی در بازاهای توضیح دهنده اين کاهش نسبی است، میبخش

مختلف نسبت داد. نرخ بازدهی در بازارهای مختلف تا حدودی جايگاه میل نهايی به مصرف را تعیین 

هر چه نرخ بازدهی در بازارهای موازی کاال و خدمات بیشتر باشد، عوامل  يگردعبارتبهکند. می

کنند. ای میمايههای سررا جانشین مصرف و تقاضای کاال يادشدهگذاری در بازارهای اقتصادی سرمايه

بیشتر از تورم بوده است. نرخ بازدهی  توجهیقابلنرخ بازدهی در همه بازارها به میزان  7931در سال )

نگین طور میادرصد و در بازارهای ارزی به 02درصد، در بازار سپرده حدود  05در بازار بورس حدود 

جهش نرخ ارز  بازدهی در بازار ارز و  نیز با توجه به 7931در سال  (درصد بوده است. 92بیشتر از 

 7931طال و بورس بیشتر از اين مقادير بوده است. بازار سکه و طال با ثبت بیشترين بازدهی در سال 
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درصد و بازار بورس  711.1درصد و بازار ارز با بازدهی  712به میزان حدود  7931نسبت به سال 

 کند. رهای مولد با چالش جدی مواجه میدرصدی ورود سرمايه را به بازا 717نیز بازدهی 

 های ثابت(. اجزای هزينه نهايی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت9کادر )

دهد ( و جاری نشان می7932مقايسه مقادير مطلق اجزای هزينه نهايی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت )سال 

 ير حقیقی در برخی اجزا کاهشی است. ای به قیمت جاری، مقادرغم افزايش اجرای هزينهعلی

 و جاری )میلیارد ریال( 7938سال های ثابت(. هزینه نهایی از تولید ناخالص داخلی كشور به قیمت5-9نمودار )

 
 : مرکز آمار ايرانمأخذ

 

  

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000

1393

1394

1395

1396

1397

1393

1394

1395

1396

1397

(به قيمت بازار)محصول ناخالص داخلي  تغييرات موجودي انبار و اشتباهات آماري خالص صادرات كاالها و خدمات

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص هزينه مصرف نهايي دولت هزينه مصرف نهايي خصوصي

ت سال 
ت ثاب

قیم
7932

 

 

ت جاری
قیم

 

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 35صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 سوم فصل گیرینتیجه و بندیجمع

کشور همچون خروج رشدی منفی را تجربه کرد. در اين سال شرايط ويژه  7931اقتصاد ايران در سال 

های بیرونی همچون کاهش درآمدهای نفتی و جهش نرخ ارز رشد و بروز تکانهآمريکا از برجام 

 و گذاریهای تجارت، سرمايهها از کانالکاهش داد. تحريم توجهیقابل صورتبهاقتصادی کشور را 

ادی با داشت که منجر به کاهش رشد اقتص تأثیرسیاسی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی  نااطمینانی

نفت و بدون نفت در کشور در اين سال شد. با توجه به اينکه بر اساس مطالعات انجام شده عوامل 

ه با ی گذشتهادرآمدهای نفتی است، بنابراين طی سال عمدتاًايران  توضیح دهنده رشد اقتصادی در

ای مندی از مزايها، همواره رشد اقتصادی ناپايدار و نامتوازن، اقتصاد کشور را در بهرهتشديد تحريم

 های اقتصادی بههای باال محروم کرده است که اين موضوع در گروه صنعت بیش از ساير گروهرشد

 بر یمبن کشور اين تخاباتان زمان از آمريکا جمهوررئیس تهديدات شروع به توجه خورد. باچشم می

است و اين  مشاهدهقابل 7931 سال دوم فصل از کشور اقتصادی رشد روند کاهش، برجام از خروج

صاد بازيابی اقت ی ازهاينشانه البته به کمترين مقدار خود رسیده است. 7931ارقام در فصل سوم سال 

  است.  مشاهدهقابل 7931ايران در فصل چهارم سال 

هايی همچون مسکن از عواملی است که بازدارنده رشد بخش صنعت در بخش مؤثرکمبود تقاضای 

های عمرانی و تقويت تقاضا در اين بخش با توجه به در کشور است و در اين راستا افزايش هزينه

هايی و عدم تقاضای واقعی برای مسکن از سیاست 7931قیمت مسکن در سال  توجهقابلافزايش 

 تواند به تقويت رشد اقتصادی منجر شود.می است که

گذاری در کشور رشد اقتصادی را با ها و نبود امنیت سرمايهتحريم واسطهبهکانال مهم ديگری که 

 7931سال  خصوصبههای گذشته کرده است، تشکیل سرمايه ناخالص طی سال روروبهمحدوديت 

آالت کیل سرمايه ناخالص در بخش ساختمان و ماشینتوجه تشبوده است. در اين سال ارقام منفی قابل

های جديد در اقتصاد کشور و يا حتی عدم گیری ظرفیتدهنده عدم شکلخورد که نشانبه چشم می

زدايی اين موضوع به صنعت ينکهکما اها است. گذاری در اين سالتکافو برای جبران استهالک سرمايه

لق تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت )ساخت( ارقامی در کشور نیز دامن زده است. ارقام مط

رغم اينکه بخش صنعت و تولیدات صنعتی در بسیاری از کشورها موتور دهد، علیکاهشی را نشان می
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رشد اقتصادی است. بر اين اساس، ايجاد ثبات بیشتر در تشکیل سرمايه ثابت ناخالص عالوه بر نیاز 

سک، گذاری اعم از ريسرمايه هایمؤلفهعه ملی مستلزم عنايت به گیری از کارکرد صندوق توسبه بهره

وکار محیط کسب هایمؤلفهفراتر از  مراتببهگذاری است که ابعاد آن سرمايه یتو امنپذيری رقابت

ها و زمان و همچنین های اداری جهت کاهش هزينهگذاری است که به بهبود مستمر فرايندو سرمايه

 شود. ط میها مربوانواع ريسک

کاهش صادرات و واردات در اين سال عامل ديگری در کاهش تولید ناخالص داخلی بوده است. با 

های بیرونی ناشی از تحريم و قرار گرفتن بسیاری از صنايع بزرگ توجه به افزايش نرخ ارز و شوک

در واردات رخ داد که اين  توجهیقابلو خودرو در فهرست تحريم، کاهش  کشور اعم از پتروشیمی

های تولید بر بخش ای و افزايش هزينهای و سرمايهموضوع از کانال کاهش واردات کاالهای واسطه

است. بايد توجه داشت که وابستگی باالی صنايع کشور به  یرگذارتأثبر صادرات  درنهايتتولید و 

، بخش ساخت همواره با رونيازاگیری صنايع قوی در کشور شده و واردات خود سبب عدم شکل

و تولیدات  ناوریفاست و سهم  روروبهو مبتنی بر منابع طبیعی  ترپايین افزودهارزشتولیدات صنعتی با 

 است.  محدودباال در تولیدات اين بخش  فناوریبا 

ید ی و تولگذارها بر امکانات و توان سرمايههای بخش دولتی با توجه به آثار تحريمتقويت زيرساخت

بخش خصوصی در شرايط تحريمی کنونی بسیار حائز اهمیت است، اين در حالی است که افزايش 

. کاهش غیرجاریهای های جاری بوده است و نه هزينهناشی از افزايش هزينه عمدتاًمصرف دولتی 

 ينر ادموجود  هاینااطمینانیمصرف خصوصی نیز در اين سال با توجه به نوسانات باالی نرخ ارز و 

ای و بادوام شد که اين امر با کاهش تولید و افزايش سال باعث کاهش تقاضای کاالهای سرمايه

تحريک تقاضا و  ،. بر اين اساسزنددامن میآتی  یهادر سالمنجر به تعمیق رکود  انبارهاموجودی 

 ردموای است که بايد کوچک شدن اقتصاد کشور مسئله واسطهبهجبران کاهش قدرت خريد مردم 

 . قرار گیرد توجه
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 تحوالت قیمتی در بخش صنعت، معدن و تجارت: فصل چهارم
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 چکیده

درصدی را  41.3و  01.3رشد  یببه ترت 7931کننده و تولیدکننده در سال های بهای مصرفشاخص

ها یخوراککننده، های شاخص بهای مصرفتجربه کردند. در میان زيرگروهاز آن نسبت به سال قبل 

را در افزايش  تأثیربیشترين  ،درصدی از تورم کل 3.10درصدی و سهم  92.0و آشامیدنی با تورم 

ام و بندی بادوکاالها بر اساس طبقهشاخص قیمت بررسی  ،اند. در اين میاناشتهدتورم در اين سال 

 در خصوصاست که درصدی در اين کاالها  95.1و  52.7 معادل یببه ترت تورمی يدمؤدوام نیز بی

 بوده کاالهايی همچون خودرو و لوازم خانگی برخی از قیمت افزايش ناشی از عمدتاًکاالهای بادوام 

دهد ها در حوزه تولید نیز نشان میمعیاری از بررسی قیمت عنوانبهکننده شاخص بهای تولید است.

ها نسبت به ساير گروه ی، افزايش بیشتردرصدی 14.3رشد قیمت حدود با صنعت )ساخت(  يرگروهز

را به خود واحد درصد  90.2داشته و همچنین سهم باالتری در رشد شاخص بهای تولید به میزان 

فت، های نپااليشگاه ، سنگدر صنايعی همچون تولید زغال عمدتاًاين رشد باال  اختصاص داده است.

 .های غذايی، وسايل نقلیه موتوری و فلزات پايه بوده استفرآورده

د شدي جهشعواملی همچون  تأثیردر اين سال شاخص بهای کاالهای صادراتی و وارداتی نیز تحت 

با توجه به سهم باالی کاالهای عالوه بر اين، اين شاخص خوش تغییرات زيادی شد. نرخ ارز دست

ارد. دقیمت جهانی قرار تحوالت  تأثیرتحت  شدتبه ،از صادرات کل بر یانرژو  منبع محورصادراتی 

 ینايع وابسته به آن و محصوالت معدنشاخص بهای صادراتی محصوالت شیمیايی و ص 7931 در سال

 ،سالاين اند. با توجه به جهش ارزی در درصدی را تجربه کرده 09.1درصدی و  04.4به ترتیب رشد 

ر اين در حالی است که اين شاخص د رشد کرده است؛درصد  75.3 شاخص بهای کاالهای وارداتی

جهش نرخ ارز بر شاخص بهای کاالهای  تأثیر یخوببهرشد منفی داشته است که اين امر  7935سال 

 اخصاز ش توجهیقابلبخش که  يابدبیشتری میدهد. اين موضوع زمانی اهمیت وارداتی را نشان می

ش کاه . بنابراين حتیاست يافتهکاهشصنايع  هايی همچون مواد غذايی ودر حوزه های جهانیقیمت

نع از ماحاصل از آن، نتوانسته  هاینا اطمینانیسطح باالی افزايش نرخ ارز و  علتهای جهانی به نرخ

عوامل  تأثیرصادراتی تحت  قیمت با توجه به اينکه شاخص ها در داخل شود.افزايش شاخص قیمت

  .شودوارداتی نشان داده می بهای قیمتی داخلی است به همین علت باالتر از شاخص

دهد که محصوالت شیمیايی و های مختلف شاخص بهای کاالهای وارداتی نشان میبررسی زيرگروه

تورم . انددرصدی اين شاخص داشته 75.3صنايع وابسته و ادوات برقی بیشترين سهم را در رشد 

 یارخدادهحاصل از  نا اطمینانیوارداتی ناشی از افزايش نرخ ارز )شامل تغییرات نرخ ارز و میزان 
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م بر مستقی طوربهبوده است که اين امر هم در اين خصوص  یرگذارتأثسی( عامل بسیار مهم و سیا

 اشته است. د تأثیر های تولیدغیرمستقیم بر افزايش هزينه طوربهافزايش قیمت کاالهای مصرفی و هم 

های است که رابطه مبادله طی سال یبه نحو در کشور وارداتو  تغییرات شاخص بهای صادرات

بر  تاًعمدگذشته با کاهش نسبتاً شديدی روبرو شده است. اين امر حاکی از آن است تجارت کشور 

طی  باالتر افزودهارزشو خريد کاالهايی با  ترپايین افزودهارزشو با  تراساس فروش کاالهای ارزان

 اخیر شدت نیز گرفته است. هایها مواجه بوده که اين روند در سالاين سال

بايد عنوان داشت که وجود التهابات ارزی به علت ايجاد عدم قطعیت در اقتصاد و مختل نمودن 

نامطلوبی  تأثیرگذاری، ضمن تشديد تورم، ريزی تولید، افزايش ريسک تولید و کاهش سرمايهبرنامه

فزايش بر ا یرگذارتأثعوامل  ترينهممهای اقتصادی دارد. تجربه شوک ارزی در اين سال از بر فعالیت

ارده وارزی مهار شوک  منظوربههای دولت برخی سیاست ،است. عالوه بر اينبوده ها توجه قیمتقابل

ک عامل ي عنوانبهدر کنترل تورم نقش ايفا کند و خود به صورت موثری بر اقتصاد نیز نتوانست 

ايه و تورم پ دهندهاجزای تشکیل عنوانبهندمدت که عوامل بنیادين و بل . سايره استزا عمل کردتورم

 وثر برمهای پولی و مالی )سیاستتغییرات تغییرات دائمی تورم هستند و به عوامل ديگری همچون 

درصدی  05( بستگی دارد که با توجه به رشد حدود و ... نقدينگی، کسری بودجه دولتحجم تغییرات 

در شرايط تحريمی توجه به اين موارد برای کاهش تورم  ری بودجه دولتو کس هرسالنقدينگی در 

 پايه حائز اهمیت است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 722صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 مقدمه

ها و نرخ تورم ساالنه خود تجربه کرد. ای را در افزايش قیمتشرايط ويژه 7931اقتصاد ايران در سال 

 کنندهمصرفبهای اين روند ادامه نیافت و شاخص  7931و   7935شدن تورم در سال  یرقمتکپس از 

شاخص  و درصد 41.3درصد، شاخص بهای تولیدکننده   01.3نسبت به سال قبل از آن  7931در سال 

 ازجملهرقابت افزايشی بازارهای موازی در اين سال رشد داشتند.  درصد 73.1بهای کاالهای صادراتی 

ی فی نیز حکم کاالموجب شد حتی کاالهای مصر هاقیمت افزايشی چرخه تقويتسکه، ارز و مسکن 

ها شود. های قیمتی نتواند مانع از افزايش قیمتای را به خود بگیرند و بسیاری از سیاستسرمايه

 هایتحريم ويژهبه متعدد اقتصادی و سیاسی هایرخداد پی در که ارز نرخ مستمر و شديد افزايش

االهای و ک وارداتی مبادله قابل کاالهای قیمت عوامل افزايش ترينمهماز  ،گرفت شــکل آمريکا جديد

 7931به بررسی وضعیت تورم در سال  در ابتدارود. در اين فصل داخلی در اين سال به شمار می

 بر تورم  در اين سال بررسی شده است. مؤثر  مدتکوتاهپرداخته شده و در ادامه عوامل بلندمدت و 

 کننده و تولیدکنندهمصرف بهای شاخص رشد روند. 4-1

 )طبق نمودار  7939-31کننده و تولیدکننده طی دوره شاخص بهای کاالها و خدمات مصرف رشد

درصد در ابتدای دوره  75.9و  74.1از  به ترتیبکه طوریه؛ بروندی افزايشی داشت شدتبه( 4-7

به دلیل  7935اين ارقام در سال  اگرچه است. يافتهافزايشدرصد در انتهای دوره  01.3و  41.3به 

درصد بوده است،  1حدود  ثبات بازار ارز، ايجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کالن و افزايش تولید

ها به سمت بازارهای موازی با کاهش نرخ سود بانکی در شهريورماه و تحرک سپرده 7931در سال 

وج آمريکا با خر 7931 ماهيبهشتاردها آغاز شد. در اولین روند افزايشی در قیمت ،همچون طال و ارز

 کهیطوربه ؛نرخ تورم به بیشترين مقدار خود افزايش يافت ،از برجام و افزايشی شیب افزايش نرخ ارز

 9هزار ريال افزايش يافت. در اين سال با توجه به افزايش  742اين سال به حدود  يورماهشهردر 

های سمت فشار دهندهنشانه کننده باالتر از تورم بوده است کبرابری نرخ ارز رشد شاخص بهای تولید

در  آزاد بازار در ارز نرخ هرچندهای تولید بوده است. عرضه و فشار هزينه ناشی از افزايش هزينه

توجه به اين موضوع الزم است که با توجه  اما يافت، کاهشنسبت به ابتدای سال  7931پايان سال 

 ورتص نیما سامانه نرخ با کشور رسمی واردات)با توجه به جهش نرخ ارز(  اتخاذشدههای به سیاست

 ؛داشت افزايش نیما سامانه در ارز نرخ، 7931تا انتهای سال  دينرفرو زمانی بازه در و گرفتیم

 7931انتهای سال  در ريال هزار 792حدود  به 7931 ماهاواخر مرداد در ريال 21222 از کهیطوربه

 رسمی واردات بنابراين سامانه است.اين درصدی نرخ ارز در  52  حدودرشد  دهندهنشان که رسیده



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 727صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 مواجه رزا بهای ريالی افزايش با زمانی بازه اين در گیردمی صورت نیما سامانه در ارز نرخ با که کشور

 .است بوده

 )درصد(     7939-31طی دوره  كنندهبهای تولیدكننده و مصرفشاخص  رشدتغییرات  روند  .(7-4) نمودار

 
 : مرکز آمار ایران. مأخذ    

 

 7931دهد که در سال کننده نشان میهای اصلی در شاخص بهای مصرفهای گروهبررسی زيرگروه

درصد،  03.1درصد، پوشاک و کفش  720ت ا، دخانییدرصد 91.2ها با تورم های و آشامیدنیخوراکی

درصد بیشترين  49.5 تفريح و فرهنگدرصد و  49 هاآنو نگهداری معمول  یخانگلوازممبلمان و 

های اختصاصی کاال و اند. همچنین در میان گروهها را در سبد مصرفی خانوارها داشتهافزايش قیمت

قیمت خدمات  شاخصو  اندتورم باالتری را تجربه کرده ،درصد 95.7خدمات، کاالها با رشد قیمتی 

 .  درصد رشد داشته است 72.7نیز 
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 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 720صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 )درصد(     7939-31های اصلی و اختصاصی طی دوره كننده در گروهشد شاخص بهای مصرفر .(7-4جدول )

 0612 0612 0612 0612 0616 گروه کاالها
14611168226 شاخص کل

5775122382 ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی
6874123368 هاها و آشامیدنیخوراکی -1
673124366 هایخوراک  

111308481200 نان و غالت      
67441014482 هاآن یهافرآوردهگوشت قرمز و سفید و       

5428113164482 گوشت قرمز و گوشت ماکیان          
1413584488 و صدف داران هایماه          

13057100340 مرغتخمشیر، پنیر و       
8237545314 هایچربو  هاروغن      
8816708108536 میوه و خشکبار      
751161272330 ها و حبوبات (سبزیجات )سبزی      
12028157248 ها(شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی)قند و شکر و شیرینی      
15680558601 نشده در جای دیگر یبندطبقهمحصوالت خوراکی       
1067583106405 (یرالکلیغ یهانوشابه) یوهمآبچای، قهوه، کاکائو، نوشابه و       

34311161024 دخانیات -2
1731186668224 و خدمات یرخوراکیغکاالهای 

1608606126 پوشاك و کفش -2
1811446273168 هامسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت -1

17011246185 مسکن      
16112486185 اجاره          
188117786118 خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی  )خدمت (          

24730611810351 آب ، برق و سوخت      
10634454430 هاآنو نگهداری معمول  یخانگلوازممبلمان و  -0
210152272172 بهداشت و درمان -6
236100534272 ونقلحمل -7
56311331233 ارتباطات -8
1511105475435 تفریح و فرهنگ -2

166166130113175 آموزش -11
1801338668216 هتل و رستوران -11
10371077348 کاالها و خدمات متفرقه -12

131117488305 شاخص کل* )بدون اجاره(
164118664351 کاالها

121057171181 خدمات
54581 کاالهای بادوام

103321 دوامیبکاالهای 
61357 بادوامکاالهای نیمه 

16441 تازه هاییخوراک
 2..2 6.7 - - - هایخوراکسایر 

 0.5 7.6 - - - خدمات عمومی

 ايران آمار مرکز: مأخذ    

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 729صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

هايی را در جهت کاهش اثرات اين با توجه به افزايش شديد نرخ ارز دولت سیاست 7931در سال 

ريالی برای کاالهای  40222راستا اختصاص ارز  يندر اتغییرات بر تورم و رفاه خانوار به کار گرفت. 

بندی کاالهای وارداتی برای دريافت اساسی و برخی کاالهای ضروری و مواد اولیه صنعتی و اولويت

ها عمدتاً به دلیل کاهش فشار تورمی در سطح خوراکی. اين سیاست ريالی انجام گرفت 40222ارز 

 7شود.رين سطح تورم در اين سال در اين بخش مشاهده میباالت حالبااينها اجرا شد، و آشامیدنی

برآورد خط فقر و درصد خانوارهای های اثرات مختلفی را بر خانوارها داشته است. اين افزايش قیمت

نفره شهری در يک ماه  4دهد، خط فقر برای يک خانوار فقیر در جامعه شهری و روستايی نشان می

و  7931در سال  ريالهزار  422میلیون و  07به  7931در سال  الريهزار  122میلیون  73از حدود 

افزايش داشته است.   ريالهزار  322میلیون و  77به  ريالهزار  3122برای جامعه روستايی از حدود 

و سهم فقرای  7931درصد در سال  95به  7931درصد در سال  99سهم فقرای شهری از  درنتیجه

است. همچنین نابرابری  يافتهافزايش 7931درصد در سال  05به  7931درصد در سال  04روستايی از 

 91درصد و در جامعه روستايی از  93درصد به  91درآمدی طی دوره مذکور در جامعه شهری از 

رغم دهد علیهای رفاهی خانوار نشان میبررسی شاخص. درصد افزايش داشته است 5/91درصد به 

 به ريالی 40222 ارز اختصاص نقدی، يارانه پرداخت ادامه انندم دولت که توسط مختلفی اقدامات

 است، اما کاهش شده انجام قبیل اين از و صادرات ممنوعیت يا تعرفه کاهش اساسی، کاالهای واردات

که روند کاهشی مصرف اقالم اساسی  خصوصبهجبران نشده است.  به صورت کامل خانوارها رفاه

 درآمد است نه خانوارهای پردرآمد. از ناحیه مصرف خانوارهای کم عمدتاًخانوارها 

درصد نیز حائز  95.1درصد و  52.7های با نرخافزايش شديد تورم کاالهای بادوام و نیمه بادوام  

تورم کاالهای  درمهمی که نقش  یخانگلوازمخودرو و کاالهايی همچون قیمت افزايش است.  اهمیت

بازار آزاد و همچنین ارز نیمايی )نرخ ارز برای واردات کاالها زايش نرخ ارز در افاند. داشته بادوام

                                                 
سازی نرخ (؛ يکسان7931مرداد 03فروردين تا   07در دو دور انجام شد. دور اول ) 7931ريالی در سال  22402سیاست تخصیص نرخ ارز  7

برای برخی اقالم اساسی و مواد اولیه  ريالی 4222التفاوت ريالی برای تمامی کاالها و خدمات مسافری و پرداخت مابه 40222ارز در قیمت 

گروه اول توسط بانک مرکزی به نرخ ارز  اولويت (: تامین ارز کاالهای فهرست7931تا پايان سال مرداد 71و دور دوم ) مورد نیاز تولید؛

 رسمی و تامین ارز ساير کاالها از بازار ثانويه؛

 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 724صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

کشور به داليل مختلف سیاسی حتی مانع کاهش  در اقتصاد نا اطمینانیوجود  کاالهای اساسی( و جزبه

 ها پس از کاهش نرخ ارز در بازار شد. متناسب قیمت

 های اختصاصی . سهم زیرگروه4-1-1

( بیانگر چند نکته است: 0-4اختصاصی از تورم کل در جدول )اصلی و های زيرگروهبررسی سهم 

و واحد درصد   5.37، پوشاک و کفش واحد درصد 3.10ها ها و آشامیدنیخوراکیگروه اول آنکه 

 7931درصدی سال  01.3از تورم  واحد درصد 5.12 هاسکن، آب ، برق و گاز و ساير سوختمگروه 

واحد  9.29ها، نان و غالت با سهم ها و آشامیدينیاند. در میان اقالم خوراکیص دادهرا به خود اختصا

 اند.واحد درصدی بیشترين سهم را در تورم اين گروه داشته 0.11درصدی و گوشت قرمز با سهم 

دلیل  ترينمهمناشی از قیمت داخلی و خارجی  يجادشدهاالتفاوت جهش ارزی در اين سال و مابه

 و هاخوراکی گروهافزايش قیمت  داليلی از يکیرود. ها به شمار میگروه خوراکیافزايش 

 دفرآينبود.  هاآن صادراتی شــرايطو مهیا شدن  گروه اين اقالم بودن تجارت قابل ها،آشــامیدنی

 سرعتبه نیز کشورها بین در بلکه روســتاها، و شهرها بین و کشــور داخل در تنهانهکه  آربیتراژ

 از کرد. اثر کم را داخلی قیمت کاهش برای خارجی گوشت واردات مثل هايیسیاست دهد،می روی

 71 حدود با به ترتیب آموزش همچنین و درمان و بهداشــت اصلی، هایگروه بین در ديگر، طرف

 0.42. اين گروه سهم اندبوده سال اين در قیمت افزايش کمترين با هایگروه ءجز ساالنه تورم درصد

 کننده را به خود اختصاص داده است. واحد درصدی از رشد شاخص بهای مصرف

واحد درصدی  5.17مسکن با اختصاص سهم  ،هاسکن، آب، برق و گاز و ساير سوختم گروهدر زير  

 بیشترين سهم را در اين زيرگروه داشته است. 
 

 )درصد(     7937-31طی دوره  كنندهمصرف بهای شاخصرشد  در یصاختصااصلی و های سهم گروه .(3-4) جدول

 0612 0612 0612 0612 0616 شرح
14611168226 تورم کل

25825618631672 هاها و آشامیدنیخوراکی -1
07084055054133 هایخوراک  

044027062088303 نان و غالت      
031015056084266 هاآن یهافرآوردهگوشت قرمز و سفید و       

011010007004036 گوشت قرمز و گوشت ماکیان          
04002601602807 و صدف داران هایماه          

012005007012041 مرغتخمشیر، پنیر و       
03205003037188 هایچربو  هاروغن      
023034027082117 میوه و خشکبار      
018013012008035 ها و حبوبات (سبزیجات )سبزی      
شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی)قند و شکر و       

 ها(شیرینی
016008006006058



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 725صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 0612 0612 0612 0612 0616 شرح
01200800012046 نشده در جای دیگر یبندطبقهمحصوالت خوراکی       
002002007004060 (یرالکلیغ یهانوشابه) یوهمآبچای، قهوه، کاکائو، نوشابه و       

000000000000000 دخانیات -2
610422126051 پوشاك و کفش -2
526356157215568 هامسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت -1

518351152212561 مسکن      
007005003003008 اجاره          
0811004045023 خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی  )خدمت (          

047027018021165 آب ، برق و سوخت      
134102065051121 هاآنو نگهداری معمول  یخانگلوازممبلمان و  -0
21106051046248 بهداشت و درمان -6
02001000400064 ونقلحمل -7
02501800012071 ارتباطات -8
027028023021033 تفریح و فرهنگ -2

024018012010031 آموزش -11
045033043033145 و رستورانهتل  -11
000000000000000 کاالها و خدمات متفرقه -12

821563374761805 شاخص کل* )بدون اجاره(
647520348347880 کاالها

--0230- خدمات
--416131- کاالهای بادوام

--031178- دوامیبکاالهای 
--213600- بادوامکاالهای نیمه 

--0363- تازه هاییخوراک
--055043- هایخوراکسایر 

 : مرکز آمار ایران. مأخذ    
 

کاالهای بادوام سهم  7931در سال شود که مشاهده می طورهماناز کاالها  یبندی ديگردر طبقه

 7.12دوام اند که اين سهم برای کاالهای بیدرصدی از تورم را به خود اختصاص دادهواحد  79.73

 ارز نرخ با بیشتری رابطه، کاال کل شاخص به نسبت بادوام کاالهای شاخص. بوده استدرصد واحد 

 هک یاگونهبه کرده ثبت را ماهانه تورم نرخ بیشترين 7931 يورماهشهر در ارز نرخ افزايش با و داشته

 اين شاخص، ارز نرخ کاهش با ادامه در. است داشته رشد درصد 07.1 ماه اين در تنها شاخص اين

 از بیشتر، 7931 سال در کنندهمصرف قیمت شاخص رشد نرخ. است گرفته کاهشی روند نیز گروه

 . است نکرده پیدا رشد آن با متناسب خدمت شاخص و بوده کاال شاخص ناحیه



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 721صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 های آنبهای تولیدکننده و زیرگروه . روند رشد شاخص4-2

داليل  دهیشاخص قیمت تولیدکننده معیار بررسی تغییرات قیمتی در حوزه تولید است و عالمت

 75.4رشد شاخص بهای تولیدکننده از شود. هزينه تولید از اين شاخص منتج می منشأبروز تورم با 

های شاخص بهای . بررسی زيرگروهفتيا افزايش 7931درصد در سال  41.3به  7939درصد در سال 

 4.1دهد رشد گروه کشاورزی از ( نشان می0-4طبق نمودار ) 7939-7931تولیدکننده طی دوره 

 71.7 از نیز درصد در انتهای دوره رسیده است. رشد زيرگروه صنعت 44.1درصد در ابتدای دوره به 

بنابراين رشد قیمت در بخش است.  يافتهافزايشدرصد در انتهای دوره  14.1درصد در ابتدای دوره به 

ها و حتی نسبت به شاخص کل در سطح بسیار باالتری بوده است که صنعت نسبت به ساير بخش

کاالهای  خصوصبههای تولید و افزايش هزينه 7931اين امر به دلیل افزايش شديد نرخ ارز در سال 

وری ذکر اين نکته نیز ضر ،تولید هایينههزبر افزايش  ای وارداتی بوده است. عالوهای و سرمايهواسطه

های ای نیز افت شديدی را به دلیل محدوديتای و سرمايهاست که در اين سال واردات کاالهای واسطه

منفی بر تولیدات داخلی داشته  عمده تأثیروارداتی و افزايش نرخ ارز تجربه کرده که اين امر خود 

 است. 

 )درصد(    7939-31های مختلف اقتصادی طی دوره رشد شاخص بهای تولیدكننده در بخش .(3-4نمودار )

 

 : مرکز آمار ايران.مأخذ 
 

 

 يدمؤ( 9-4جدول ) بر اساسهای مختلف شاخص بهای تولیدکننده بررسی سهم از رشد زيرگروه

 زير است: به شرحبرخی نکات 
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 721صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

باالترين سهم از رشد شاخص بهای تولیدکننده  7939-31طی دوره  )ساخت( صنعت بخش -

( و در سال 75.91واحد درصد )از تورم کل  2.97معادل  7939در سال  که یاگونهبهرا دارد؛ 

 ( به اين گروه اختصاص داشته است. 41.23واحد درصد )از تورم کل  90.2معادل  7931

دی داشته است که درص 14.3رشد 7931شاخص قیمت تولیدکننده گروه صنعت در سال  -

واحد درصدی از رشد شاخص بهای تولیدکننده را به خود اختصاص داده است.  90.2سهم 

تولید واحد درصدی،  71.07با سهم نفت  هایيشگاهپاال -سنگزغال تولید صنايعتولید 

 و تريلر و موتوری نقلیه وسايل تولید ،واحد درصدی 0.73های غذايی با سهم فرآورده

واحد درصدی بیشترين  4.21و فلزات پايه با سهم  واحد درصدی 0.91با سهم  تريلرنیم

 اند.سهم در رشد اين شاخص را داشته

 

 )درصد(     7939-31طی دوره  تولیدكننده بهایهای اصلی شاخص سهم از رشد گروه(: 9-4)جدول 

 شرح
ضريب 
 اهمیت

1131 1131 1131 1131 1137 

 17003 12087 1037 1031 11011 100000 شاخص کل رشد 

 1011 2008 0011 0021 0071 11011 شاخص زراعت و باغداری و دامداری سنتی

 7010 1001 2038 1010 1017 12011 کل خدمات
 12080 7017 2011 -0028 8011 11017 بخش صنعت 

 2013 0011 0012 0011 0083 1028 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
 0011 0000 0002 0000 0001 0010 از توتون و تنباکو سیگارتولید محصوالت 
 0011 0008 0002 0000 0001 1001 تولید منسوجات

 0001 0001 0001 0001 0001 0007 تولید پوشاک عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار
 0001 0000 0000 0001 0001 0001 چرم و ساخت کیف و چمدان آوردندباغی و عمل 

 0008 0000 0000 0000 0000 0011 پنبهچوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 
 0011 0002 0002 -0001 0000 0011 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 0002 0000 0000 0000 0000 0001 شدهضبط یهارسانهانتشار و چاپ و تکثیر 
 11021 1038 1011 -0002 1003 20003 نفت هاییشگاهپاال -سنگزغالصنایع تولید 

 2001 0011 0012 -0020 0021 1011 صنایع محصوالت شیمیایی
 0081 0011 0008 0002 0011 0083 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 0071 0017 0001 0001 0021 2017 یرفلزیغتولید سایر محصوالت کانی 
 1081 1031 0011 -0033 -0013 7013 تولید فلزات اساسی

 0011 0001 0002 0000 0011 0011 آالتینماش جزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی 
 0010 0001 0001 0001 0003 0038 نشده در جای دیگر یبندطبقهو تجهیزات  آالتینماشتولید 
 0000 0000 0000 0000 0000 0001 اداری و محاسباتی آالتینماشتولید 

 0031 0018 0001 -0001 0001 0083 برق انتقالو مولد  یهادستگاهو  آالتینماش

 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 722صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 : مرکز آمار ایران مأخذ    

 

  ایکارخانه افزایش نرخ ارز بر صنایع تأثیر. 1کادر
 تماالًاح يککداماز صنايع از اين وضعیت سود برده و  يککداماساسی اين است که با توجه به افزايش نرخ ارز،  سؤال

طريق اثرگذار  9عمده از  طوربهتواند های صنعتی میدهد که تغییرات نرخ ارز بر بنگاهها نشان میزيان خواهند ديد. بررسی
گذاری های سرمايهبر هزينهاثرگذاری -0های وارداتی، های عملیاتی ناشی از افزايش قیمت نهادهاثرگذاری بر هزينه -7باشد: 

بر صادرات و افزايش  تأثیرگذاریاثرگذاری بر قیمت فروش ناشی از  -9ای وارداتی، از طريق افزايش قیمت تجهیزات سرمايه
 قیمت واردات محصوالت رقیب صنايع.  اثر کلی نرخ ارز بر يک صنعت بستگی به توازن اين سه اثر دارد. 

سبه اين حساسیت بايد محاسبات و افزايش نرخ ارز متفاوت است. برای محامیزان حساسیت قیمت صنايع به 
توان صنايع را بر . بر اين اساس، می7است شدهارائه 4-4اقتصادسنجی انجام شود که حاصل آن در جدول  هاییسازمدل

حساسیت پايین، متوسط،  درصد تغییر در نرخ ارز اسمی در چهار طبقه 7اساس درصد افزايش در قیمت تولیدکننده به ازای 
 باال و خیلی باال قرار داد.

 حساسیت در قیمت تولیدكننده به ازای یک درصد افزایش نرخ ارز بر اساسبندی صنایع طبقه. (4-4)جدول

 میزان حساسیت (4/1تا  1حساسیت پایین )بین 
 010 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 016 تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار
 018 شدهضبط یهارسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

 020 های نفتپاالیشگاه -سنگزغالصنایع تولید 
 (2/1تا  4/1حساسیت متوسط )بین 

 038 چرم و ساخت کیف و چمدان آوردندباغی و عمل 
 033 یرفلزیغتولید سایر محصوالت کانی 

 025 تولید فلزات اساسی
 038 اداری و محاسباتی آالتنیماشتولید 

 037 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت
 (2/1تا  2/1حساسیت باال )

 1301 تولید منسوجات
 052 تولید پوشاك عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 04 پنبهچوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 
 048 صنایع محصوالت شیمیایی

 047 آالتنیماش جزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  
 04 نشده در جای دیگر یبندطبقهو تجهیزات  آالتنیماشتولید 

 042 مولد و انتقال  برق یهادستگاهو  آالتنیماش
 051 و وسایل ارتباطی هادستگاهتولید رادیو و تلویزیون و 
 058 تولید مبلمان و مصنوعات

 (2/1خیلی باال )باالتر از حساسیت 

 078 تولید کاغذ و  محصوالت کاغذی

                                                 
در سال  که ارائه شده است "یو تجارت صنعت یگذارهیسرما د،ینرخ ارز بر تول راتییتغ ریتاث یابیارز"طرح های محاسبات بر اساس یافته- 7

 .در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی انجام شده است 1226

 0002 0000 0000 0000 0000 0001 و وسایل ارتباطی هادستگاهتولید رادیو و تلویزیون و 
 0010 0001 0001 0000 0001 0011 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

 2017 0021 0011 0010 0012 7013 تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر
 0011 0001 0001 0001 0002 0011 ونقلحملتولید سایر وسایل 

 0001 0000 0000 0001 0001 0001 تولید مبلمان و مصنوعات
 0001 -0010 -0001 -0010 0011 2002 تولید برق

 0011 0017 -0001 -0001 0011 1002 معدن 
 0002 0001 0000 0000 0001 0001  سنگزغالاستخراج 

 0011 0011 -0001 -0007 0021 0071 های فلزیاستخراج کانه
 0001 0001 0001 0001 0001 0021 استخراج سایر معادن



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 723صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 066 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
 104 تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و  نیم تریلر

 106 ونقلحملتولید سایر وسایل 

 (1227های بازرگانی )موسسه مطالعات و پژوهش ،گزارش ارزیابی آثار تغییرات نرخ ارز بر صنایع، : حیدریمأخذ     

 تولید"،  "ونقلحملتولید ساير وسايل "دهند، به ترتیب صنايع نشان می 4-4در جدول  هایسازمدلکه نتايج  طورهمان
 "صوالت کاغذیتولید کاغذ و  مح"، و "تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی "، "وسايل نقلیه موتوری و تريلر و  نیم تريلر

ايی صنايع مواد غذ"دهند. در مقابل صنايع درصد افزايش نرخ ارز بیشترين افزايش قیمت را در محصوالت خود می 7به ازای 
صنايع تولید " و "شدهضبط یهارسانهانتشار و چاپ و تکثیر  "،  "والت از توتون و تنباکو سیگارتولید محص"،  "و آشامیدنی

درصد افزايش در نرخ ارز در محصوالت خود  7کمترين افزايش قیمت را به ازای هر  "نفت هایيشگاهپاال -سنگزغال
 گیرند. دهند. ساير صنايع در طیف میانی قرار میمی

 (1227های بازرگانی )موسسه مطالعات و پژوهش ،رش ارزیابی آثار تغییرات نرخ ارز بر صنایعگزا، : حیدریمأخذ

 
 

 . شاخص بهای کاالهای صادراتی4-3

های آن و استخراج سهم اين بخش به بررسی روند رشد شاخص بهای کاالهای صادراتی و زيرگروه

تصاص دارد. رشد شاخص بهای کاالهای ها از رشد شاخص بهای کاالهای صادراتی کل اخزيرگروه

که طوریه؛ بروندی رو به رشد را تجربه کرده است 7935پس از يک دوره کاهش تا سال صادراتی 

 توجهقابلرسیده و پس از آن با يک افزايش  7935سال  درصد در -2.5به  7939در سال  درصد 2.5از 

توان (. از داليل اين موضوع می9-4است )نمودار  يافتهافزايش 7931درصد در سال  73.1به مقدار 

ايان اشاره کرد. ش ترپايین افزودهارزشکاالهای با  ويژهبهو افزايش صادرات کاال نرخ ارز  افزايشبه 

سهم باالی کاالهای  یلبه دلدهد نشان می 7939-35های ت منفی بودن اين شاخص طی سالذکر اس

 أثیرتشدت تحت ز صادرات کل، شاخص بهای کاالهای صادراتی بها بریانرژو  منبع محورصادراتی 

های جهانی اين شاخص نیز کاهش با کاهش قیمت کهنحویبه ؛قیمت جهانی مواد خام قرار دارد

)کاهش قیمت هر تن کاالی  پذيری کاالهای صادراتی کشورعالوه بر اين کاهش رقابت يابد.می

 . آيدمی حساببهاز ديگر علل تغییرات شاخص نیز ه است( به آن اشاره شد 2صادراتی که در فصل 

  



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 772صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

)درصد(     9793-13طی دوره  صادراتی كاالهایرشد شاخص بهای  تغییرات روند(. 9-4) نمودار  

 
 : مرکز آمار ايران مأخذ          

صعودی  ( نشانگر روند4-4های مختلف شاخص بهای کاالهای صادراتی در نمودار )بررسی زيرگروه

شاخص بهای صادراتی محصوالت شیمیايی و صنايع وابسته  .است 7931در سال  ويژهبهاين شاخص 

رشد  7931در سال درصد  70.7درصد و فلزات معمولی  09.1درصد، محصوالت معدنی  04.4

افزايش شديد نرخ  7931افزايش شاخص بهای کاالهای صادراتی در سال  علتترين اند. عمدهداشته

کاهش قیمت  یلبه دلشاخص بهای صادراتی کاالهای مذکور  7939-35های طی سال ارز بوده است.

 اند. نفت و فلزات اساسی در سطح جهانی، رشد منفی داشته

 )درصد(     7939-31های منتخب شاخص بهای كاالهای صادراتی طی دوره رشد زیرگروه .(4-4نمودار )

 
 ز آمار ايران. : مرکمأخذ   

 

48

01

50

33

16

100

50

00

50

100

150

200

250

133 134 135 136 137

100

50

00

50

100

150

200

250

133 134 135 136 137

56 57 7

131

236

65

04

75

44

244

28

01 13

18

121

شاخص کل ...محصوالت صنایع غذایى،  محصوالت معدنى محصوالت صنایع شیمیایى فلزات معمولی و مصنوعات آنها



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 777صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

( 5-4جدول ) بر اساسبهای کاالهای صادراتی های مختلف از رشد شاخص بررسی سهم زيرگروه

 سازد: موارد زير را خاطر نشان می

دهد که بیشترين تغییرات قیمت های شاخص بهای کاالهای صادراتی نشان میتحلیل زيرگروه 

 صنايع محصوالت، قیمت محصوالت معدنی افزايش به دلیل 7931کاالهای صادراتی در سال 

به ها یتاين گروه فعال کهنحویبه؛ بوده استو مواد پالستیک و کائوچو  نباتى محصوالت، شیمیايى

شاخص بهای درصدی 73.1افزايش واحد درصدی را از  7.01و  7.29، 4.25، 5.14سهم   ترتیب

 اند.کاالهای صادراتی به خود اختصاص داده

 )درصد(      7939-31بهای صادراتی )دالری( طی دوره های اصلی از رشد شاخص سهم گروه(. 5-4) جدول

 شرح 1939 1931 1931 1931 1931

 شاخص کل 9.4 5.0 -5.0 6.6 6.91

 005 003 001 010 حیوانات زنده و محصوالت حیوانى 

 004 056 001 018  محصوالت نباتى

 000 000 000 001  و روغن حیوانى و ...  هایچرب

 014 006 030 080  محصوالت صنایع غذایى، ...

 287 224 138 151  محصوالت معدنى

 086 151 007 128  محصوالت صنایع شیمیایى

 003 077 006 04  مواد پالستیكی و اشیاء ساخته  

 006 008 002 005  پوست خام و چرم 

 000 000 001 001  چوب و اشیاء چوبى، ... 

 001 000 001 001  خمیر چوب یا سایر مواد الیافى

 004 006 026 157  مواد نسجى و مصنوعات  

 011 021 015 018  انواع کفش

 006 000 002 005  مصنوعات از سنگ، گچ،سیمان 

 000 000 004 000  بهاگران یهاسنگمروارید و  

 016 011 001 025  هاآنفلزات معمولی و مصنوعات  

 005 018 064 071  ادوات برقى، اجزاء و...

 001 002 004 015  وسایل نقلیه زمینى، هوایى، ..

 000 000 000 001  اپتیك و عكاسى  یهادستگاه 

 001 002 004 006  کاالها و مصنوعات دیگر 

 001 000 000 000  اشیاء هنرى، کلكسیون و...   

 : مرکز آمار ايران. مأخذ       
 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 770صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 . شاخص بهای کاالهای وارداتی 4-4
 

نسبت به  7935با کاهش نرخ ارز در سال  7939-31رشد شاخص بهای کاالهای وارداتی طی دوره 

 مجدداًبا جهش ارزی  7931به کمترين حد خود رسید و در سال ( 7931و  7935)های قبل آن سال

درصد در سال  75.3به  7931درصد در سال  -5.4از  کهنحویبه ؛به خود گرفت یروندی افزايش

  یده است.رس 7931

 )درصد(     7939-31وارداتی طی دوره  كاالهایرشد شاخص بهای تغییرات  روند  .(5-4) نمودار

 : مرکز آمار ايران. مأخذ           
 

 

 ... ادوات برقى، اجزاء و دهدوارداتی نشان می های مختلف شاخص بهای کاالهایبررسی زيرگروه

هاى دستگاه و واحد درصدی 7.2محصوالت شیمیايی و صنايع وابسته  ،واحد درصدی 72.1سهم 

درصدی شاخص بهای  75.3بیشترين سهم را در رشد واحد درصدی  7با سهم  اپتیک و عکاسى

 . اندوارداتی داشته
 ج

 )درصد(      7939-31بهای وارداتی  )دالری( طی دوره های اصلی از رشد شاخص سهم گروه. (6-4) جدول

 

 شرح 1939 1931 1931 1931 1931

 شاخص کل - 2.2 -2.2 -2.2 02.1

 حیوانات زنده و محصوالت حیوانى 131 -131 131 131 1.1

 محصوالت نباتى 232 132 -132 131 1.2

 و روغن حیوانى و ...  هایچرب -132 131 131 131 1.1

 محصوالت صنایع غذایى، ... 131 -132 -131 131 1.1

 محصوالت معدنى 132 131 131 131 1.4

 محصوالت صنایع شیمیایى 136 130 -132 -131 0.2
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 779صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 مواد پالستیكی و اشیاء ساخته   132 132 -132 131 1.2

 پوست خام و چرم  131 131 131 131 1.1

 چوب و اشیاء چوبى، ...  131 131 131 131 1.1

 خمیر چوب یا سایر مواد الیافى 132 131 131 131 1.1

 مواد نسجى و مصنوعات   132 -131 131 131 1.0

 انواع کفش 131 131 131 131 1.1

 مصنوعات از سنگ، گچ،سیمان  131 131 -131 131 1.0

 بهاگران یهاسنگمروارید و   131 131 131 131 1.1

 هاآنفلزات معمولی و مصنوعات   236 -130 -136 132 1.2

 ... اجزاء و ادوات برقى، 1037 132 -237 -131 01.2

 وسایل نقلیه زمینى، هوایى، .. 231 131 131 -131 1.4

 اپتیك و عكاسى  یهادستگاه  231 138 -132 -1 0

 کاالها و مصنوعات دیگر  131 131 131 131 1.0

  ... اشیاء هنرى، کلكسیون و   136 131 -131 -131 1.4

 : مرکز آمار ايران. مأخذ
 

 رابطه مبادله . 4-5

 مسائل اقتصاد کالن و توسعه اقتصادی از وتحلیلتجزيهابزارها برای  ترينمهمرابطه مبادله يکی از 

المللی، تحوالت حجم و ترکیب مبادالت و اثر آن بر روی سطح قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین

شود. رابطه مبادله شاخصی است که بررسی رفتار دستمزدها، رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می

 الملل در هر کشورمعیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین عنوانبهآن طی زمان 

 کاهش جهانی بازارهای در را کشورها يدخر قدرت مبادله رابطه کاهش .گیردمورد استفاده قرار می

 دنش بدتر ،اقتصادی رشد شدنکند به مبادله رابطه هایشوک که دارد وجود نیز احتمال اين. دهدمی

 . شود منجر مخرب شدتبه پولی هایبحران بروز احتمال يشافزا و درآمد يعتوز

دهد که اين رابطه طی دوره مورد اشاره با نشان می 7932-31بررسی رابطه مبادله در ايران طی دوره 

واحد در سال  7از مقدار  کهنحویبهروندی کاهشی داشته است  ،قیمت واردات توجهقابلافزايش 

 رسیده است.  7931واحد در سال  2.02به 7932

 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 774صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 7938-31نرخ رابطه مبادله طی دوره  تغییرات . روند6-4نمودار

 
 : مرکز آمار ايران. مأخذ           

 

 بر تورم  مؤثرعوامل . 4-9

  تورم بر مؤثر مدتکوتاه عوامل. 4-9-1

 ازجمله .کرد تقسیم عرضه سمت عوامل و تقاضا سمت عوامل یدسته دو به مدت بر تورمعوامل کوتاه

 متور نرخ از که ستا وارداتی تورم، است یرگذارتأث تورم روی بر عرضه سمت در که مهمی عوامل

 و شفرو شرايط و تولید شکاف به توانمی نیز تقاضا سمت در. گیردمی تأثیر ارز نرخ و جهانی

 . پرداخت اقتصادی هایبنگاه انبار موجودی

 هایمتق عمومی سطح بر مؤثر عوامل از يکی همواره وارداتی کاالهای قیمت در ییرتغ، ايران اقتصاد در

 تتح را هاقیمت عمومی سطح طريق دو از تواندمی وارداتی کاالهای قیمت. است بوده مدتکوتاه در

: غیرمستقیم راث( ب و وارداتی مصرفی کاالهای بهای در تغییر طريق از: مستقیم اثر( الف: دهد قرار تأثیر

 به توانمی را وارداتی تورم. وارداتی هاینهاده قیمت تغییر از ناشی تولید هایهزينه در تغییر طريق از

، عامل دو اين برآيند. داد نسبت وارداتی کاالهای جهانی قیمت تغییر و ارز اسمی نرخ تغییر عامل دو

 رخن بر تواندمی طريق دو از ارز نرخ. کندمی تعیین داخلی بازار در را وارداتی کاالهای ريالی قیمت

 ريقط از و شده منجر وارداتی الهایاک قیمت افزايش به طرفی از ارز نرخ افزايش. بگذارد اثر تورم

 اراتانتظ بر تأثیرگذاری با، ديگر طرف از و شد خواهد تورم افزايش موجب وارداتی تورم افزايش

( شاخص قیمت کاالهای جهانی و 2-4( و )1-4در نمودار ) .انجامدمی تورم افزايش به تورمی

 نشان داده شده است.  نقطهبهنقطههمچنین تورم وارداتی 
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 775صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 
 

            )درصد(    7936-31طی دوره  كاالهای وارداتی نقطهبهنقطه. تورم (1-4) نمودار      

                                                        .: مرکز آمار ايرانمأخذ                

 

 های كاالییشاخص جهانی قیمت برخی گروه روند (.0-4نمودار)

 .المللی پول: صندوق بینمأخذ   
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 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 771صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

های جهانی روندی روند شاخص قیمت 0272تا نیمه سال  0271از نیمه سال (، 2-4)مطابق نمودار

رو به افزايش بوده است که اين موضوع در مورد انواع کاالها اعم از کاالهای صنعتی، مواد غذايی و 

 0272اين روند افزايش از نیمه دوم سال  حالبااينشاخص کل قیمت کاالها قابل مشاهده است، 

 ه به روند کاهشی ( روندی رو به کاهش بوده است. بر اين اساس با توج7931 ماهيبهشتارد)

ها در سال ، افزايش قیمت جهانی توضیح دهنده اصلی رشد قیمت0272های جهانی در سال قیمت

 در کشور نیستند.   7931

ص میزان همبستگی شاختورم کاالهای وارداتی بر هزينه تولید بايد عنوان داشت که  تأثیراز منظر 

از شاخص قیمت درصدی  42م حدود با داشتن سه) صنعتی کاالهایهای منتخب قیمت گروه

 ای بررسی شد. با شاخص قیمت ريالی واردات واسطه (تولیدکننده
 

 )درصد(    7931در سال  . رشد شاخص قیمت ریالی واردات و رشد قیمت تولیدكننده (3-4)نمودار

                                                        .: مرکز آمار ايرانمأخذ                        
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 771صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 7931های صنعتی با قیمت وارداتی كاالها در سال در گروه دكنندهیتولهمبستگی تورم . (78-4)نمودار

                                                        .: مرکز آمار ايرانمأخذ                

 موثر برتورمو بلندمدت  مدتیانم عوامل. 4-9-2

 تورم روی بر بلندمدتمدت و میان در که هستند عواملی ازجمله مالی سیاست و پولی سیاست

 شبخ دو به توانمی را دهدمی رخ کنندهمصرف قیمت شاخص در که تغییراتی. يابندمی انعکاس

 برای غییراتت اين. هستند گذرا و موقتی تغییرات ديگر بخش و دائمی تغییرات اول بخش. کرد تقسیم

 ازهاند يک به، داندمی خود هایسیاست طراحی برای هدفی عنوانبه را تورم که پولی گذاریاستس

 طهواسبه بلندمدت در، موقتی هایشوک از حاصل نسبی هایقیمت تغییرات چراکه. ندارند اهمیت

 در، هايتن و شوندمی تعديل کنندهرفمص توسط کاالها جانشینی، درنتیجه و هاقیمت پذيریانعطاف

 نشانگر کل متور به نسبت )هسته تورم( پايه تورم، جهت همین به. بود خواهند اثرکم تورم بر بلندمدت

 عنوانبهگذار بايد است که سیاست یزیآن چتورم پايه  لذا. است جاری تورمی فشارهای از بهتری

 تورمی هدف به پايه تورم کردن نزديک جهت در را پولی هایسیاست و داده قرار خود تورمی هدف

 .کند تنظیم
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 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 772صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 

 7933-31طی دوره  روند نرخ تورم،  تورم پایه و گذرا و تغییرات نرخ ارز (.77-4)نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

         

 تحقیق هایيافته: مأخذ           

است و های کالن بوده ناشی از اعمال سیاست عمدتاً پايهتغییرات تورم  ،(77-4) نمودار اساس بر

 دهد همین تورم پايه )هسته تورم( است. بخش اصلی تورم را تشکیل می آنچه

، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و میعانات 7931های مالی دولت در سال از منظر سیاست

باعث شد دولت در اين سال با عدم تعادل در منابع و  ها کاهش يافت وگازی به دلیل تشديد تحريم

 ینتأمشاخصی از توانمندسازی دولت در که مصارف خود مواجه شود. همچنین تراز عملیاتی بودجه 

ريال  هزار میلیارد 222ای با درآمدهای عمومی است در اين سال بیش از های هزينهمالی پرداخت

 آن است. تأمینبر تورم، کسری بودجه و نحوه  مؤثرعامل مالی  ترينمهمکسری داشته است. 

درصد  05حدود  هرسالمتوسط نقدينگی در  طوربههای پولی بايد عنوان داشت که اما در سیاست

، ناشی از افزايش پول بیرونی بوده است عمدتاً 7934افزايش نقدينگی که تا سال رشد داشته است. 

نده خلق پول حرکت کرده است که اين امر نیز ناشی در دو سال اخیر به سمت افزايش ضريب فزاي

رود ساز خلق باالی نقدينگی به شمار میزمینه . اين امراز باال بودن سهم شبه پول در نقدينگی است

 بروز ایتقاض طرف عوامل از يکیهای اقتصادی مولد سوق نیافته است. هم به سمت فعالیت لزوماًکه 

 حجم. است نقدينگی رشد در بلندمدت هایسپرده حجم افزايش و نقدينگی شتابان افزايش، تورم

 اهاسفندم به نسبت که رسید تومان میلیارد 125 و هزار 7227 به 7931 سال اسفندماه پايان در نقدينگی

بخش که  شده ايجاد نقدينگی اين حجم از که است بديهی. است داشته درصدی 09 رشد 31 سال

  خواهد شد. تورم گیریشکل بسترسازنشده،  هدايت تولید سمت بههم  قابل توجه آن
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تورم (تورم پایه)جزء ماندگار  جزء گذرا تغییرات نرخ ارز 
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 773صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 نرخ ارز  تغییرات .4-9-3

 رينتمهمساختاری در اقتصاد کشور و افزايش شديد نرخ ارز از  ووجود عوامل بنیادين  7931در سال 

آيد. عالوه بر اين برخی سال به شمار می يندر ا هاقیمت توجهقابلبر افزايش  یرگذارتأثعوامل 

ايفا  یؤثرمنتوانست در کنترل تورم نقش  ،مهار اين شوک وارده بر اقتصاد منظوربههای دولت سیاست

نا تغییرات نرخ ارز )شامل سطح و  7931در سال زا عمل کرد. يک عامل تورم عنوانبهکند و خود 

. وجود التهابات ارزی هستندوامل اصلی تورم در کشور حاصل از آن( و رشد نقدينگی از ع اطمینانی

 ريزی تولید، افزايش ريسک تولید و کاهشبه دلیل ايجاد عدم قطعیت در اقتصاد و مختل نمودن برنامه

 7های اقتصادی يک کشور دارد.نامطلوبی بر فعالیت تأثیرگذاری، ضمن تشديد تورم، سرمايه

شروع شد که با خروج  7931ازار ارز ايران از نیمه دوم سال روند افزايشی قیمت دالر آمريکا در ب

ريالی  40222دولت در ابتدا نرخ ارز رسمی 2شدت گرفت.  7931 ماهيبهشتاردآمريکا از برجام در 

نتیجه اين سیاست ارز رسمی اعالم کرد و معامالت با غیر از اين  نرخ را قاچاق اعالم کرد.  عنوانبهرا 

از نقل و انتقاالت مالی و افزايش هزينه معامالت بود. با توجه به افزايش مداوم ها حذف شبکه صرافی

اندازی بازار ثانويه کرد و بر اين اساس مقرر شد که واردات نرخ ارز در بازار آزاد دولت اقدام به راه

چه مالی آن با نرخ رسمی ارز وجود ندارد، از طريق نظام يکپار تأمینکاالها و خدماتی که امکان 

مالی شده و صادرکنندگان نیز ارز حاصل از صادرات خود را به اين بازار  تأمینمعامالت ارزی )نیما( 

 ازآنپسهزار ريالی هم رسید و  732به مرز  7931سال   يورماهشهربازار ارز  حالبااينعرضه کنند. 

 742222حدود  7931متوسط بیشترين نرخ ارز در سال  طوربهنرخ ارز روندی نزولی به خود گرفت. 

 اتفاق افتاده است.  يورماهشهرريال بوده که در 

                                                 
 و نمعد، صنعت بخش اقتصادی کالن متغیرهای بر آن اثرات و تورم بینیگزارش پیش(، 1228) های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش 1

 تجارت

ری پذیشده است و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتنظام ارزی کشور شناور مدیریت»قانون برنامه پنجم توسعه  81طبق بند )ج( ماده  2

در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین 

   بنابراین هرساله باید به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز افزوده شود.«. خواهد شد
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:
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 702صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

رشد نرخ ارز اسمی بسیار بیشتر از تورم بوده و منجر به  رقمیيکنرخ تورم  باوجود 7931  در سال

برابری به رقم  0حدود نرخ ارز حقیقی با افزايشی  7931شده است. از سال 7افزايش نرخ ارز حقیقی 

ها، افزايش نرخ ارز حقیقی در شرايط عادی و بدون در نظر گرفتن تحريم ريال رسیده است. 29125

پذيری کاالهای داخلی نسبت به کاالهای خارجی و افزايش صادرات کشور منجر به افزايش رقابت

ه نیز ای و اولیای، واسطهوابستگی تولید به واردات کاالهای سرمايه واسطهبهشود و مدت میدر کوتاه

 بخشد. پذيری را تعمیق میعدم رقابت مجدداًافزايش نرخ اسمی ارز 

 )ریال(  7936-31روند نرخ ارز حقیقی طی دوره . (73-4) نمودار

 .: محاسبات پژوهشمأخذ    

، اثر افزايش نرخ 7931های جهانی در ابتدای سال البته بايد توجه داشت که با توجه به کاهش قیمت

شوک ارزی به وجود آمده در اين سال  حالبااين، شدهکنترلارز در اين سال تا حدودی از اين کانال 

ری رگذاری بیشتبا توجه به میزان اين افزايش و همچنین انتظارات تورمی ايجاد شده ناشی از آن اث

 ها داشته استقیمت برجهش،  مؤثرنسبت به ساير عوامل 

 

  

                                                 
نده کنکننده در آمریکا و شاخص قیمت مصرفنرخ ارز حقیقی از حاصلضرب نرخ ارز بازار آزاد در حاصل تقسیم شاخص قیمت بهای مصرف 2

  به دست آمده است.  در ایران
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:
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 707صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 چهارم فصل گیرینتیجه و بندیجمع

درصدی مواجه  01.3، با تورم 7931درصدی سال  3.1اقتصاد ايران نسبت به تورم  7931در سال 

های شاخص درصد بوده است. در میان زيرگروه 41.3شد که اين میزان برای شاخص بهای تولیدکننده 

درصدی از  3.10درصدی و سهم  92.0ها و آشامیدنی با تورم کننده، زيرگروه خوراکیبهای مصرف

بندی کاالها اند. همچنین بر اساس طبقهرا در افزايش تورم در اين سال داشته تأثیرورم کل بیشترين ت

 عمدتاًکه  اندرو بودهروبهدرصدی  52.7دوام، کاالهای بادوام به رشد شاخص قیمت به بادوام و بی

 عنوانهبکننده در اين سال بوده است. شاخص بهای تولید یخانگلوازمناشی از افزايش قیمت خودرو و 

صنعت )ساخت( رشد قیمت  يرگروهزدهد ها در حوزه تولید نیز نشان میمعیاری از بررسی قیمت

ها داشته و همچنین سهم باالتری در رشد شاخص درصدی نسبت به ساير گروه 14.3باالتری حدود 

در صنايعی همچون تولید  عمدتاًداشته است که اين رشد باال واحد درصد  90.2بهای تولید به میزان 

 های غذايی، وسايل نقلیه موتوری و فلزات پايه بوده است.های نفت، فرآوردهپااليشگاه -سنگزغال

د عواملی همچون تغییرات شدي تأثیردر اين سال شاخص بهای کاالهای صادراتی و وارداتی نیز تحت 

ه دهد کزيادی شد. اين موضوع زمانی اهمیت بیشتر خود را نشان میخوش تغییرات نرخ ارز دست

های عمده قیمت همچون شاخص مواد غذايی و شاخص صنايع های جهانی و شاخصبررسی قیمت

 های جهانیها در اين سال است. بنابراين حتی کاهش نرخکاهش شاخص قیمت اين گروه دهندهنشان

حاصل از آن، نتوانسته اين افزايش را در بازار  هاینا اطمینانیو به دلیل سطح باالی افزايش نرخ ارز 

حاکی از آن است که مبادله کشور  گذشتههای داخلی جبران کند. کاهش شديد رابطه مبادله طی سال

 تراالب افزودهارزشو خريد کاالهايی با  ترپايین افزودهارزشو با  تربر اساس فروش کاالهای ارزان

های اخیر شدت نیز گرفته است. با توجه به سهم باالی بوده که اين روند در سال هاطی اين سال

 شدتبهاز صادرات کل شاخص بهای کاالهای صادراتی  بر یانرژکاالهای صادراتی منبع محور و 

های با کاهش قیمت کهنحویبه ؛قیمت نفت قرار دارد ويژهبهقیمت جهانی مواد خام و  تأثیرتحت 

 يابد.اخص نیز کاهش میجهانی اين ش

 مدت و بلندمدت بايد عنوان داشت که بابندی کوتاهبر تورم بر اساس طبقه مؤثربا توجه به عوامل 

های اعم از خروج آمريکا از برجام و تحريم 7931توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد ايران در سال 
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 700صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

ش نرخ ارز در اين هم بر شاخص از سوی آن کشور بر ايران تورم وارداتی به دلیل جه شدهاعمال

های تولید را افزايش داشته کننده و هم بر شاخص بهای تولید اثرگذار بوده و هزينهبهای مصرف

بخش صنعت )ساخت( بیشترين سهم را در اين افزايش داشته است. بنابراين در افزايش  کهنحویبه

ای هالهای مصرفی و هم بر افزايش هزينههای کانرخ ارز با ايجاد تورم وارداتی هم بر افزايش هزينه

های داشته است، اين در حالی است که شاخص توجهیقابل تأثیردر بخش صنعت  خصوصبهتولید 

ها افزايش چندانی نداشته و در برخی موارد روند دهند در اين سال قیمتمی قیمت جهانی نشان

ل تورم گذار و تورم پايه قاب دو بخشبه کاهشی در سطح جهان داشته است. با توجه به اينکه تورم 

را ناشی از عوامل محیطی و  7931از اين افزايش در سال  توجهیقابلبخش  توانیمبندی است طبقه

های حاصل از آن بر رشد نرخ ارز دانست. عالوه بر اين در اطمینانیفزايش نرخ ارز و ناا تأثیر

بوده  گذاریرتأثها شده بر تورم پايه های پولی و مالی که منجر به رشد نقدينگی در اين سالسیاست

 است.
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 تحوالت بخش صنعت و معدن:  پنجمفصل 
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 چکیده

نعت با روند کاهنده سهم ص توأمو ثابت  یجار هایتمیبه ق یناخالص داخل دیتول نیشکاف ب شيافزا

 رانيدر اقتصاد ا شدنمحدوديت صنعتی ، گواهی بر7932-31 هایسال یط یناخالص داخل دیاز تول

 7931در سال  صنعت یناخالص داخل دیتول یدرصد 1.5 یدر رشد منف یخوببهامر  نياست که ا

ای نسبی های کشور بر پايه مزيتگیری صنايع کارخانهروز اين پديده شکلب علليکی از است.  دايهو

 ارانهي عيتابع توز شتریب یچگال واسطهبهبر هيمحور سرمامنبع عيبر صنا هاگذاریهيماتمرکز سرو 

 واسطهبه عياصن نيسود در ا هیو باال بودن حاش هاتیرشته فعال ني( به سمت امیرمستقیو غ می)مستق

 یجهان متیق یمحصوالت بر مبنا یگذارمتیو ق هیخوراک و مواد اول تأمیندولت در  یهاتيحما

رکوب س عمدتاً و یازموردن هیمواد اول متیبه علت باال بودن ق دستنيیپا عياست. حال آنکه در صنا

 االی تمرکز ب باالتر است. یگذارهيسرما سکيبوده و ر ترنيیسود پا هیمحصوالت، حاش یمتیق

 993.7معادل  هيطرح با سرما 71) یجادياهای یارگذهيسرمابر  7931برداری در سال های بهرهپروانه

در  عمدتاً( و الير اردیلیهزار م 43.4معادل  هيطرح با سرما 75) ای( و نه توسعهالير اردیلیهزار م

خت سا» ،«يیایمیساخت مواد و محصوالت ش»، «حاصل از نفت هایکک و فرآورده»منبع محور صنايع 

 ريسا»و  «کیو پالست کیمحصوالت از الست» ،«یدنیو آشام يیمحصوالت غذا» ،«یسفلزات اسا

 ، گواهی بر اين مدعا است.«یرفلزیغ یمحصوالت کان

درصد ارزش ستانده  22و  افزودهارزشدرصد  11 بربالغبر اساس آخرين اطالعات مرکز آمار ايران، 

فلزات » ،«يیایمیمواد و محصوالت ش» عيصنا مربوط بهکارکن و بیشتر نفر  72با  یصنعت هایکارگاه

والت محص»و  «یشگاهيپاال عيصنا» ،«یدنیو آشام يیغذا عيصنا» ،«یموتور هینقل ليوسا» ،«یاساس

از  یدرصد 2.5با سهم  محوردانش عيصنا است، اين در حالی است که بوده «یرفلزیغ یکان

 رشته انیرا در م سهم نيکمتر یصنعت هایاز ارزش ستانده کارگاه یدرصد 1.1و  افزودهارزش

 ساختار نامناسب موضوع نیز گواه ديگری برامر  ناي که است از آن خود کرده یصنعت هایتفعالی

در  يیدازصنعت دهيپد بروزکه به آن در کشور بوده  یواقع یبه معنا یو عدم توسعه صنعتصنعتی 

 عيصنا» ،«يیایمیمواد و محصوالت ش»تباط با صادرات صنايع منبع محور کشور انجامیده است. در ار

( توجه به اين نکته 7935درصد در سال  24 بربالغ)با مجموع سهم  «یفلزات اساس»و  «یشگاهيپاال

سهم باالتر محصوالت با  دهندهنشان هاتیرشته فعال نيرابطه مبادله احائز اهمیت است که 

دم ع شاهدی بر درواقعها و پايین در مقايسه با محصوالت وارداتی در اين رشته فعالیت افزودهارزش

 است. عيصنا نيارزش در ا رهیزنج لیتوسعه و تکم

بود  جهش نرخ ارز همراه با یفلزات اساس ميتحر در بخش معدن، 7931سال وقايع  ترينمهميکی از 

 یدر بورس کاال یمعدن عيو صنا یت معدنمحصوال یعرضه و تقاضاکه موجب بروز عدم تعادل در 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 705صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

با شکاف معنادار نرخ ارز  توأم یجهان متیبه ق یمواد و محصوالت معدن متیق یوابستگ .شد رانيا

الت مداخ اگرچهبازار شد.  نيبه ا بازیسفته یسود و ورود تقاضا هیحاش جاديو آزاد موجب ا یدولت

اجرايی  سبب؛ بهکاذب بود یتقاضا و کاهش تقاضا تيريمد یبازار در راستا میتنظ/ کارگروه ستاد

-نیيپا عيصنا دیتول هاینهيهز شافزاي مدتدر کوتاه های نظارتنشدن تمام مصوبات و محدوديت

 تأمین باهدف یصادرات هایتيشد. عالوه بر آن، محدود ايجاد عيصنا نيا در دیو کاهش تول دست

 . دی( انجامیوزن یدرصد 47و  یارزش یدرصد 94به افت صادرات )کاهش  زیبازار داخل ن

 

 

  



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 701صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 مقدمه

با خروج آمريکا از برجام و تحريم صنايع نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو و فلزات  7931در سال 

ت آالدانش فنی، قطعات، تجهیزات و ماشین تأمینهای خارجی و اساسی اين صنايع در حوزه همکاری

و  های مالی و تجاریها قرار گرفتند. عالوه بر آن، محدوديتتحريم تأثیرمستقیم تحت  صورتبه

ها و بروز شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد موجب نامناسب اين محدوديت درنتیجهجهش ناگهانی نرخ ارز 

 صورتبهای کشور خاص و برای کل صنايع کارخانه صورتبهدر اين صنايع  وکارکسبشدن فضای 

 ر سالد اين بخش در اين فصل به بررسی عملکرد با توجه به اهمیت بخش صنعت و معدن، شد.عام 

 پرداخته شده است.  7931

 . بخش صنعت5-1

 صنعت بخش افزودهارزش. 5-1-1

آب، برق و گاز طبیعی( به قیمت  تأمینهای ساختمان، معدن و صنعت )فارغ از زيرگروه افزودهارزش

هزار  4595.7به  7932هزار میلیارد ريال در سال  272.3درصد از  01.1جاری با متوسط رشد ساالنه 

صنعت به قیمت ثابت سال  افزودهارزشرسید. اين در حالی است که  7931میلیارد ريال در سال 

 7931هزار میلیارد ريال در سال  219.5درصد به  2.2با متوسط رشد  موردبررسیطی دوره  7932

های جاری و ثابت و همچنین روند کاهنده سهم رسیده است. افزايش شکاف بین اين بخش به قیمت

صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری گويای آن است که روند صنعتی شدن در کشور طی 

 است(.  شدهارائه یلصتفبهدهه اخیر بسیار کند بوده است )در فصل دوم نیز اين موضوع 

 . تولید محصوالت صنعتی منتخب5-1-2

انواع پايپوش »، «درصد 9.9داروی انسانی »، «درصد 170.5 آکريلیکالیاف »محصوالت  7931در سال 

بیشترين « درصد 7.2چرم »و « درصد 0.7ی مصنوع افیال یبیو ترک یاپنبه ستمینخ س»، «درصد 9.0

نکته  توجه به اين« آکريلیکالیاف »جربه کردند. در رابطه با محصول رشد تولید را )از بعد مقدار( ت

اين محصول با بیشترين کاهش تولید مواجه بوده و افزايش جزئی  7931ضروری است که در سال 

موجب اين رشد  7931هزار تن در سال  0.4به  7931هزار تن در سال  2.94تولید اين محصول از 

بايد « رمچ»و « انواع پايپوش»، «آکريلیکالیاف »رد تولید محصوالت باال شده است. در تحلیل عملک

 موردبررسیهای بیش از مقادير رشد سال 7931توجه داشت که ارقام رشد مثبت تجربه شده در سال 

، «درصد -03.9وانت »مربوط به تولید  7931بوده است. بیشترين کاهش تولیدات صنعتی در سال 

و  « درصد -92.7انواع سواری »، «درصد -94.4کامیون کشنده »، «ددرص -97.7انواع تلويزيون »

ین ماش»و « انواع سواری»بوده است. در ارتباط با محصوالت صنعتی « درصد -93.4ماشین لباسشويی »



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 701صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

های در مقايسه با سال 7931شود که مقدار تولید تجربه شده در سال نیز مشاهده می« لباسشويی

با  زمانمهید به وقوع پیوسته است. تحريم مستقیم صنعت خودروی کشور پیشین، کمترين مقدار تول

د فاقد تولی یهامجموعهقطعات و  تأمینهای مرتبط با خدمات مالی و بانکی موجب دشواری تحريم

، استکان تايپت و توربو ECUمتوسط به باال نظیر کیسه هوا،  فناوریدر قطعات با  خصوصاًداخل 

 یخانگلوازمکاهش تولید انواع سواری، وانت و کامیون کشنده بود. قاچاق  شد که نتیجه آن شارژر

های الشبا چ راستاهمالخصوص تلويزيون و ماشین لباسشويی به کشور از طريق مرزهای غربی علی

علل  ينترمهم ازجملهها تحريم واسطهبهبرای تولید اين محصوالت  یازموردنمواد اولیه  تأمینناشی از 

  هستند.کاهش تولید در صنايع نامبرده 

 7939-31(.  روند تولید محصوالت صنعتی منتخب طی دوره 7-5)جدول 

 7931 7931 7935 7934 7939 واحد سنجش عنوان

رشد 

31-

7931 

متوسط 

رشد 

 دوره

ت 
وال

ص
مح

از 
د 

رش
ن 

تري
یش

ب

تی
صنع

 

 -44.7 170.5 0.4 2.94 1.3 72.3 04.5 هزار تن آکريلیکالیاف 

 7.29 9.9 93.1 92.9 92 42.4 92 میلیارد عدد داروی انسانی

 7.24 9.0 793 794.1 792.1 792 703.0 میلیون زوج انواع پايپوش

و  یاپنبهنخ سیستم 

 ترکیبی الیاف مصنوعی
 4.27 0.7 002 075.5 022.1 022.1 722 هزار تن

 2.14 7.2 42 41.75 41.2 41.5 41.1 میلیون فوت مربع چرم

ت 
وال

ص
مح

از 
د 

رش
ن 

تري
کم

تی
صنع

 

 -09.5 -03.9 57.1 19 11.1 15.0 752.3 هزار دستگاه وانت

 -02.41 -97.7 113.0 7771.0 7574.0 7030.1 7307.4 هزار دستگاه انواع تلويزيون

 -74.43 -94.4 72.2 71.4 75 3.3 02.0 هزار دستگاه کامیون کشنده

 -0 -92.7 229.3 7403 7055.0 230.9 352.9 هزار دستگاه انواع سواری

 -3.97 -93.4 593.7 232.9 217.1 430.3 131.3 هزار دستگاه ماشین لباسشويی

 به روايت آمار و اطالعات. و تجارت: وزارت صنعت، معدن مأخذ  

ای و ترکیبی نخ سیستم پنبه»، بیشترين متوسط رشد دوره مربوط به تولید 7931تا  7939های طی سال

چرم »و « درصد 7.29داروی انسانی »، «درصد 7.24انواع پايپوش »، «درصد 4.27الیاف مصنوعی 

ستند دو محصولی ه« چرم»و « ای و ترکیبی الیاف مصنوعینخ سیستم پنبه»بوده است. « درصد 2.14

ش اهاند. در اين دوره بیشترين ککه در سال قبل نیز جزء محصوالت دارای بیشترين متوسط رشد بوده



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 702صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 يلیکآکربه دلیل تعطیلی خط تولید کارخانه پلی « درصد -44.7 آکريلیکالیاف »متوسط رشد مربوط به 

 ها بوده است.تحريم واسطهبه« درصد -09.5وانت »و 

های انجام شده در خصوص روند تغییرات تولید محصوالت منتخب صنعتی در با توجه به بررسی

تقیم های غیرمسهای مستقیم برخی صنايع و تحريماز تحريم، عمده نوسانات تولید ناشی 7931سال 

ارای در صنايع د خصوصاًای وارداتی مواد اولیه و واسطه تأمینآن بر  تأثیرپول و  وانتقالنقلحوزه 

های سوداگرانه گیری انگیزهشکل واسطهبهعمق ساخت داخل پايین و همچنین قاچاق اين اقالم 

 آزاد بوده است.  اختالف ارز دولتی و درنتیجه

 برداری صنعتی صادرههای بهره. پروانه5-1-3

عنوان معیاری از تقاضای بالفعل برداری صادره )بههای بهره، تعداد پروانه7930-31طی دوره 

ها گذاری اين پروانهدرصدی را تجربه کرده و میزان سرمايه 1.7گذاری( متوسط رشد ساالنه سرمايه

درصد افزايش داشته است. همچنین تعداد، سرمايه و  5.9د شده ناشی از آن درصد و اشتغال ايجا 99

درصد  774.7درصد،  1.7نسبت به سال قبل به ترتیب  7931 در سالبرداری های بهرهاشتغال پروانه

 7931درصد در سال  70.5از  یدکنندهتولراستا با افزايش نرخ تورم درصد رشد داشته است. هم 0.0و 

هر پروانه  یازموردنواحد درصدی آن، میزان سرمايه  95و افزايش  7931د در سال درص 41.5به 

ها و واحد درصدی همراه بود که بخشی از آن ناشی از افزايش قیمت 42.1برداری نیز با افزايش بهره

و  مواد»یر بر نظهای سرمايهگذاری در رشته فعالیتگذاران به سرمايهبخشی نیز ناشی از تمايل سرمايه

اشتغال  در نسبت یخوببهآن  تأثیرو... بوده است که « آالت و تجهیزاتماشین»، «محصوالت شیمیايی

 ناشی از هر پروانه قابل مشاهده است.
 

 )درصد(  7933-31برداری طی دوره تعداد، سرمایه و اشتغال پروانه بهره روند تغییرات(. 3-5)جدول

 تعداد سال/شرح
 سرمايه

 )میلیارد ريال(

 اشتغال

 )نفر(

متوسط سرمايه هر 

 پروانه )میلیارد ريال(

متوسط اشتغال هر 

 پروانه )نفر(

7930 4731 797393 11427 97.4 72.0 

7939 4144 741205 11545 92.2 71.7 

7934 4192 712134 15150 91.7 71.2 

7935 5905 973123 37049 12.2 71.7 

7931 5011 051593.1 31310 42.1 72.4 

7931 5143 543755.7 33259 31.0 71.5 

نرخ رشد طی کل 

 دوره

1.7 99 5.9 - - 
به  7931 تغییرات

7931 
1.7 774.7 0.0 - - 

 (.7931تا  7930های به روايت آمار و اطالعات )سال و تجارت: وزارت صنعت، معدن مأخذ         



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 703صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

مبین آن است که در سال  7931و  7930های برداری صادره در سالهای بهرهمقايسه تعداد پروانه

محصوالت غذايی و »، «محصوالت از الستیک و پالستیک»های منبع محور رشته فعالیت 7930

از جذابیت بااليی برای « ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»و « کانی غیرفلزی»،  «آشامیدنی

 است. يکی ماندهیباقها همچنان محفوظ اند و اين ترکیب در طول سالاری برخوردار بودهگذسرمايه

گذاری در صنايع منبع محور و مادر، باال بودن حاشیه سود در اين داليل باال بودن سرمايه ترينمهماز 

ای بر مبنگذاری محصوالت خوراک و مواد اولیه و قیمت تأمینهای دولت در حمايت واسطهبهصنايع 

ه ها به علت باال بودن قیمت مواد اولیدستی اين فعالیتدر صنايع پايین آنکهحالقیمت جهانی است. 

اری باالتر گذتر بوده و ريسک سرمايهسرکوب قیمتی محصوالت، حاشیه سود پايینعمدتاً و  یازموردن

الت و آساخت ماشین»یر های صنعتی نظگذاری در رشته فعالیت(. جذابیت سرمايه7-5است )نمودار 

 است.  يافتهافزايشنیز « محصوالت فلزی فابريکی»و « تجهیزات

 دستگذاری مواد و محصوالت در صنایع مادر و پایین(. فرآیند قیمت7-5نمودار)

 (. 7932) یبازرگان یها: موسسه مطالعات و پژوهشمأخذ



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 792صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

محصوالت از توتون » های، رشته فعالیت7931برداری صادره در سال های بهرهاز منظر تعداد پروانه

پوست  عمل آوردنپوشاک و »و « درصد 25آالت دفتری و حسابداری ماشین»، «درصد 022و تنباکو 

مواجه بودند.  7931برداری صادره در سال های بهرهبا بیشترين رشد تعداد پروانه« درصد 99.2خز 

 تأمینبه علت وابستگی وارداتی در « درصد -92.7 چمدان و کفش ف،یچرم، ک ،یدباغ»رشته فعالیت 

که در فرآيند تولید محصولی مانند کفش  تولید نظیر انواع چسب یازموردنبرخی از مواد اولیه 

درصد اين ماده وارداتی و مابقی آن تولید داخل است، با بیشترين کاهش  32و  قرارگرفته مورداستفاده

 ،یکیتاپ ،یابزار پزشک»نیز رشته فعالیت  ازآنپسه بوده است و برداری مواجهای بهرهتعداد پروانه

 محور و نقشقرار داشته است. اين رشته فعالیت به دلیل ماهیت دانش« درصد -02.3 و ساعت قیدق

گذاری بااليی برخوردار بوده و باال بودن احتمال شکست پررنگ تحقیق و توسعه از ريسک سرمايه

گذاران تمايل چندانی برای ورود به اين رشته فعالیت نداشته باشند. ايهدر آن موجب شده است تا سرم

گذاران بنیان در اين حوزه با سرمايههای دانشها و شرکتآپايجاد ارتباط میان استارت آنکهحال

به  انتقال دانش فنی منجر بهتواند های برتر خارجی میخصوصی و انجام همکاری مشترک با شرکت

 هایبا تحريم ازآنجاکهمحور را کاهش خواهد داد. گذاری در صنايع دانشيسک سرمايهکشور شده و ر

های مشترک تا حد زيادی میسر نیست، برگزاری جديد آمريکا علیه کشور امکان انجام همکاری

ها آپبنیان و استارتهای دانشگذاران خصوصی با شرکترسانی سرمايهبه هممیزهای تخصصی برای 

 قرار گیرد. موردتوجهبايست وری است که میاقدامی ضر

 7931و  7933های برداری در سالهای بهرههای منتخب از تعداد پروانه(. سهم بخش3-5)نمودار

 

 به روايت آمار و اطالعات. و تجارت: وزارت صنعت، معدن مأخذ       



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 797صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 )درصد( 7939-31های صنعتی طی دوره رشته فعالیتبرداری به تفکیک های بهره(. روند تغییرات تعداد پروانه9-5)جدول

 به روايت آمار و اطالعات. و تجارت: وزارت صنعت، معدن مأخذ 

کک »مربوط به رشته فعالیت  7931برداری در سال های بهرهدر پروانه بیشترين افزايش میزان سرمايه

 فارسیجخلافتتاح فاز سوم پااليشگاه ستاره  درنتیجهو « درصد 9259.2های حاصل از نفت و فرآورده

و « درصد 032.5دفتری و حسابداری  آالتماشین»های و پااليش نفت الوان بوده است. رشته فعالیت

برداری گذاری به بهرهبه لحاظ میزان سرمايه« درصد 057.3ساخت مواد و محصوالت شیمیايی »

ی اهای بعدی قرار دارند. افتتاح متانول کاوه و پتروشیمی مرجان همراه با طرح توسعهرسیده، در رتبه

ساخت مواد و »ری رسیده در رشته فعالیت برداهای به بهرهپروژه ترينمهمپتروشیمی شیراز، 

گذاری در اين رشته فعالیت شده است. در رابطه بودند که موجب رشد سرمايه« محصوالت شیمیايی

ه که در رتبه پنجم بیشترين افزايش سرمايه پروان« ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی»با رشته فعالیت 

با افزايش  زمانهم 7931ز اهمیت است که در سال است توجه به اين نکته حائ قرارگرفتهبرداری بهره

گذاری کاغذ موجب بروز شرايط غیررقابتی بین کاغذ وارداتی با های تولید، نحوه قیمتبرخی هزينه

ود. کاهش حجم تولید بتاحدی ارز دولتی و کاغذ تولید داخل شد که نتیجه آن افزايش قیمت کاغذ و 

ها، با افتتاح کارخانه تولید کاغذ خرامه رداتی ناشی از تحريمهای وامحدوديت واسطهبه، حالبااين

استان فارس، طرح توسعه کارخانه کاغذ کار کسری و کارخانه تولید کاغذ از سنگ در آذربايجان 

گذاری سال ، سرمايه7931گذاری در اين صنعت در سال شرقی موجب شد با توجه به افت سرمايه

 واسطههبماده اولیه اين صنعت  تأمینباشد. با توجه به محدوديت  با رشد مثبت بااليی مواجه 7931

 7931 7931 7935 7934 7939 عنوان رشته فعالیت صنعتی

ه 
شت

ر ر
ش د

زاي
 اف

ين
شتر

بی

ت
عالی

ف
تی

صنع
ی 

ها
 

 022 -99.9 -05 722 -12 محصوالت از توتون و تنباکو

 25 3.7 72 725.1 -00.0 دفتری و حسابداری آالتماشین

 99.2 -72.2 19.5 -0 -0 پوست خزپوشاک و عمل آوردن 

 99.7 4.2 72.5 -70.7 92.7 برقی یهادستگاهو  آالتماشین

 01.4 -74.3 07.9 73 09.4 مبل جزبهچوب و محصوالت چوبی 

ه 
شت

ر ر
ش د

زاي
 اف

ين
متر

ک

ت
عالی

ف
تی

صنع
ی 

ها
 

 -1.1 2.0 -9.1 3.0 0.1 هامحصوالت غذايی و آشامیدنی

 -74.9 -70.5 47.0 07.4 42 انتشار، چاپ و تکثیر

 -71.0 52.5 90.9 74.2 40.7 ونقلحملساير تجهیزات 

 -02.3 72.5 73.0 41.5 51.2 ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت

 -92.7 739.7 -94.7 03.4 92.2 دباغی، چرم، کیف، چمدان و کفش



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 790صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

گذاران و فعاالن اين صنعت به سمت توسعه تولید کاغذ از کمبود جنگل در کشور، هدايت سرمايه

های نسبی کشور است(، از اقدامات الزم در راستای تعمیق ساخت داخل منابع معدنی )که از مزيت

 .استدر اين صنعت 

محصوالت از توتون و تنباکو »و « درصد -32.3 ونقلحملساير وسايل »های صنعتی الیترشته فع

حصوالت م»اند. رشته فعالیت بوده روروبهگذاری نیز با بیشترين کاهش میزان سرمايه« درصد -29.9

گذاری شرکت جی تی آی برداری رسیدن سرمايهبه دلیل به بهره 7931در سال « از توتون و تنباکو

برداری مواجه بود و عدم گذاری بهرهمیلیارد ريال با افزايش شديد سرمايه 1272رسیان به ارزش پا

با  7931به میزان مشابه آن موجب شد تا اين رشته فعالیت در سال  یباارزشگذاری مجدد سرمايه

 هکاهش زيادی همراه باشد. اين موضوع در خصوص پنج رشته فعالیتی که با بیشترين کاهش سرماي

ا هکند. بدين معنا که اين رشته فعالیتمواجه بودند، صدق می 7931برداری در سال های بهرهدر پروانه

 7931بودند که در سال  7931گذاری در سال جزء پنج رشته فعالیت دارای بیشترين افزايش سرمايه

 شديد همراه بودند.  هايی به آن میزان، با کاهشگذاریبرداری رسیدن سرمايهعدم به بهره واسطهبه

 
 )درصد( 7939-31های صنعتی طی دوره برداری به تفکیک رشته فعالیتهای بهره(. روند تغییرات میزان سرمایه پروانه4-5)دول ج

 به روايت آمار و اطالعات. و تجارت: وزارت صنعت، معدن مأخذ

 عالوه بر« های حاصل از نفتکک و فرآورده»های صنعتی، رشته فعالیت در میان رشته فعالیت

ا رشد نیز ب زايیاشتغالبرداری، از جهت های بهرهگذاری پروانهقرارگیری در رتبه برتر میزان سرمايه

 و« رقیهای بآالت و دستگاهماشین»های درصدی در رتبه نخست قرار دارد. رشته فعالیت 971.2

رداری قرار بکه جزء پنج رشته فعالیت با بیشترين تعداد پروانه بهره« مبل جزبهچوب و محصوالت »

ای ی توسعههابرداری رسیدن طرحنیز قرار گرفتند. به بهره زايیاشتغالو سوم  های دومداشتند، در رتبه

 7931 7931 7935 7934 7939 عنوان رشته فعالیت صنعتی

ه 
شت

ر ر
ش د

زاي
 اف

ين
شتر

بی

ت
عالی

ف
تی

صنع
ی 

ها
 

 9259.2 -14.1 719.2 072.7 -14.7 های حاصل از نفتکک و فرآورده

 032.5 -10.1 15.0 -49.7 319.2 آالت دفتری و حسابداریماشین

 057.3 -91 79.4 37.2 42.2 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی

 721.1 75.0 -5.9 00.4 52.1 وسايل نقلیه موتوری

 32.3 -50.1 792.5 -52.5 391.1 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

ين
متر

ک
 

ه 
شت

ر ر
ش د

زاي
اف ت

عالی
ف

تی
صنع

ی 
ها

 

 -02.5 9.9 731.3 05.2 -99.1 ساخت فلزات اساسی

 -40.9 0.9 31.1 -41.0 -2.3 ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت

 -11.3 92.2 1.4 31 79.9 راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی

 -29.9 02519.1 -13 275.5 -11.1 محصوالت از توتون و تنباکو

 -32.3 479.9 792.4 -13.0 721.0 ونقلحملساير وسايل 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 799صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 و  «های برقیدستگاهآالت و ماشین»شرکت توسعه آورين الکترونیک پارس در رشته فعالیت 

 جزهبچوب و محصوالت »های صنعت چوب تراشه نقطه و نئوپان فومنات در رشته فعالیت شرکت

 زايیتغالاشاين دو رشته فعالیت هستند. کمترين میزان  زايیاشتغالداليل افزايش  ترينمهماز « مبل

 ليو وسا ونيزيتلو و،يراد»های مربوط به رشته فعالیت 7931گذاری صنعتی در سال ناشی از سرمايه

محصوالت  ريسا»و « درصد -47.1 و ساعت قیدق ،یکیاپت ،یابزار پزشک»، «درصد -10.3ی ارتباط

ر گذاری برخوردااست که دو مورد اول از بیشترين کاهش در سرمايه« درصد -00.1ی رفلزیغ یکان

ائز توجه به اين موضوع ح« راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی»بودند. در ارتباط با رشته فعالیت 

 اًعمدتاهمیت است که پايین بودن عمق ساخت داخل در اين صنعت موجب شده است تا تولیدات 

ابزار » اشتغال چندانی از اين بخش حاصل نگردد. رشته فعالیت روينازادر قالب مونتاژکاری باشد و 

است، ر کشور د بیشترتوسعه  نیازمند محور بودن،دانش واسطهبهنیز « پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت

وجه ضرورت تد يدر آن نیز مؤ شدهانجامگذاری برداری صادره و سرمايهکمترين تعداد پروانه بهرهولی 

 ز اين صنعت داشت که اينچندانی ا زايیاشتغال، نبايد انتظار روينازا بیشتر در اين بخش است.

 در جدول زير نشان داده شده است.  یخوببهموضوع 

 )درصد( 7939-31های صنعتی طی دوره برداری به تفکیک رشته فعالیتهای بهره(.  روند تغییرات میزان اشتغال پروانه5-5)جدول  

 به روايت آمار و اطالعات. و تجارت: وزارت صنعت، معدن مأخذ

 7931 7931 7935 7934 7939 عنوان رشته فعالیت صنعتی

ر 
 د

ش
زاي

 اف
ين

شتر
بی

شت
ر

ه 

ت
عالی

ف
تی

صنع
ی 

ها
 

 971.2 -00.0 -5.5 3.0 -0.9 های حاصل از نفتکک و فرآورده

 40.1 -01.3 43.4 -90.2 051.9 برقی یهاو دستگاه آالتماشین

 45.1 -02.2 12.4 05.2 22.1 مبلجز به یچوب و محصوالتچوب 

 01.2 -59.7 -00.4 775.1 123.7 یو حسابدار یدفتر آالتماشین

 02.2 -47.0 19.9 -59.0 713.1 یرو تکثچاپ  و انتشار

ه 
شت

 ر
در

 
ش

زاي
 اف

ين
متر

ک

ت
عالی

ف
تی

صنع
ی 

ها
 

 -72 -72.1 47.9 -71.5 -3 محصوالت غذايی و آشامیدنی

 -72.1 02.4 52.3 -0.3 2.0 ساخت منسوجات

 -00.1 77 70.3 -02.7 -70.0 ساير محصوالت کانی غیرفلزی

 -47.1 -71.3 15 17.5 54.1 دقیق و ساعتابزار پزشکی، اپتیکی، 

 -10.3 02.3 73.7 -94.0 -95.3 راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 794صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

برداری های بهرهدرصدی تعداد پروانه 1.7های صنعتی و گذاریدرصدی سرمايه 99متوسط افزايش 

درصد افزايش داشته  5.9در حالی رخ داده است که اشتغال صنعتی تنها  7930-31صادره طی دوره 

برداری رههای بهگذاری پروانهاست. ناچیز بودن افزايش اشتغال صنعتی نسبت به افزايش سرمايه

 بر بوده است.محور سرمايهصنايع منبعها بر گذاریتمرکز سرمايه درنتیجه

 

  ایایجادی و توسعهصنعتی  هایاهم طرح. 5-1-4

نفر و  72925هزار میلیارد ريال و اشتغال  993.7طرح ايجادی با سرمايه  71حدود  7931در سال 

به  نفر در کشور 7195هزار میلیارد ريال و اشتغال  43.4ای معادل ای با سرمايهطرح توسعه 75حدود 

 برای  ایگذاری ايجادی نسبت به توسعهبرداری رسید. با توجه به جذابیت بیشتر سرمايهبهره

گی وابست واسطهبهگذاری ايجادی ، سرمايهاوالًگذاران، توجه به چند نکته حائز اهمیت است: سرمايه

 گذاریرمايهسبری بیشتری نسبت به آالت از سرمايهواحد جديد و خريد ماشین یستأسبیشتر آن به 

در صنايع  يجادشدهاهای درصد ظرفیت 92 بربالغ، با توجه به آنکه یاًثانای برخوردار بوده است. توسعه

ی اين برا یبازارسازاند، ايجاد واحدهای جديد بدون توجه به لزوم تحريک تقاضا و بالاستفاده مانده

برای مديريت  سازوکاریت محصوالت، موجب هدر رفت سرمايه خواهد شد. بنابراين الزم اس

 يجادشدهاهای ، ايجاد انگیزه برای توسعه واحدهای موجود و استفاده حداکثری از ظرفیتیمجوزده

 طراحی شود تا با کمبود نقدينگی در کشور، هدر رفت سرمايه به حداقل ممکن کاهش يابد.

 25.1و   21.9ايجادی به ترتیب معادل  در بخش يجادشدهاگذاری انجام شده و اشتغال سهم سرمايه

های ايجادی به لحاظ حجم سرمايه مصروفه در رشته گذاریدرصد بوده است. عمده سرمايه

ساخت »، «ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»، «های حاصل از نفتکک و فرآورده»های فعالیت

ر ساي»و « الستیک و پالستیک محصوالت از»، «محصوالت غذايی و آشامیدنی»، «فلزات اساسی

های ايجادی در گذاریدر خصوص سرمايه توجهقابلبوده است. نکته « محصوالت کانی غیرفلزی

آن است که عمده « ساخت فلزات اساسی» و« ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»های رشته فعالیت

ت. تولید متانول بوده اسهای مربوط به صنعت ساخت مواد و محصوالت شیمیايی برای گذاریسرمايه

نوع تگذاری و تولید اين نوع از محصوالت باالدست )متانول( و تمرکز باالی اين صنعت بر سرمايه

 دست یانم اتبیاز ترک یبرخ دیکم در تول یگذارهيسرما با توأمحلقه  نيدر ا یدیمحصوالت تول نيیپا

و  کیالست رینظ يیهاتیلرشته فعا ازیموردن هیمواد اول داريپا تأمینشده است تا در کشور موجب 

و  یدفتر آالتنیو پرداخت چرم، ساخت ماش یو پوشاک، مبلمان، دباغ یخودرو، نساج ک،یپالست



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 795صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

با مشکل مواجه  یدنیو آشام يیغذا عيو صنا يیایمیش یداروها ،یساخت ابزار پزشک ،یحسابدار

  . شود

در  دهشانجامهای گذاریشود سرمايهمشاهده مینیز « ساخت فلزات اساسی»در رابطه با رشته فعالیت 

اين صنعت برای تولید آهن اسفنجی و فوالد، فروکروم، میلگرد و مفتول بوده است. با توجه به وجود 

هديد های جديد با تسازیرسد ظرفیتهای خالی در کارخانجات تولیدکننده میلگرد به نظر میظرفیت

 ظرفیت خالی مواجه هستند. 

 های صنعتی اندازی شده به تفکیک رشته فعالیتای راههای مهم ایجادی و توسعه(.  طرح6-5)جدول 

 و اشتغال( مجوز هیسرما)

 استان نام واحد نوع
 سرمايه مجوز

 )میلیارد ريال(

 اشتغال

 )نفر(
 رقمی 0گروه فعالیت 

ی
جاد

اي
 

 از نفتهای حاصل کک و فرآورده 0124 730171.3 هرمزگان فارسیجخلنفت ستاره 

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 122 47102 بوشهر متانول کاوه

 پتروشیمی مرجان
منطقه ويژه 

 اقتصادی
 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 094 91271

 های فلزیاستخراج کانه 7212 02223.5 خراسان رضوی صنعتی و معدنی توسعه ملی

 پااليش نفت الوان
منطقه ويژه 

 اقتصادی
 های حاصل از نفتکک و فرآورده 7922 2230.9

 ساخت فلزات اساسی 571 5205.5 خراسان رضوی پارس فوالد سبزوار

گروه صنعتی پژوهشی 

 فرهیختگان زرنام
 محصوالت غذايی و آشامیدنی 7975 4571.0 البرز

 محصوالت از الستیک و پالستیک 023 4721.3 قزوين بنیس آذر ارونق استریپل

صنعتی پژوهشی گروه 

 فرهیختگان زرنام
 محصوالت غذايی و آشامیدنی 194 9101 البرز

 ساخت فلزات اساسی 074 9594.3 فارس ريزفوالد غدير نی

 ساخت فلزات اساسی 751 9712.5 کرمان المللی تاپ اکو خاورمیانهبین

 های فلزیاستخراج کانه 027 0319 آذربايجان شرقی تولیدی مهر اصل

 ساخت فلزات اساسی 952 0319 منطقه آزاد اروند فوالد کاوه اروند

 ساير محصوالت کانی غیرفلزی 475 0511.1 خراسان رضوی شیشه فلوت کاويان

 و لینیت... سنگزغالاستخراج  790 0472.1 خراسان جنوبی پروده طبس سنگزغال

 ساخت فلزات اساسی 24 0421.9 ايالم فوالد گستر آتنا



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 791صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 استان نام واحد نوع
 سرمايه مجوز

 )میلیارد ريال(

 اشتغال

 )نفر(
 رقمی 0گروه فعالیت 

عه 
وس

ت
ی

ا
 

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 022 02729 فارس سهامی پتروشیمی شیراز

 محصوالت از الستیک و پالستیک 04 5095.92 آذربايجان شرقی هوراند پالستیک

 های فلزیاستخراج کانه 027 9144.545 کرمان فوالد سیرجان ايرانیان

 محصوالت کاغذیساخت کاغذ و  772 9531.0 يزد کاغذ کار کسری

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 05 0770.223 خراسان رضوی خوشگوار مشهد

 ساير محصوالت کانی غیرفلزی 00 0210.911 گیالن سازی پارسچینی

 ساخت فلزات اساسی 725 7390 همدان فروسیلیس غرب پارس

 آالت و تجهیزاتساخت ماشین 77 7111.194 اصفهان حاير آسا

 ساخت فلزات اساسی 732 7504 آذربايجان شرقی فوالد ظفر بنابمجتمع 

بندی آسان صنايع چاپ و بسته

 قزوين
 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 952 7427.525 قزوين

 743 7412.223 سمنان صنعت چوب تراشه نقطه
 جزبهچوب و محصوالت چوبی 

 مبل

 غذايی و آشامیدنیمحصوالت  722 7972 زنجان مجتمع صنايع غذايی کیلوس

 های برقیآالت و دستگاهماشین 42 7055.1 زنجان توسعه آروين الکترونیک پارس

 50 335 گیالن نئوپان فومنات
 جزبهچوب و محصوالت چوبی 

 مبل

 ساخت منسوجات 751 320.207 اصفهان فرش قیطران طاليی کاشان

 اطالعات.: وزارت صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و مأخذ

رمايه با س« ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»مربوط به  عمدتاً شدهانجامای های توسعهگذاریسرمايه

ای به های ايجادی و توسعهگذارینفر بوده است. مجموع سرمايه 022میلیارد ريال و اشتغال  02729

گذاری به میزان سرمايه ، استان هرمزگان با7931دهد که در سال های کشور نشان میتفکیک استان

نفر در رتبه نخست قرار داشته و رتبه دوم به  0124میلیارد ريال و ايجاد اشتغال برای  730171.3

نفر و رتبه سوم به استان خراسان  122میلیارد ريال و اشتغال  47102گذاری استان بوشهر با سرمايه

. نکته داشته استنفر اختصاص  0271غال میلیارد ريال و ايجاد اشت 97909.1گذاری رضوی با سرمايه

های مزيت بر اساسها ای در اين استانهای ايجادی و توسعهگذاریآن است که سرمايه توجهقابل

 نسبی موجود در استان و دسترسی به منابع هیدروکربوری و معدنی انجام شده است.

 صنعتی یستأسمجوزهای . 5-1-5

نعتی ص یستأسگذاری صنعتی است. تعداد جوازهای وه سرمايهدهنده تقاضای بالقنشان اين شاخص

 1.0متوسط ساالنه حدود  طوربه 7930-31بینی شده ناشی از آن طی دوره صادره و اشتغال پیش

بینی شده برای ايجاد واحدهای صنعتی نیز با متوسط رشد درصد رشد داشته است. میزان سرمايه پیش



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 791صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 موردبررسیت که بخشی از آن ناشی از تورم در طول دوره درصدی همراه بوده اس 07.7ساالنه 

  7.است

 کننده وضعیت فضایعنوان شاخص منعکسبه یستأسمتوسط سرمايه و اشتغال ناشی از هر جواز 

 اندازی هربرای راه یازموردندهد که سرمايه کشور و متغیرهای کالن اقتصادی، نشان می وکارکسب

، اين يافتهافزايش 7931میلیارد ريال در سال  771.1به  7930میلیارد ريال در سال  14بنگاه صنعتی از 

نفر در سال  01.0هر بنگاه صنعتی از  یستأسبینی شده به ازای در حالی است که میزان اشتغال پیش

برای ايجاد  یازموردنبرابری سرمايه  7.2است. افزايش  يافتهکاهش 7931نفر در سال  00.1به  7930

های بینی شده مبین افزايش هزينهپیش زايیاشتغالبرابری  2.21هر واحد صنعتی همراه با کاهش 

وسانات ن درنتیجهگذاری های سرمايهباال رفتن ريسک و هزينه واسطهبهايجاد شغل در بخش صنعت 

گذاری خروج آمريکا از برجام و آغاز دور جديد متغیرهای کالن اقتصادی و انتظارات ناشی از اثر

های اقتصادی علیه کشور بوده است. البته توجه به اين نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه تحريم

های جديد تولیدی در اين بخش، انتظار بر صنعت و توسعه اتوماسیون و فناوریبه ماهیت سرمايه

یت ذاتی آن است. بنابراين الزمه ايجاد اشتغال در بخش از بخش صنعت مغاير با ماه زايیاشتغال

ید های پس از تولهای پیش از تولید شامل تحقیق و توسعه و طراحی و حلقهصنعت، توسعه حلقه

زير شامل برندينگ، بازاريابی، فروش و خدمات پس از فروش )در قالب زنجیره ارزش هريک از 

ز ا برخیی در قیاس با حلقه ساخت دارند اما در بیشتر افزودهارزشمحصول( است که  هایبخش

 اند. واقع شده توجهیکمها مورد صنايع کشور اين حلقه

 

 7933-31طی دوره  سیتأستعداد، سرمایه و اشتغال مجوزهای روند تغییرات (.  1-5) جدول

                                                 
محاسبه شود، میزان  7931در سال  PPIاشت که اين میزان رشد به ارقام اسمی است و چنانچه ارقام حقیقی براساس شاخص بايد توجه د  7

 درصد(. 72رشد به مراتب کمتر از )کمتر از 

 تعداد عنوان
سرمايه مجوز 

 )میلیارد ريال(

اشتغال مجوز 

 )نفر(

هر متوسط سرمايه 

 )میلیارد ريال( مجوز

متوسط اشتغال 

 هر مجوز )نفر(

7930 71043 7724041 450421 14 01.0 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 792صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 به روايت آمار و اطالعات. و تجارت: وزارت صنعت، معدن مأخذ

نسبت به سال  7931صنعتی صادره و اشتغال ناشی از آن در سال  یستأسمقايسه تعداد جوازهای 

بینی شده برای ايجاد واحدهای صنعتی درصدی سرمايه پیش 10.0رغم رشد دهد علینشان می 7931

درصد  71.0و  71.1بینی شده آن به ترتیب معادل و اشتغال پیش یستأسجديد، رشد تعداد جوازهای 

 یسأستپیشین است. بیشترين تعداد جوازهای  ذکرشدهنتايج  يدمؤبوده است که اين موضوع نیز 

راديو، تلويزيون و »های فعالیت، مربوط به رشته 7931نسبت به سال  7931صنعتی صادره در سال 

ساخت مواد و »، «درصد 40.9های حاصل از نفت کک و فرآورده»، «درصد 41.2وسايل ارتباط 

 بوده است. « درصد 91.0اغی، چرم، کیف، چمدان و کفش دب»و « درصد 92.1محصوالت شیمیايی 

 1در بخش صنعت گذاری خارجی مصوبسرمایه. 5-1-9

ير کشور از منظر سا وکارکسبکننده فضای منعکس تا حدی ای است کهگذاری خارجی آيینهسرمايه

 هایگذاران خارجی است. بدين معنا که هرچه کشوری به لحاظ زيرساختکشورها و سرمايه

 تری در جهان برخوردار باشد، تمايلاقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و شرايط سیاسی از جايگاه مناسب

درصدی تعداد  5.1گذاری در آن کشور بیشتر خواهد بود. با توجه به کاهش گذاران به سرمايهسرمايه

ع درصدی حجم اين نو 12.5و کاهش  7931های خارجی مصوب در کشور در سال گذاریسرمايه

 گذاری در ايرانگذاران خارجی ريسک سرمايهسرمايه ازنظرتوان نتیجه گرفت که گذاری، میسرمايه

                                                 
 تاريخی بر اساس اطالعات های خارجی مصوب و نه جذب شده است و معموالگذاریهای ارائه شده در اين بخش مربوط به سرمايهداده 7

ناشی از نامطلوب بودن محیط  تا حدی شوند که اين امرهای خارجی مصوب، جذب صنايع کشور میگذاریدرصد از سرمايه 92کمتر از 

 گذاری کشور است.سرمايه

7939 71247 317701 424211 51.1 04 

7934 71272 7734129 920119 14.1 09.3 

7935 71322 7974105.5 937272 14.2 00.2 

7931 02111 7113295.1 411942 25 00.3 

7931 04474 0212221.9 559445 771.1 00.1 

 - - 4.7 07.7 1.0 نرخ رشد طی کل دوره )درصد(

 7931نسبت به  7931نرخ رشد سال 

 )درصد(
71.1 10.0 71.0 - - 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 793صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 هاینسبت به سال قبل با افزايش همراه بوده که بخش اعظم آن ناشی از محدوديت 7931در سال 

 .7ها علیه کشور ايران استايجاد شده بواسطه خروج آمريکا از برجام و دور جديد تحريم

 (میلیون دالر)گذاری خارجی مصوب سرمایه تعداد و حجم(. 0-5)دول ج

 رشد دوره 7931 7931 عنوان

 -5.1 29 22 تعداد

 -12.5 7720.1 9431.70 گذاری خارجیحجم کل سرمايه

 معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات.: وزارت صنعت، مأخذ

گذاری خارجی مصوب میلیارد دالر سرمايه 7.7رشته فعالیت صنعتی به ارزش  75در  7931در سال 

جذب سرمايه به داخل  منجر بهرسند و به مرحله عملیاتی می هاآنشده است که همواره بخشی از 

لیه تولید وسايل نق»های گذاری مصوب مربوط به رشته فعالیتشوند. بیشترين میزان سرمايهمی

با سرمايه « ساخت فلزات اساسی»درصد(،  94.1میلیون دالر )با سهم  924.1با سرمايه « موتوری

 37.9با سرمايه « ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»درصد( و  92.9میلیون دالر )با سهم   923.9

 درصد( بوده است.  2.35میلیون دالر )با سهم 

 دالر(های صنعتی )هزار به تفکیک رشته فعالیت 7931های خارجی مصوب در سال گذاری(.  سرمایه3-5)جدول 

 عنوان

میزان 

گذاری سرمايه

 مصوب

سهم 

 )درصد(
 عنوان

میزان 

گذاری سرمايه

 مصوب

سهم 

 )درصد(

 94.1 924129 تولید وسايل نقلیه موتوری
ساير محصوالت از کانی 

 غیرفلزی
97400 9.22 

 7.23 73923 محصوالت فلزی فابريکی 92.9 923017 ساخت فلزات اساسی

 2.2 2743 ونقلحملساير وسايل  2.35 37944 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی

                                                 
، به بوطدر کشور ارقام مر گذاری خارجیالبته توجه به اين نکته ضروری است که به دلیل طوالنی بودن فرآيند مذاکره و تصويب سرمايه  7

 باشد.تنهايی نشان دهنده بهبود يا عدم بهبود وضعیت نمی

گذاری بخش صنعت به تنهايی باشد و سرمايههای از جمله صنعت، معدن و تجارت میدر تمامی بخش گذاریاين جمع کل شامل سرمايه 0

 میلیارد دالر است.  0.2



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 742صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 عنوان

میزان 

گذاری سرمايه

 مصوب

سهم 

 )درصد(
 عنوان

میزان 

گذاری سرمايه

 مصوب

سهم 

 )درصد(

 2.1 1712 انتشار و چاپ و تکثیر 4.5 45211 جز مبلبه یمحصوالت چوب چوب و

 4.25 47022 یمحصوالت کاغذ و ساخت کاغذ
محصوالت از الستیک و 

 پالستیک
7527 2.75 

 2.79 7925 ابزار پزشکی و اپتیکی 9.31 42919 صنايع غذايی و آشامیدنی

 2.20 007 آالت و تجهیزاتساخت ماشین 9.51 91922 های حاصل از نفتو فرآورده کک

 722 7202771 جمع کل 9.94 94203 یبرق یهادستگاه و آالتماشین

 : وزارت صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات.مأخذ       

 یزشباارهای خارجی مصوب مربوط به استان خراسان جنوبی گذاریبیشترين سرمايه 7931در سال 

گذاری های کرمان و آذربايجان غربی به ترتیب با سرمايهمیلیون دالر بوده است. استان 097.0معادل 

های های دوم و سوم قرار داشتند. استانمیلیون دالر در رتبه 799.1و  092.9خارجی مصوب معادل 

های خارجی مصوب را از آن خود گذاریاز سرمايه 2.7هان تنها گلستان، خراسان رضوی و اصف

های صنعتی کشور های خراسان رضوی و اصفهان جزء استاناند اين در حالی است که استانکرده

 بوده و بسیاری از صنايع مادر کشور در اين دو استان مستقر است. 

 1های صنعتیرشته فعالیت افزودهارزشترکیب . 5-1-7

 00در  نیيآفرارزشهای صنعتی کشور نشانگر عدم توازن رشته فعالیت افزودهارزشترکیب بررسی 

منبع محور  عمدتاًشش رشته فعالیت صنعتی  7935در سال  کهینحوبه؛ 0رشته فعالیت صنعتی است

صنايع »، «صنايع غذايی و آشامیدنی»، «وسايل نقلیه موتوری»، «فلزات اساسی»، «محصوالت شیمیايی»

های صنعتی را از کارگاه افزودهارزشدرصد از  11 بربالغ« محصوالت کانی غیرفلزی»و « اليشگاهیپا

افزوده دو رشته ها تنها سهم ارزشاند. اين در حالی است که از میان اين رشته فعالیتآن خود کرده

 متوسط دوره بیشتر از 7935در سال « صنايع غذايی و آشامیدنی»و « وسايل نقلیه موتوری»فعالیت 

که  بدان دلیل است« وسايل نقلیه موتوری»رشته فعالیت  افزودهارزشبوده است. افزايش  7937- 35

و انجام مذاکرات مجدد با شرکای خارجی در اين  7934پس از امضای توافقنامه برجام در تیرماه 

ای فت که نمونهای میان خودروسازان ايرانی و شرکای خارجی شکل گرهای دوبارهصنعت، همکاری

و  022، 0222و پژو برای تولید سه محصول جديد پژو  خودرويرانااز آن امضای قرارداد جديد میان 

                                                 
 های بعدی و با عنايت به آنکه آخرينهای صنعتی مرکز آمار ايران برای تحلیل اين بخش و بخشرگاههای کاگیری از دادهبا توجه به بهره 7

 است، اين سال مبنای آخرين سال تحلیل قرار گرفته است. 7935های منتشره مربوط به سال داده

 00نعتی به های صز آمار ايران، تعداد رشته فعالیتهای صنعتی منتشره از سوی مرکاز آمار کارگاه« بازيافت»با توجه به حذف رشته فعالیت  0

 مورد کاهش يافت.



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 747صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

رفع  واسطهبهبود. عالوه بر آن،  7934سازان داخلی در زمستان گیری از ظرفیت قطعهبا بهره 927

 آن افزايش تولید خودرو و های منفصله نیز تسريع شد که نتیجهها واردات قطعات و مجموعهتحريم

درصدی تولید  13درصدی تولید وانت، رشد  9.9درصدی تولید خودروی سواری، رشد  42.1رشد 

بود. اين افزايش  7935در سال  7درصدی تولید کامیون کشنده 57.5بوس و رشد اتوبوس و مینی

های قبل ت به دورهنسب 7935ايجاد شده در اين صنعت در سال  افزودهارزشتولیدات موجب شد تا 

 افزودهرزشابیشتر شده و رشد مثبتی را تجربه کند. البته توجه به اين نکته حائز اهمیت است که رشد 

در اين صنعت به معنای تعمیق ساخت داخل و کاهش وابستگی وارداتی نبوده است، تجربه تحريم 

در کف پارکینگ  از خودروهای ناقص یتعداد انباشتو  7931مستقیم صنعت خودرو در سال 

یز ن« صنايع غذايی و آشامیدنی»خودروسازان گواهی است بر اين مدعا. در رابطه با رشته فعالیت 

به رشد  7935درصدی خانوار روستايی در سال  3.2درصدی درآمد خانوار شهری و  79.1افزايش 

-ها در هزينهدرصدی اين هزينه 9.4های خوراکی و دخانی خانوار شهری و رشد درصدی هزينه 1.1

انجامید. بنابراين با افزايش تقاضا برای محصوالت غذايی و آشامیدنی،  0های کل خانوار روستايی

 افزايش يافت. 7935اين رشته فعالیت در سال  افزودهارزش يتاًنهامیزان تولید و 

های به دلیل برخورداری از مزيت« صنايع پااليشگاهی»و « محصوالت شیمیايی»های رشته فعالیت

در « لزیکانی غیرف»و « فلزات اساسی»های اند و توسعه رشته فعالیتيافتهتوسعهنفت و گاز کشور 

به دلیل  «صنايع غذايی و آشامیدنی»پرتوی انرژی ارزان و منابع غنی معدنی در کشور و رشته فعالیت 

ها ته فعالیتاين رش یازموردنهای گذاری نهادههای گسترده از گروه کشاورزی و قیمتحمايت

 واسطههبتنها رشته فعالیت ساخت محوری است که آن هم « وسايل نقلیه موتوری»است.  يافتهتوسعه

صنعتی کشور را از آن خود  افزودهارزشحضور پررنگ دولت در صنعت توانسته سهم بااليی از 

 نمايد.

 

 

                                                 
 (.7935صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات )سال  7

  .(7931) هزينه و درآمد خانوارهای کل کشور، مرکز آمار ايران 0



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 740صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 )درصد( 7937-35صنعت طی دوره  زیرگروه افزودهارزشهای صنعتی از (.  سهم فعالیت9-5نمودار )

 های مرکز آمار ايران.داده بر اساس: محاسبات مأخذ

)به قیمت جاری( نسبت به سال  7935و بیشتر در سال  نفر کارکنهای صنعتی ده کارگاه افزودهارزش

مبلمان و مصنوعات »های صنعتی، صنايع درصد رشد داشت و از میان رشته فعالیت 43بربالغقبل آن 

دباغی و عمل »، «درصد 742.1 ونقلحملساير وسايل »، «درصد 721.9پوشاک »، «درصد 099.0

اند. بر رشد بااليی را تجربه کرده« درصد 777.5صنايع پااليشگاهی »و « درصد 792.1آوردن چرم 

( بیشترين سهم از محوردانشاساس ماهیت صنايع )منبع محور، کشاورزی پايه، ساخت محور و 

درصد( بوده  01.5درصد( و ساخت محور ) 43.9صنعتی مربوط به صنايع منبع محور ) دهافزوارزش

 7935های صنعتی در سال درصد( کمترين نقش را در ارزش افزايی کارگاه 2.5) محوردانشو صنايع 

 داشته است. 

 صنايع»و « درصد 1.1محصوالت شیمیايی »، «درصد 2.4وسايل نقلیه موتوری »های رشته فعالیت

دباغی و عمل »، «درصد 2.77آالت اداری و حسابگر ماشین»بیشترين و « درصد 1.3پااليشگاهی 

 افزودهارزشکمترين سهم را در رشد « درصد 2.01انتشار، چاپ و تکثیر »و « درصد 2.09آوردن چرم 

 -2.91تولید راديو و تلويزيون »های های صنعتی داشتند. همچنین، رشته فعالیتکارگاه 7935سال 

های کارگاه افزودهارزشمنفی بر رشد  تأثیر« درصد -2.71ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی »و « درصد

 داشتند.  7935صنعتی در سال 

 ارزش ستانده صنعت



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 749صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

ايی و صنايع غذ»، «مواد و محصوالت شیمیايی» ،«صنايع پااليشگاهی»شش رشته فعالیت صنعتی 

درصد  22 بربالغ« محصوالت کانی غیرفلزی»و « زات اساسیفل»، «وسايل نقلیه موتوری»، «آشامیدنی

 ها اند و ساير رشته فعالیترا از آن خود کرده 7935های صنعتی در سال از ارزش ستانده کارگاه

های صنعتی را به درصد از ارزش ستانده کارگاه 73.1رشته فعالیت( تنها توانستند سهمی معادل  71)

درصد( و صنايع ساخت  50.9خود اختصاص دهند. بر اساس ماهیت صنعت، صنايع منبع محور )

درصد( کمترين سهم را از ارزش ستانده  1.1) محوردانشدرصد( بیشترين سهم و صنايع  04.5محور )

 ستانده  همان الگوی ارزش افزايی صنعتی در خلق ارزش درواقعاند. های صنعتی داشتهکارگاه

آالت ماشین»، «درصد 2.7تولید راديو و تلويزيون »های های صنعتی وجود دارد. رشته فعالیتکارگاه

، «درصد 2.0آودرن چرم دباغی و عمل» ، «درصد 2.0تولید پوشاک »، «درصد  2.0اداری و حسابگر 

دارای کمترين  «درصد 2.9انتشار و چاپ و تکثیر »و « درصد 2.9محصوالت از توتون و تنباکو »

 اند.بوده 7935ارزش ستانده در سال 

 )درصد( 7937-35صنعت طی دوره  های صنعتی از ارزش ستانده زیرگروه(. سهم فعالیت4-5) نمودار

 های مرکز آمار ايران.داده براساس: محاسبات مأخذ



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 744صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

ری( نسبت به )به قیمت جا 7935و بیشتر در سال  نفر کارکنهای صنعتی ده ارزش ستانده کارگاه

مبلمان و »های صنعتی، صنايع درصد رشد داشت و از میان رشته فعالیت 90بربالغسال قبل آن 

محصوالت »، «درصد 22.4 ونقلحملساير وسايل »، «درصد 709.1پوشاک »، «درصد 007مصنوعات 

ی را رشد باالي« درصد 25.1محصوالت الستیکی و پالستیکی »و « درصد 21.0از توتون و تنباکو 

 اند. تجربه کرده

« درصد 5.04محصوالت شیمیايی با »، «درصد 5.42تولید وسايل نقلیه موتوری با »های رشته فعالیت

های صنعتی بیشترين سهم از رشد ارزش ستانده کارگاه« درصد 4.57صنايع غذايی و آشامیدنی با »و 

تولید »، «درصد 2.24و حسابگر با آالت اداری ماشین»های و رشته فعالیت را داشته 7935در سال 

کمترين « درصد 2.79دباغی و عمل آوردن چرم با »و « درصد 2.79چوب و محصوالت چوبی با 

ا تولید راديو و تلويزيون ب»های اند. رشته فعالیتسهم از رشد ارزش ستانده را به خود اختصاص داده

منفی بر رشد ارزش ستانده  تأثیر« رصدد -2.23ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی با » و « درصد -2.45

 اند.های صنعتی داشتهکارگاه
 ريز شرح به شواهد یبرخ نشانگر 7935 یال 7937 دوره طول در یصنعت یهاتیفعال رشته افزودهارزش یبررس

 :است

، يک رشته فعالیت «درصد 70.1فلزات اساسی »و « درصد 09.1محصوالت شیمیايی »دو رشته فعالیت منبع محور 

صنايع غذايی و آشامیدنی »و يک رشته فعالیت کشاورزی پايه « درصد 70تولید وسايل نقلیه موتوری »ساخت محور 

 اند.را خلق کرده 7935ر سال های صنعتی دکارگاه افزودهارزشدرصد از  12.7مجموعاً « درصد 77.1

های صنعتی در کارگاه افزودهارزشباالترين سهم از رشد « درصد 2.4تولید وسايل نقلیه موتوری با سهم از رشد »

آالت اداری و ماشین»را از آن خود کرده و کمترين میزان سهم از رشد نیز مربوط به رشته فعالیت  7935سال 

 بود.« درصد 2.77حسابگر 

 یهاگاهکار افزودهارزش رشد در ینقش چیه یدرصدصفر  سهم با «یچوب و محصوالت چوب دیتول» تیفعال رشته

 .است نداشته 7935 سال در یصنعت

 ،«یدنیشامآ و يیغذا عيصنا» ،«یموتور هینقل ليوسا» ،«یاساس فلزات» ،«يیایمیش محصوالت» تیفعال رشته شش

 بودند، یصنعت یهاکارگاه افزودهارزش درصد 11.1 خالق که «یرفلزیغ یکان محصوالت» و «یشگاهيپاال عيصنا»

 تعداد بر عيصنا یاز تمرکز باال یامر حاک نيکه ا اندداشته 7935 سال در ستانده ارزش جاديا در را نقش نيشتریب

 هاآن بر یدولت شتریب یهاتيحما صیتخص از یناش آن از یبخش که بوده یصنعت یهاتیفعال رشته از یمحدود

 .است

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 745صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 به ارزش ستانده صنعتی افزودهارزشنسبت . 5-1-2

ای هدهنده خالص ارزش افزايی به ازای هريک واحد تولید صنعتی و فارغ از حمايتاين شاخص نشان

درصد بوده که بیشترين  91.9طور متوسط معادل به 7937-35قیمتی است. مقدار اين شاخص در دوره 

 09.5معادل  7930درصد و کمترين آن مربوط به سال  42.9معادل  7935مقدار آن نیز مربوط به سال 

 درصد بوده است. 

 )درصد( 7937-35به ارزش ستانده طی دوره  افزودهارزش(. متوسط نسبت 5-5)نمودار 

 های مرکز آمار ايران.داده براساس: محاسبات مأخذ

ای هطور متوسط در رشته فعالیتبه ارزش ستانده به افزودهارزش، نسبت 7937-35در طول دوره 

ابزار »، «درصد 57.0محصوالت کانی غیرفلزی »، «درصد 54.1محصوالت از توتون و تنباکو »صنعتی 

های صنعتی بیشتر بوده که اين امر نشانگر از ساير رشته فعالیت« درصد 52.1پزشکی و ابزار اپتیکی 

هر واحد تولید است. اين در حالی است که رشته  یبه ازا ينیآفرارزشتوفیق اين صنايع در 

صنايع »و « درصد 05.2وسايل نقلیه موتوری »، «درصد 2.5صنايع پااليشگاهی »هايی نظیر فعالیت

 اند. به ازای هر واحد تولید را ايجاد کرده افزودهارزشکمترين « درصد 01غذايی و آشامیدنی 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 741صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

محصوالت از توتون و »، «درصد 14.4ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی »های رشته فعالیت 7935در سال 

بیشترين ارزش افزايی به ازای تولید هر واحد « درصد 59.0تولید پوشاک »و « درصد 53.3تنباکو 

 نقش مهمی در تولید دارد. اول دانش که در دو رشته فعالیت اندمحصول داشته
 

دهنده های صنعتی نشانهای صنعتی در برخی از رشته فعالیتبه ارزش ستانده کارگاه افزودهارزشنسبت پايین 

صنعتی(  های ابتدايی زنجیره ارزشپائین )حلقه افزودهارزشهای صنعتی بر محصوالت با تمرکز تولید رشته فعالیت

اين  تأمینوابستگی وارداتی در  یجتاًنتباال و  افزودهارزشهای با و عدم تکمیل زنجیره ارزش صنعت در حلقه

 محصوالت است.

 

و ارزش ستانده  افزودهارزشهای صنعتی از فعالیت پراکنش متوسط سهم رشته ،(1-5نمودار )در

 مواد و محصوالت»دهنده توسعه بیشتر دو رشته فعالیت نشان 7937-35صنعتی طی دوره های کارگاه

ه های صنعتی است و همین امر موجب شدبه نسبت ساير رشته فعالیت« فلزات اساسی»و « شیمیايی

ها علیه کشور با خروج آمريکا از برجام، اين دو رشته فعالیت در لیست است که در دور جديد تحريم

و « میايیمواد و محصوالت شی»تحريمی قرار گیرد. يکی از داليل رشد بیشتر دو رشته فعالیت صنايع 

می های پتروشیتر از قیمت جهانی به مجتمع، عرضه خوراک با قیمت ارزان و پايین«فلزات اساسی»

هايی نزديک به قیمت جهانی است. در خصوص رشته گاز پايه و امکان فروش محصوالت با قیمت

ای به فوالدسازان کشور )دارای بیشترين سهم در رشته نیز عرضه انرژی يارانه« فلزات اساسی»ت فعالی

درصدی از قیمت جهانی در بورس کاالی  بر اساسو امکان عرضه و فروش «( فلزات اساسی»فعالیت 

 ايران موجب افزايش سودآوری اين رشته فعالیت شده است. 

و ارزش  دهافزوارزشنیز نزديک به منطقه دارای بیشترين « صنايع غذايی و آشامیدنی»رشته فعالیت 

 افزودهارزشدارای سهم باال از « مواد و محصوالت شیمیايی» ستانده صنعتی قرار دارد. رشته فعالیت

دارای سهم باال « فلزات اساسی»درصد(، رشته فعالیت  72.9و  01.5و ارزش ستانده )به ترتیب معادل 

درصد( در ناحیه اول قرار دارند. رشته  79و  71.1و ارزش ستانده )به ترتیب معادل  افزودهارزشاز 

درصد( و سهم پائین از  03.7دارای سهم باال از ارزش ستانده )« صنايع پااليشگاهی»فعالیت 

سهم باال از ارزش ستانده  دارای« صنايع غذايی و آشامیدنی»درصد( و رشته فعالیت  2.3) افزودهارزش

درصد( در ناحیه سوم قرار دارند. رشته  77.7تر از متوسط ارزش ستانده )درصد( و سهم پايین 77.7)

از  اگرچه دارای سهمی کمتر« محصوالت کانی غیرفلزی»و « تولید وسايل نقلیه موتوری»های فعالیت

تی که های صنعا از ساير رشته فعالیتو ارزش ستانده صنعتی هستند ام افزودهارزشمتوسط سهم از 

تری در تولید و ارزش ستانده هستند، از نقش کلیدی افزودهارزشدرصد از  5دارای سهمی کمتر از 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 741صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

باالتر  ودهافزارزشآفرينی صنعتی برخوردارند. هیچ رشته فعالیت صنعتی هم در ناحیه دوم با و ارزش

تر از متوسط سهم از ارزش ستانده صنعتی نده پايینو با ارزش ستا افزودهارزشاز متوسط سهم از 

 قرار ندارد.
 7937-35و ارزش ستانده طی دوره  افزودهارزشهای صنعتی از (.  پراكنش متوسط سهم فعالیت6-5)نمودار

 

 های مرکز آمار ايران.داده بر اساس: محاسبات مأخذ

 و ارزبری افزودهارزش نظرازنقطهترکیب صادرات صنعتی . 5-1-6

درصدی  47با متوسط افزايش  7937-35های صنعتی، صادرات صنعتی طی دوره بر اساس آمار کارگاه

رسیده است. طی اين دوره  7935میلیون دالر در سال  00275به  7937میلیون دالر در سال  71739از 

 مواد و محصوالت»درصد از صادرات صنعتی کشور توسط چهار رشته فعالیت منبع محور  37حدود 

صنايع »و « درصد 72.47فلزات اساسی »، «درصد 01.31صنايع پااليشگاهی » ،«درصد 41.01شیمیايی 

 متوسط سهم از ارزش ستانده
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 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 742صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

ط طور متوسهای صنعتی نیز بهانجام شده است. ساير رشته فعالیت« درصد 5.32غذايی و آشامیدنی 

نیز اين چهار رشته فعالیت  7935اند. در سال درصدی از صادرات را به خود اختصاص داده 3.4سهم 

درصد نقش کلیدی در  9.5درصد و  00.0درصد،  1.1درصد،  10.5ی معادل به ترتیب با سهم

 اند. درآمدزايی ارز بخش صنعت کشور داشته

واد و م»، «صنايع پااليشگاهی»های رابطه مبادله )نسبت قیمت صادرات به واردات( رشته فعالیت

ده و اين امر حاکی از بو 2.29و  2.0، 2.51به ترتیب معادل « فلزات اساسی»و « محصوالت شیمیايی

 افزودهارزشپايین در سبد صادراتی و سهم باالی محصوالت با  افزودهارزشسهم باالی محصوالت با 

ها است. بدان معنا که در اين صنايع عمده تمرکز تولید و باال در سبد وارداتی اين رشته فعالیت

متر کزش افزايی بیشتر در اين صنايع ار یسوبههای باالدستی بوده و توسعه متوازن صادرات بر حلقه

شود از ها انجام میاين رشته فعالیت دستيینپاهای محقق شده است و اگر تولیدی هم در حلقه

 یکاالها با سهيمقا در یصادرات یکاالها ارزش به ینگاهپذيری بااليی برخوردار نیستند.  قدرت رقابت

 هاتیفعال رشته نيا در ارزش رهیزنج لیتکم و توسعه عدماز  یحاک هاتیفعال رشته نيا در یواردات

 . 7است هاآن در نيیپا افزودهارزشصورت خام و با به عمدتاً محصوالتصادرات  و

به نسبت متوسط  7935های صنعتی در سال های صنعتی از صادرات کارگاهمقايسه سهم رشته فعالیت

 «مبلمان و مصنوعات»و « صنايع پااليشگاهی»های رشته فعالیت جزبهدهد نشان می 7937-35دوره 

تر از صنعتی کم هاییترشته فعالساير اند، سهم صادراتی که با افزايش سهم صادراتی مواجه بوده

 متوسط دوره بوده است. 

                                                 
و  يیاغذ عيصنا»و « یفلزات اساس»، «یشگاهيپاال عيصنا»، «يیایمیمواد و محصوالت ش»های متوسط قیمت وارداتی در رشته فعالیت  7

ها به ترتیب برابر با دالر بر تن بوده و متوسط قیمت صادراتی در اين رشته 114.0و  292.4، 199.1، 0112.2به ترتیب برابر با  «یدنیآشام

  .دالر بر تن بوده است 552.0و  7132.9، 910.3، 544.5



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 743صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 )درصد( 7937-35ها از صادرات صنعتی طی دوره (. متوسط سهم فعالیت1-5)نمودار 

 رکز آمار ايران.های مداده براساس: محاسبات مأخذ

ی و صادرات صنعت افزودهارزشهای صنعتی از پراکنش متوسط سهم رشته فعالیت ،(2-5نمودار ) در

در ناحیه اول « مواد و محصوالت شیمیايی»تنها رشته فعالیت  که دهدنشان می 7937-35طی دوره 

ايع صن»ه فعالیت آفرينی قرار داشته است. رشتيعنی بیشترين سهم از درآمدزايی ارزی و ارزش

است  برخوردار بوده موردبررسیاز متوسط سهم صادرات صنعتی بااليی در دوره  اگرچه« پااليشگاهی

صنعتی کمتر از متوسط دوره برخوردار بوده است )ناحیه دو(. بنابراين  افزودهارزشاما از متوسط سهم 

و محصوالت  مواد» ته فعالیتتوان نتیجه گرفت که تمرکز اصلی صادرات صنعتی کشور روی دو رشمی

 است. « صنايع پااليشگاهی»و « شیمیايی

د بدين معنا قرار دار« صنايع پااليشگاهی»در نقطه مقابل رشته فعالیت « فلزات اساسی»رشته فعالیت 

درصد( را ايجاد کرده است.  71.1باالتری ) افزودهارزشدرصد( و  72.47که سهم صادراتی کمتر )

و  زودهافارزشاگرچه دارای سهمی کمتر از متوسط سهم از « يع غذايی و آشامیدنیصنا»رشته فعالیت 

درصد از  5های صنعتی که دارای سهمی کمتر از صادرات صنعتی است اما از ساير رشته فعالیت



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 752صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

آفرينی تری در درآمدزايی ارزی و ارزشو صادرات صنعتی هستند، از نقش پررنگ افزودهارزش

 برخوردار است.  
 )درصد( 7937-35و صادرات صنعتی طی دوره  افزودهارزشهای صنعتی از (. پراكنش متوسط سهم رشته فعالیت0-5)نمودار 

     

 های مرکز آمار ايرانداده براساس: محاسبات مأخذ

های ارزی جهت بری )هزينهتر میزان درآمدزايی ارزی صنايع الزم است میزان ارزبرای تحلیل دقیق

مواد و محصوالت »های نمونه رشته فعالیت عنوانبهقرار گیرد.  بررسی موردنیز  هاآنواردات( 

ان میز« آوردن چرم دباغی و عمل»و « محصوالت کانی غیرفلزی»، «صنايع پااليشگاهی»، «شیمیايی

مواد و محصوالت شیمیايی )کد »خالص درآمدزايی ارزی مثبتی دارند. بدان معنا که رشته فعالیت 

های درصدی از کل ارزبری رشته فعالیت 77.4درصدی از صادرات صنعتی و سهم  42.3سهم (« 04

 سهم(« 09صنايع پااليشگاهی )کد »صنعتی را به خود اختصاص داده است. همچنین رشته فعالیت 

های صنعتی را درصدی از کل ارزبری رشته فعالیت 5.3درصدی از صادرات صنعتی و سهم  00.1

دباغی و عمل »و (« 01محصوالت کانی غیرفلزی )کد »های دارا است. عالوه بر آن، رشته فعالیت

درصدی  2.9و  0.2درصدی از صادرات و سهم  2.5و  4.4به ترتیب با سهم (« 73آوردن چرم )کد 

های صنعتی، دارای درآمدزايی ارزی مثبت هستند. اين در حالی است که بری رشته فعالیتاز ارز
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 757صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

-رغم آنکه در گروه رشته فعالیتعلی(« 01فلزات اساسی )کد »و(« 75صنايع غذايی و آشامیدنی )کد »

های دارای بیشترين درآمدزايی ارزی هستند، ارزبری باالتری داشته و دارای خالص ارزآوری منفی 

 ستند. ه

آالت تولید ماشین»، («05محصوالت الستیکی و پالستیکی )کد »های صنعتی نظیر ساير رشته فعالیت

به لحاظ (« 94تولید وسايل نقلیه موتوری )کد »و (« 71منسوجات )کد»، («03و تجهیزات )کد 

وابستگی  واسطهبههای صنعتی قرار دارند اما های بعدی صادرات کارگاهدرآمدزايی ارزی در رتبه

 های تولید، ارزآوری منفی دارند. نهاده تأمینوارداتی باال در 
 

 )درصد( 7937-35های صنعتی طی دوره بری رشته فعالیت(. متوسط سهم صادراتی و ارز3-5)نمودار 

 های مرکز آمار ايران.داده براساس: محاسبات مأخذ

مواد و »توسط چهار رشته فعالیت صنعتی  7937-35درصد صادرات صنعتی طی دره  32 بربالغطور متوسط به

است.  صورت گرفته« صنايع غذايی و آشامیدنی»و « فلزات اساسی»، «صنايع پااليشگاهی»، «محصوالت شیمیايی

دود متوسط ح طوربهسهم عمده مواد اولیه از منابع داخلی،  تأمینها و رغم منبع محور بودن اين رشته فعالیتعلی



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 750صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

های ارزی انجام شده توسط اين رشته اند. عمده هزينههای ارزی را به خود اختصاص دادهدرصد هزينه 42.1

یاز سازی کشور مطابق با نعدم توسعه صنعت ماشین واسطهبهآالت ها مربوط به خريد تجهیزات و ماشینفعالیت

 ها در صنعتمحوری نظیر کاتالیستهای دانشنهاده تأمینواحدهای صنعتی فعال بوده و بخشی از آن نیز جهت 

ا و مواد اولیه هپتروشیمی، الکترود گرافیتی در صنعت فوالد، پودر آلومینا در صنعت آلومینیوم و برخی از افزودنی

 بندی در صنايع غذايی و آشامیدنی است که در داخل از کشور تولید نشده يا تولید محدودی دارند. بسته

 

 های صنعتیرشته فعالیت افزودهارزشنسبت مواد اولیه وارداتی به . 5-1-11

 7935میزان وابستگی هر رشته فعالیت به مواد اولیه خارجی است. در سال  دهندهنشاناين نسبت 

درصد بوده است و با توجه به  42 بربالغهای صنعتی کارگاه افزودهارزشنسبت مواد اولیه وارداتی به 

های ای از سهم ستانده کارگاهدهنده اين است که بخش عمدههای صنعتی، نشانتولید کارگاهساختار 

 729.4کاغذی  محصوالت و کاغذ»های صنعتی مربوط به مواد اولیه وارداتی است. رشته فعالیت

و « درصد 11.5صنايع غذايی و آشامیدنی »، «درصد 24.2آالت مولد و انتقال برق ماشین»، «درصد

ه اند. در رشتبیشترين وابستگی به مواد اولیه خارجی داشته« درصد 17.1آالت و تجهیزات ینماش»

های نهاده تأمیندر « چوب و محصوالت چوبی»ضعف صنعت « کاغذ و محصوالت کاغذی»فعالیت 

. تولید شده است یازموردنمواد اولیه  تأمیناين صنعت موجب وابستگی وارداتی باال در  یازموردن

هايی مانند اجزا و قطعات تابلوی فشار برق، باتری و قطعات نهاده تأمینگی وارداتی در وابست

اژی خاص ، فوالدهای آلی«آالت مولد و انتقال برقماشین» الکترونیکی تجهیزات برقی در رشته فعالیت

« تجهیزات و آالتماشین»های توربین و رآکتور، الکترودهای جوشکاری برای توربین بخار در برای پره

دن موجب باال بو« صنايع غذايی و آشامیدنی»ها و دکستروز در و اسید اسکوربیک، برخی از اسانس

 های صنعتی شده است.اين رشته فعالیت افزودهارزشسهم مواد اولیه خارجی به 

و « درصد 73.4مواد و محصوالت شیمیايی » کمترين وابستگی وارداتی به مواد اولیه در رشته فعالیت

 وجود منابع غنی هیدروکربوری در کشور است. درنتیجه

 

 

 

 

 

 
 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 759صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 )درصد( 7937-35افزوده طی دوره شده به ارزش(. نسبت مواد اولیه خارجی مصرف78-5) نمودار

 های مرکز آمار ايران.داده براساس: محاسبات مأخذ

 های صنعتیرشته فعالیت های ثابتای خارجی به سرمایهنسبت اموال سرمایه. 5-1-11

 لوازمم کار، آالت، ابزار و لوازهای صنعتی به ماشینمیزان وابستگی رشته فعالیت دهندهنشاناين نسبت 

افزارهای کامپیوتری خارجی است. و نرم یساتتأسو تجهیزات اداری، وسايل نقیله، ساختمان و 

 بربالغ 7937-35ای خارجی به تشکیل سرمايه صنعت طی دروه متوسط سهم کاالها و اموال سرمايه

محصوالت از توتون »، «درصد 17.4منسوجات »های رشته فعالیت7935درصد بوده است. در سال  79

ای گذاری را در خريد اموال سرمايهرمايهبیشترين س« درصد 47.0پوشاک »و « درصد 51.9و تنباکو 

صنايع »های فعالیت خارجی به رشته اند. کمترين هزينه برای خريد تجهیزات و سرمايهخارجی داشته

« درصد 0.2تلويزيون  و راديو»و « درصد 0.9آالت اداری و حسابگر ماشین»، «درصد 7.1پااليشگاهی 

 اختصاص داشته است. 

 

 )درصد( 7937-35ای خارجی به سرمایه ثابت طی دوره سبت اموال سرمایه(.  ن77-5)نمودار 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 754صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 های مرکز آمار ايران.داده بر اساس: محاسبات مأخذ

ين پذيری باالی ابه مواد اولیه خارجی موجب آسیب« کاغذ و محصوالت کاغذی» وابستگی باالی رشته فعالیت

های اقتصادی و کمبود منابع ارزی در دوران تحريم صاًخصوسرمايه در گردش  تأمینهای ارزی و صنعت از شوک

آالت ماشین»های در رشته فعالیت اگرچهشاهدی بر اين مدعا است.  7931کشور شده است که کمبود کاغذ در سال 

وابستگی وارداتی وجود دارد اما با « آالت و تجهیزاتماشین»و « صنايع غذايی و آشامیدنی»، «مولد و انتقال برق

 7931ها در سال ها در دور جديد تحريماين رشته فعالیت هاآنهای سازی نهادهپذير بودن داخلیبه امکان توجه

 با بحران مواجه شدند.« کاغذ و محصوالت کاغذی» کمتر از رشته فعالیت

 

 اشتغال صنعتی. 5-1-12

 732500درصدی از   15با متوسط رشد  7937-35های صنعتی طی دوره اشتغال مجموع رشته فعالیت

 25 بربالغ. شايان ذکر است 7است يافتهافزايش 7935نفر در سال  7122157به  7937نفر در سال 

لیت مربوط به ده رشته فعا 7935و بیشتر در سال  نفر کارکنهای صنعتی با ده درصد اشتغال کارگاه

محصوالت کانی »و « درصد 71.37صنايع غذايی و آشامیدنی »صنعتی است که بیشترين سهم آن به 

،  «درصد 2.00تولید راديو و تلويزيون »های اختصاص دارد. رشته فعالیت« درصد 70.5غیرفلزی 

                                                 
تعداد توسط مرکز آمار ايران،  7931در سال نفر کارگر  72های صنعتی با بیش از گیری از کارگاهآمارطرح  یچارچوب آمار. با تغییر 7

 رییدر تعداد کارگاه موجب تغ رییتغ ني. اافتي رییکارگاه تغ 99410به  7934کارگاه در سال  79709فعال طرح از عدد منتشر شده  یهاکارگاه

 های صنعتی قابل مشاهده است.اثرات آن در رشد باالی اشتغال کارگاه که يکی ازشد  مورد استفادهاطالعات  ريدر سا



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 755صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

ار ابز»، و «درصد 2.94محصوالت از توتون و تنباکو »، «درصد 2.02آالت اداری و حسابگر ماشین»

 اند.کمترين سهم را در اشتغال صنعتی داشته« درصد 2.45پزشکی و اپتیکی 

 )درصد( 7937-35های صنعتی از اشتغال زیرگروه صنعت طی دوره (.  سهم فعالیت73-5ر )نمودا

 های مرکز آمار ايران.داده براساس: محاسبات مأخذ

تی و اشتغال صنع افزودهارزشی از های صنعتپراکنش متوسط سهم رشته فعالیت ،(79-5نمودار ) در

و  «مواد و محصوالت شیمیايی»های تمرکز اصلی بر رشته فعالیت ،دهدنشان می 7937-35طی دوره 

رتیب با به ت« فلزات اساسی»و « مواد و محصوالت شیمیايی»های است. رشته فعالیت« فلزات اساسی»

درصدی از اشتغال در ناحیه  3.35و  72.7صنعتی و سهم  افزودهارزشدرصدی از  71.1و  01.5سهم 

و  «محصوالت کانی غیرفلزی»، «صنايع غذايی و آشامیدنی»های فعالیت اول نمودار قرار دارند. رشته

درصدی از  72.2و  79.7، 71.1به ترتیب با سهم درصدی از اشتغال « تولید وسايل نقلیه موتوری»

« صنايع پااليشگاهی»های صنعتی همراه با شته فعالیتدر ناحیه دوم قرار دارند. ساير ر افزودهارزش

درصد جای  1درصد و متوسط اشتغالی زير  5ای کمتر از افزودهارزشدر ناحیه چهارم با متوسط 

 اند.گرفته



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 751صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 )درصد( 7937-35و اشتغال طی دوره  افزودهارزشهای صنعتی از (. پراكنش متوسط فعالیت79-5) نمودار

 

 های مرکز آمار ايران.داده بر اساس: محاسبات مأخذ 

انی محصوالت ک» ، «صنايع غذايی و آشامیدنی»های صنعتی در پنج رشته فعالیت درصد شاغالن کارگاه 51 بربالغ

تند. با مشغول به کار هس« ساسیفلزات ا»و « مواد و محصوالت شیمیايی»، «تولید وسايل نقلیه موتوری»، «غیرفلزی

ربر و توان نتیجه گرفت توسعه صنايع کاشاغالن صنعتی می یریکارگبهبر در توجه به سهم باالی صنايع سرمايه

در بخش صنعت ايران بر دوش صنايع  زايیاشتغالمتوازن صورت نگرفته و وظیفه  طوربهبر در کشور سرمايه

 بوده است.   هاآنرغم ماهیت ذاتی بر علیسرمايه

 

 . بخش معدن5-2

 تولید محصوالت منتخب معدنی و صنایع معدنی. 5-2-1

ای ظروف شیشه»، «درصد 51.7کاتد مس »شامل  7931بیشترين رشد تولید محصوالت معدنی در سال 

« درصد 1.1ظروف چینی »و « درصد 1.4سنگ کنسانتره زغال»، «درصد 1.5فوالد خام »، «درصد 77.1

ی اندازی کارخانه فوالدسازی بردسیر، فوالد استانسازی در زنجیره تولید فوالد با راهاست. ظرفیتبوده 

سازی مجتمع فوالد خراسان، احداث کارخانه احیاء مستقیم )طرح ثامن چادرملو(، گندله سبزوار، گندله

 سهم از اشتغال

وده
فز

ش ا
رز

ز ا
م ا

سه
 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 751صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 ترينهمممیدکو از  -نبرداری از تولید کاتد مسی در کارخانه بابک مس ايرانیاسیرجان و بهره آهنسنگ

تد سازی برای تولید کابوده است. عالوه بر ظرفیت« کاتد مس»و « تولید فوالد خام»داليل افزايش 

روزآوری تکنولوژی تولید و استفاده از روش جديد تولید فاکتور اثرگذار ديگر برای افزايش مس، به

ه به در محصوالت با رشد مثبت توج تولید اين محصول بوده است. در رابطه با تحلیل عملکرد تولید

پنج  در باقی اين« ظروف چینی»و « ایظروف شیشه» یاستثنابه، اوالًاين نکات حائز اهمیت است که 

بوده است  موردبررسیهای بیش از مقادير تولید سال 7931محصول، میزان تولید محقق شده در سال 

ناشی از  7931در سال « ظروف چینی»و « یاظروف شیشه»، رشد باالی تولید دو محصول یاًثانو 

 يدمؤیز ن موردبررسیدر سال گذشته بوده و منفی شدن متوسط رشد دوره  هاآنکاهش شديد تولیدات 

 صرفاًو رشد مثبت آن  7931تر، افزايش تولید اين دو محصول در سال اين مطلب است. به بیان دقیق

نشده  محقق مجدداًهای گذشته تجربه تولید سال کهچراوری تولید نبوده است ناشی از ارتقای بهره

سنگ ره زغالکنسانت»برداری ، در میان پنج محصول دارای بیشترين رشد تولید، ضريب بهرهثالثاًاست. 

های برداری کامل از ظرفیتو کمتر از ساير محصوالت بوده که اين امر بیانگر عدم بهره« درصد 41.3

 ايجاد شده است.

 7939-31روند تولید محصوالت معدنی و صنایع معدنی منتخب طی دوره   (.78-5جدول )

 عنوان
واحد 

 سنجش
7939 7934 7935 7931 7931 

-31رشد 

7931 

متوسط رشد 

 دوره

شد
ن ر

تري
یش

ب
 

 1.5 51.7 043.7 753.1 732.7 739.7 739.1 هزار تن کاتد مس

ظروف 

 ایشیشه
 -0.3 77.1 453.3 470.7 412.3 443.0 572 هزار تن

 1.4 1.5 00422.4 02299.9 72112.5 71592.5 71272 هزار تن فوالد خام

کنسانتره 

 سنگزغال
 3.9 1.4 7141 7594.7 7090 7779.3 7751 هزار تن

 -2.7 1.1 43.2 41.1 41.1 43.5 52 هزار تن ظروف چینی

شد
ن ر

تري
کم

 

 -5.4 -2.9 313.7 320.9 201.7 101.4 7000 هزار تن شیشه جام

 -4.2 -2.4 54507.1 54173.3 55501.7 51231.2 11414 هزار تن سیمان

 -7.5 -2.3 091.2 042 095 049.3 050.5 هزار تن آلومینا

 2 -5 32.9 729.5 25 13.1 32.4 هزار تن چینی بهداشتی



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 752صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 عنوان
واحد 

 سنجش
7939 7934 7935 7931 7931 

-31رشد 

7931 

متوسط رشد 

 دوره

 7.5 -79.0 924.2 957 992.2 959.9 021 هزار تن شمش آلومینیوم

 تجارت.: وزارت صنعت، معدن و مأخذ

آلومینا »، «درصد -5چینی بهداشتی »، «درصد -79.0شمش آلومینیوم »کمترين رشد تولید مربوط به 

بوده است. در رابطه با کاهش تولید « درصد -2.9شیشه جام »و « درصد -2.4سیمان »، «درصد -2.3

ل ر فصل اوتوجه به اين نکته حائز اهمیت است که با خروج آمريکا از برجام د« شمش آلومینیوم»

خام و نیمه ساخته مانند  فلزات گرافیت، وانتقالنقليا  تأمینفروش، عرضه، و تحريم  7931سال 

برای خريد  پول وانتقالنقلآلومینا )ماده اولیه تولید آلومینیوم( و  تأمینموجب شد  آلومینیوم و فوالد

خ با اين موضوع، نوسانات نر توأمکک از مسیر واردات دشوار شود.  یومپترولمواد شیمیايی، نسوز و 

های مقطعی آن سیاست تبعبههای سفته بازانه ناشی از تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی و ارز و بروز انگیزه

ی همراه هايدولت در راستای تنظیم بازار اين محصول موجب گرديد تولید شمش آلومینیوم با چالش

 «سازی آلومینای ايرانهای تکمیلی و بهینهطرح»سازی رغم اجرايیعلی« آلومینا»شود. کاهش تولید 

 از شرايط تحريمی و کاهش تولید آلومینیوم در کشور بوده است. متأثر عمدتاً

یری رقابت گشکل منجر بهبازار داخلی  ازاندازهیشبسازی در رابطه با سیمان نیز مازاد تولید و ظرفیت

محصول شده که نتیجه آن وضع تعرفه از سوی کشورهای منفی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان اين 

ای هبا وضع محدوديت توأم وسازساختعراق و افغانستان برای سیمان ايران شده است. رکود بخش 

 تاًیجنتصادراتی از سوی کشورهای مقصد صادراتی موجب کوچک شدن اندازه بازار اين محصول و 

 کاهش تولید سیمان شده است.  

 محصوالت منتخب معدنی و صنایع معدنی تجارت. 5-2-2

درصد و  07حدود  7931سهم ارزشی بخش معدن و صنايع معدنی از کل صادرات کشور در سال 

درصدی مواجه  0میلیارد دالر بوده است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش  3.0معادل 

بخش معدن و صنايع معدنی برابر با که به لحاظ وزنی میزان صادرات  است یحالبوده است. اين در 

درصدی مواجه بوده است.  5با کاهش  7931میلیون تن بوده و نسبت به مدت مشابه سال  51.1

دهنده افزايش درصدی ارزشی تا حدودی نشان 0درصدی صادرات در مقابل کاهش  5کاهش وزنی 

 افزوده باالتر در سبد صادراتی اين بخش است.سهم محصوالت با ارزش

والت فوالد و محص»یشترين صادرات محصوالت معدنی و صنايع معدنی به لحاظ ارزشی مربوط به ب

الد فو» ،«زنجیره سیمان»و به لحاظ وزنی مربوط به « زنجیره سیمان»و « مس و محصوالت»، «فوالدی



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 753صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 آهنسنگ»و « زنجیره سیمان» اگرچهبوده است. « بندی()دانه آهنسنگ»و « و محصوالت فوالدی

 ست.ا يافتهکاهشنسبت به سال قبل  هاآنبیشترين صادرات را داشتند اما صادرات « بندی(دانه)

میلیارد  0.5میزان واردات محصوالت معدنی و صنايع معدنی به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب برابر با 

بوده  درصدی همراه 47درصدی و  94میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل با کاهش  0.2دالر و 

میلیارد دالر بوده است. نکته  1مثبت و حدود  7931تراز تجاری اين بخش در سال  ،روينازااست. 

ه ب شدهانجامدر واردات محصوالت معدنی و صنايع معدنی آن است که بیشترين واردات  توجهقابل

ن ات در ايبوده که از بیشترين صادر« فوالد و محصوالت فوالدی»لحاظ ارزشی و وزنی مربوط به 

در حوزه فوالد و محصوالت  يجادشدهادهد که زنجیره سال برخوردار بوده است. اين موضوع نشان می

دست آن تشکیل نشده يا با کمبود همراه است، صنايع پايین یازموردنهای فوالدی در برخی از حلقه

 اين مطلب است. يدمؤسهم باالی واردات انواع فروآلیاژها نیز 

 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 712صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 7931(. صادرات و واردات محصوالت معدنی و صنایع معدنی منتخب در سال 77-5)جدول 

 )وزن: هزار تن و ارزش: میلیون دالر(

 نام محصول

 واردات صادرات

 وزن

 رشد

 7931-

31 

 ارزش

 رشد

 7931-

31 

 وزن

 رشد

 7931-

31 

 ارزش

 رشد

 7931-

31 

 52.3 0.11 43.1 2.01 1532 7.12 9127 2.39 آنتیموان

فوالد و محصوالت 

 فوالدی
2329.31 9 4772.77 71 7900.44 51.1- 7022.43 44- 

 -41.1 93.22 -10.7 91.13 -73 940.79 -1 5213.30 انواع سنگ

 -01.1 099.59 -01.1 713.39 49 19 13 52.44 انواع فروآلیاژ

سفال، آجر، کاشی و 

 سرامیک
25.34 23- 77.44 32- 91.71 07.2- 772.45 72- 

 17.2 020.09 91 152.91 11 10.17 55 405.40 سنگ و ککزغال

 -04.7 071.19 -52.1 723.9 -43 712.25 -59 30.43 زنجیره آلومینیوم

 -1.3 794.5 -73.9 44.21 7 2.93 -05 2.75 زنجیره تیتان

 1 40.13 1.7 75.97 -50 702.27 -49 33.29 زنجیره سرب

 -57.2 03.72 -47.2 35.21 -91 055.27 -41 707.00 زنجیره روی

 -75 94.23 -72.3 41.43 -71 402.05 9 79175.72 زنجیره سیمان

 942.4 7.74 154.7 2.21 -71 90.34 -71 9.74 زنجیره مولیبدن

 -52.2 1.21 -11.5 0.22 0 55.41 -72 971.21 زنجیره کروم

 -32.1 71.40 -39.9 7.21 79 371.59 -50 915.21 مس و محصوالت

 -40 2.11 -52.1 2.37 -51 2.24 -53 2.22 میکا

 -05.1 04.10 -92.1 7.50 -31 2.29 -22 2.27 نیکل و محصوالت

 - 2 - 2 947 922.35 933 5507.13 آهنکنسانتره و سنگ

 1545 2 921.2 2 -43 712.2 -59 2245.94 بندی()دانه آهنسنگ

 - 2 - 2 551 027.30 152 0129.1 )گندله( آهنسنگ

 -91.2 2.94 -47.9 2.90 -47 725.71 -05 599.10 آهن اسفنجی

 -04.2 711.11 -40.3 970.35 -32 2.71 -33 2.00 پودر آلومینا

 - 0510.51 - 0211.9 - 1419.12 - 41144.49 جمع کل

 (.7932: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران )مأخذ     

صادرات به واردات هر محصول( مواد و محصوالت معدنی و صنايع معدنی رابطه مبادله )نسبت قیمت 

روی و پودر آلومینا در مابقی محصوالت  یرهزنجانواع فروآلیاژها،  جزبهدهد که در جدول فوق نشان می

 تر از رقبا است.پذيری تولیدات داخلی پايینقدرت رقابت

 درنتیجهنرخ ارز بازار آزاد  ديشد شي، افزا7931 ماهينفرورددر ريالی  40222 ینرخ ارز دولت نییتع

عرضه و نوسانات  تيريجهت مد مایسامانه ن یاندازو راه هامياز وقوع تحر یناش يیانتظارات عقال
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 یبرا نهیزم جاديو ا یدر بازار مواد و محصوالت معدن یگررانت و رونق واسطه جادينرخ ارز موجب ا

 بازار در میشد. مداخالت ستاد تنظ هيهمسا یق کاال به کشورهاو قاچا یارز یسپارمانیفرار از پ

گذار اثر یفاکتورها گرياز د یموانع صادرات جاديو ا یو فلز یو عرضه محصوالت معدن یگذارمتیق

 بود. یمواد و محصوالت معدن یصادرات رسم یدرصد 0بر کاهش 

 معدنی پروانه اکتشاف و گواهی کشف. 5-2-3   

های ای مشخص است و تعداد پروانهپروانه اکتشاف مجوزی برای انجام عملیات اکتشافی در محدوده

حمیلی های تگويای میزان تقاضای بالفعل معدنکاری در کشور است. با توجه به محدوديت صادرشده

زی ساخروج آمريکا از برجام و لزوم توسعه تولید داخل در راستای اجرايی درنتیجهبه اين بخش 

با  در اين سال صادرشدههای اکتشاف شود که تعداد پروانههای اقتصاد مقاومتی، مشاهده میسیاست

ی هادر طول سال شدهتجربهرسید که بیشترين مقدار  7299به  7931درصدی نسبت به سال  9.5رشد 

 بود.  7931تا  7939

 7939-31ی دوره ط (.  پروانه اكتشاف و گواهی كشف صادره در بخش معدن73-5جدول )

 متوسط رشد دوره 7931-31رشد  7931 7931 7935 7934 7939 عنوان

 2.9 9.5 7299 322 135 107 7202 پروانه اکتشاف

 -1.7 95.3 131 570 510 197 231 گواهی کشف

 : وزارت صنعت، معدن و تجارت.مأخذ       

ال در س اگرچهدهد می دهنده حصول موفقیت در فرآيند اکتشاف است، نشانگواهی کشف که نشان

های تعداد گواهی بازهماند اما رسیده 131درصدی به  95.3های صادره با رشد تعداد گواهی 7931

بوده است. اين در حالی است که با تحريم مستقیم بخش  7939صادره کمتر از میزان آن در سال 

رود درصد حصول موفقیت انتظار می 7932در سال  و تشديد آن 7931معدن و صنايع معدنی در سال 

در فرآيند اکتشافات معدنی افزايش يابد. در اين راستا، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع 

تشافات در بخش اک 7931ای در بخش معدن، در سال های توسعهيکی از سازمان عنوانبهمعدنی ايران 

هزار متر افزايش  720های اکتشافی را به گذاری کرد و میزان حفاریمیلیارد ريال سرمايه 341بیش از 
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، آهنگسنجويی و معطوف به شامل اکتشافات عمومی، شناسايی و پی شدهانجامداد. عمده اکتشافات 

 سنگ، بوکسیت، عناصر نادر خاکی، طال و مس بوده است. زغال

به ترتیب مربوط به  7931ها در سال های اکتشاف صادره به تفکیک استانپروانه بیشترين تعداد

 واسطهبهپروانه( بوده است. استان کرمان  27پروانه( و فارس ) 20پروانه(، يزد ) 21های کرمان )استان

، کرومیت و تیتانیوم، استان يزد از منظر وجود معادن آهنسنگ، سنگزغالبرخورداری از معادن مس، 

های تزيینی، خاک رس، سرب، روی، فسفات، مس ، خاک نسوز و فلدسپات، اورانیوم، سنگآهنسنگ

نگ ، سآهکسنگهای ساختمانی، و عناصر نادر خاکی و استان فارس به دلیل وجود ذخاير غنی سنگ

وی و باريت جز سه استان دارای بیشترين تعداد گچ، سنگ نمک، کرومیت، کبالت، مس، سرب، ر

ای يزد، ههای اکتشاف صادره، استانباشند. به لحاظ تغییرات در تعداد پروانهپروانه اکتشاف صادره می

 ،یخاک صنعت، منگنز، طال، مس و مواد غیرفلزی شامل آهنسنگخراسان رضوی )معادن کرومیت، 

 هایی(، بوشهر )معادن سنگنيیتز یهاسنگو  یان، مصالح ساختمسنگزغالکائولند،  س،یسل

ساختمانی ،آهکی، گچ و نمک، مواد اولیه سیمان، فسفات، سیلیس، شن و ماسه، بوکسیت و صدف 

دريايی(، اصفهان )معادن سرب و روی، سنگ الشه و آهک، مارن، مس، طال، تنگستن، پتاس، کائولن، 

 ،ی، روسربمرمريت، چینی، مرمر و گرانیت( و قم )های تزئینی شامل تراورتن، سولفات باريم، سنگ

 یهانگس ت،یگران ت،يمرمر ،ینیتزئ یهاسنگ، مينمک و سولفات سد ت،يکائولن، بار، مس، منگنز

های البرز، ايالم، چهارمحال و دارای بیشترين افزايش بودند. استان و سنگ گچ( آهکسنگالشه، 

بودند که در  روروبههای اکتشاف صادره در تعداد پروانه بختیاری، تهران و گلستان با بیشترين کاهش

 ها است.ها در قیاس با ساير استانهای معدنی اين استانتطابق با محدوديت

های يزد و های کشف صادر شده مربوط به استانهای اکتشاف صادره، عمده گواهیگواهی تبعبه

ای هاکتشاف صادره هستند(، و کمترين آن برای استانبوشهر )که جزء پنج استان اول به لحاظ پروانه 

 است. بوده البرز و چهارمحال و بختیاری 
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 7931ها در سال صادره به تفکیک استان معدنی (. بیشترین و كمترین  تعداد پروانه اكتشاف و گواهی كشف79-5جدول )

 شاخص

 گواهی کشف پروانه اکتشاف

 7931 7931 استان

رشد 

31-

7931 

 7931 7931 استان

رشد 

31-

7931 

و 
ه 

وان
 پر

ش
زاي

 اف
ين

شتر
بی

هی
گوا

 

 422 75 9 هرمزگان 21.4 20 44 يزد

 922 2 0 بوشهر 49.0 59 91 خراسان رضوی

 019.9 51 75 يزد 40.3 72 1 بوشهر

 012.4 12 73 آذربايجان غربی 42.5 50 91 اصفهان

 741.0 90 79 لرستان 99.9 4 9 قم

ن 
تري

یش
ب

و 
ه 

وان
 پر

ش
اه

ک

هی
گوا

 

 -52 0 4 کهگیلويه و بوير احمد -52 7 0 البرز

 -55.1 2 72 اردبیل -52 0 4 ايالم

 -12 4 72 چهارمحال و بختیاری -12 4 72 چهارمحال و بختیاری

 -10.5 9 2 مازندران -12 0 5 تهران

 -29.9 7 1 البرز -11.1 0 1 گلستان

 تجارت.: وزارت صنعت، معدن و مأخذ    

نوع ماده معدنی قابل اکتشاف بر پايه  02های معدنی برای از مزيت یبرخورداراستان هرمزگان با 

 یزمعدن خهای ، سنگ نمک، سنگ کرومیت، خاک سرخ و مس يکی از استانآهنسنگسنگ گچ، 

 از موقعیت ژئوفیزيکی خوبی برای صادرات مواد یصادراتنزديکی به مبادی  واسطهبهکشور بوده که 

راستا با اقدامات سازمان توسعه و نوسازی معادن معدنی فرآوری شده برخوردار است. اين موضوع هم

ب موج یاسمقکوچکسازی و توسعه معادن و صنايع معدنی ايران در حوزه توانمندسازی، احیاء، فعال

 درصدی همراه باشد.  422با رشد  7931ن استان در سال شد تا تعداد گواهی کشف صادر شده در اي

 برداری معدنیپروانه بهره. 5-2-4

درصد  72.5متوسط  طوربهبرداری معدنی ساالنه های بهرهتعداد پروانه 7931تا  7939های طی سال

فقره(   194)معادل  موردبررسیبه کمترين مقدار خود در طول دوره  7931و در سال  يافتهکاهش

برداری صادره، میزان استخراج اسمی ناشی از اين های بهرهرسیده است. عالوه بر کاهش تعداد پروانه

هزار تن  04155.5به  7931هزار تن در سال  47579.5درصدی از  42ها نیز با کاهش بیش از پروانه

اری در بردههای بهررسید. کاهش بیشتر میزان استخراج اسمی نسبت به تعداد پروانه 7931در سال 
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ی هابرداری صادره در سالهمراه با مقايسه نسبت استخراج اسمی به تعداد پروانه بهره 7931سال 

 93به  7931برداری در سال هزار تن به ازای هر پروانه بهره 55)اين نسبت از حدود  7931و  7931

تواند ناشی از کاهش یاست( م يافتهکاهش 7931برداری در سال هزار تن به ازای هر پروانه بهره

 ضعف در واسطهبهها با افزايش عمق استخراج در اين معادن ذخاير معادن روباز و افت کیفی کانه

های عمیق باشد که اين امر به کاهش های معدنکاری برای انجام اکتشافات و استخراجتکنولوژی

 های معدنکاری انجامیده است. وری فعالیتبهره

  هایبرداری و میزان استخراج اسمی، میزان اشتغال ناشی از پروانهکاهش پروانه بهره تناسببه

 تجربه کرده است.   7931درصدی را در سال  71.0برداری نیز کاهش بهره

 7939-31برداری معدن طی دوره تعداد، میزان استخراج اسمی و اشتغال پروانه بهرهروند تغییرات  (. 74-5جدول )

 7931-31رشد  7931 7931 7935 7934 7939 دواح عنوان
متوسط رشد 

 دوره

 -72.5 -71 194 155 212 222 322 فقره برداریپروانه بهره

 -07 -42.4 04155.5 47579.5 44729.1 47724 19122 هزار تن میزان استخراج اسمی

 -74.3 -71.0 4232 5374 4919 7575 3950 نفر اشتغال

 و تجارت.: وزارت صنعت، معدن مأخذ

  در بخش معدن گذاری خارجی مصوبسرمایه. 5-2-5

گذاری خارجی در حوزه میلیون يورو سرمايه 73.1میلیون دالر معادل  00.4 درمجموع 7931در سال 

ها مربوط به معادن گذاریاکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی به تصويب رسید. اين سرمايه

 وده است.مس، مگنتیت، سلیس و خاک صنعتی ب

 در بخش معدن 7931های خارجی مصوب در سال گذاری(. سرمایه75-5جدول )

 موضوع رديف
 گذاریحجم کل سرمايه

 )هزار دالر(

 گذاریحجم کل سرمايه

 )هزار يورو(
 استان

 کرمان 7122 7331 نگيریمس از معدن ش یاکتشاف، استخراج و فرآور 7

 کرمان 522 510 معدن گلدره استان کرمان یاستخراج و فرآوراکتشاف، 0

 زنجان 4054 4214 سپاتو پودر فلد تیدانه شده ، پودر بنتون سیلیس دیتول 9

 - 79092 75222 از معدن اسبخوان یبرداربهرهاکتشاف، استخراج  و  4

 : وزارت صنعت، معدن و تجارت.مأخذ    
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 برداری در کشور معادن در حال بهره. 5-2-9

نشان  7931تا  7939های برداری در کشور طی سالوضعیت عملکردی معادن در حال بهرهبررسی 

 گذاری، ساير متغیرهای اقتصادیدهد به استثنای تعداد معادن فعال، حجم تولیدات و ارزش سرمايهمی

ارزش ستانده از متوسط رشد ساالنه به ترتیب شامل تعداد شاغالن، ارزش تولیدات، ارزش افزوده و 

اند. مقايسه نسبت ارزش درصد برخوردار بوده 03.9درصد و  99.9درصد،  03.1درصد،  0.7معادل 

دهد که عالوه بر افزايش ارزش فروش تولیدات معدنی و ارزش افزوده معدنی به کل معادن نشان می

ت بمحصوالت هر معدن، میزان ارزش افزايی معادن نیز به همان نسبت در حال افزايش بوده است، نس

شاخص ارزش افزوده به ارزش ستانده نیز مبین اين موضوع است. البته توجه به اين نکته نیز حائز 

افزوده، تعداد معادن اهمیت است که در طول مورد بررسی برخالف رشد ارزش تولیدات و ارزش 

عداد معادن تفعال با روند تقريبا کاهشی همراه بوده است. نکته قابل توجه ديگر، نسبت شاغالن به 

رغم کاهش تعداد معادن، تعداد شاغالن در هر معدن افزايش کمی داشته است که اين امر است. علی

وی های معدنکاری و جايگزينی آن با نیرآالت معدنی در فعالیتتواند ناشی از کاربرد بیشتر ماشینمی

 بر باشد. انسانی و يا توسعه معادن سرمايه

 7939-31طی دوره  های كالن اقتصادیاز منظر شاخص معادن فعال (.76-5)جدول 

 0612 0612 0612 0612 0616 واحد شاخص
-67رشد 

1369 

متوسط رشد 

 دوره

 -231 -832 1216 0202 1212 0211 0200 تعداد معدن

 231 131 22721 20821 22186 21211 21862 نفر تعداد شاغالن

 ارزش تولیدات
میلیارد 

 ریال
122216 118221 160721 201180 221020 0730 2237 

 حجم تولیدات
میلیون 

 تن
26236 212 20131 26132 26131 131 132- 

 ارزش افزوده
میلیارد 

 ریال
27021 81171 122276 120110 217288 0738 2232 

ارزش 

 گذاریسرمایه

میلیارد 

 ریال
12872 22121 21268 21621 12176 1132- 130- 

 ارزش ستانده
میلیارد 

 ریال
11262130 12111132 16862138 20122238 22811730 0630 2232 

 .(0611ماخذ: مرکز آمار ایران )
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بها و اساسی، بواسطه رغم آغاز فشارهای جديد خارجی و تحريم فلزات گرانعلی 7931در سال 

جهانی، میالدی، افزايش تقاضا در بازارهای  0292بینی رشد مصرف مواد معدنی و فلزی تا سال پیش

ها در بازار تاثیر مطلوبی بر شرايط تولید و های تولید در چین و رشد همزمان قیمتکاهش ظرفیت

درصدی  2.7درصدی و  51.5صادرات مواد و محصوالت معدنی داشت که نتیجه آن به ترتیب رشد 

و ...  میلیارد دالری زنجیره فوالد، مس، روی 3.0ارزش و حجم تولیدات معدنی و همچنین صادرات 

 بود. 

واحد احیای مستقیم با ظرفیت تولید  5برداری توام با بهره 7931میلیارد طرح در سال  0افتتاح بیش از 

میلیون تن کنسانتره سنگ آهن  0.5میلیون تن گندله سنگ آهن و  70.5میلیون تن آهن اسفنجی،  4

مواد و محصوالت معدنی که  سازی زنجیره تولیدسازی تولید و متوازنهای ظرفیتاز مجموع پروژه

توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران پیگیری شد  7930از نیمه دوم سال 

میلیون تن، فوالد  90میلیون تن، آهن اسفنجی به  42.5سازی به موجب افزايش ظرفیت تولید گندله

هزار تن شد که نتیجه اين اقدامات  445هزار تن و آلومینیوم به  453میلیون تن، مس کاتد به  95به 

درصد( و اشتغال )رشد  51.5درصد(، ارزش ستانده )رشد  51.2بر روند فزاينده ارزش افزوده )رشد 

 بخوبی قابل مشاهده است.  7931درصد( بخش معدن در سال  4.7

که  دهدنشان می 7931های معدنی در سال تحلیل متغیرهای کالن اقتصادی به تفکیک رشته فعالیت

بوده و « استخراج سنگ مس»و « استخراج سنگ آهن»درصد تولیدات معدنی مربوط به  20بالغ بر 

راج استخ»و « استخراج سنگ آهک»، «استخراج سنگ تزئینی»درصد ارزش تولیدات برای  3کمتر از 

درصدی  7درصدی تولید فوالد خام، رشد  77باشد که اين امر ناشی از رشد می« خشک سنگذغال

درصدی تولید کاتد مس است. بیشترين ارزش تولیدات معدنی استخراج  59لید سنگ آهن و رشد تو

میلیارد ريال(، يزد  731940خیز کشور شامل کرمان )معادل های معدندر استان 7931شده در سال 

 میلیارد ريال( بوده است. از منظر 44290میلیارد ريال( و آذربايجان شرقی )معادل  22113)معادل 

« استخراج سنگ مس»و « استخراج سنگ آهن»نیز  7931های معدنی در سال زايی رشته فعالیتارزش

 افزوده به ترتیباند و بیشترين ارزشدرصد از ارزش افزوده بخش معدن را از آن خود کرده 20بالغ بر 

د ريال( و میلیار 52099میلیارد ريال(، يزد )معادل  752157های کرمان )معادل مربوط به استان

ها میلیارد ريال( بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه ارزش افزايی استان 49714آذربايجان شرقی )معادل 

ه استان باشد چرا کاند، نمیهايی که دارای بیشترين ارزش افزوده بودهفعالیت صرفا معطوف به رشته

تان ناشی از معدنکاری در رشته يزد فاقد معدن سنگ مس بوده و ارزش افزوده ايجاد شده در اين اس

مان و های کرباشد. در استانمی« استخراج سنگ، شن و ماسه»های زيرمجموعه فعالیتی نظیر فعالیت
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:
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 استخراج»های فعالیت ای از ارزش آفرينی مربوط به زيرمجموعهآذربايجان شرقی نیز بخش عمده

 است.  « سنگ، شن و ماسه

دهنده میزان فرآوری مواد ات معدنی به عنوان شاخصی که نشاننسبت ارزش افزوده به ارزش تولید

هنده دها کوچکتر از يک است که اين امر نشانباشد، برای همه رشته فعالیتمعدنی استخراج شده می

ا هگذاری و توسعه اين حلقههای پس از استخراج در بخش معدن کشور و لزوم سرمايهضعف در حلقه

    است.

  7931های معدنی در سال های كالن معادن فعال به تفکیک رشته فعالیتخص(. شا71-5)جدول 

 ( نفر)میلیارد ریال/درصد/

 شرح
استخراج 

 سنگ آهن

استخراج 

 سنگ آهک

استخراج 

 سنگ مس
استخراج 

 شن و ماسه

استخراج 

سنگ 

 تزئینی

استخراج 

غال سنگ ز

 خشک

استخراج 

سایر مواد 

 معدنی

ارزش 

 تولیدات

 22080 8261 12107 6262 26862 12267 228226 ارزش

 730 232 231 136 2136 231 0738 سهم

 ارزش افزوده
 22187 8217 11120 1621 86020 8207 167116 ارزش

 732 237 232 130 2831 232 0132 سهم

 گذاریسرمایه
 2802 221 1267 776 1626 2128 7022 ارزش

 1137 130 7 232 2238 1131 2837 سهم

 شاغالن
 21121 12616 11261 8202 12612 11861 20110 تعداد

 2131 1236 1132 832 1236 1132 2032 سهم
 (.0611ماخذ: مرکز آمار ایران )      

 

سازی و تکمیل زنجیره تولید فوالد و مس توسط سازمان توسعه و نوسازی های ظرفیتاستمرار برنامه

استخراج »های موجب شد تا سهم رشته فعالیت 7931معادن و صنايع معدنی ايران )ايمیدرو( در سال 

درصد باشد. بیشترين  10در بخش معدن بالغ بر  گذاریاز سرمايه« استخراج سنگ مس»و « سنگ آهن

 5403های کرمان )معادل به ترتیب در استان 7931استانی در بخش معدن در سال های گذاریسرمايه

میلیارد ريال( انجام  7159میلیارد ريال( و آذربايجان شرقی )معادل  4197میلیارد ريال(، يزد )معادل 

 شده است. 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
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سنگ استخراج » دهد رشته فعالیتنشان می 7931های معدنی در سال توزيع اشتغال رشته فعالیت

بر بودن فرآيندهای به تناسب سهم باال در خلق ارزش افزوده و ارزش تولید، بواسطه سرمايه« آهن

خراج است»های تولید در اشتغالزايی بخش معدن چندان موفق نبوده است و در عوض رشته فعالیت

ه ب« استخراج شن و ماسه»و « استخراج سنگ تزئینی»، «استخراج سنگ آهک»، «سنگ خشکذغال

نسبت ارزش افزوده و ارزش تولیدات خود، سهم نسبتا باالتری در اشتغال بخش معدن دارند که اين 

تر های معدنی و مکانیزاسیون ضعیفامر ناشی از تعدد معادن کوچک و متوسط در اين رشته فعالیت

 ها است.فرآيند معدنکاری در آن

 انعرضه و تقاضای محصوالت معدنی در بورس کاالی ایر. 5-2-7

گذاری و فروش ايجاد فضايی شفاف برای عرضه، قیمت باهدف« شرکت بورس کاالی ايران»

آغاز به کار کرد، در اين بخش میزان عرضه، حجم تقاضا  7921محصوالت صنعتی و معدنی در سال 

 است.  قرارگرفته موردبررسیدر آن  شدهمعاملهو معامالت محصوالت منتخب معدنی 

 کايآمر خروج با فلزات ميتحر نیهمچن و یدولت و آزاد بازار ارز نرخ شکاف شيافزا با 7931 سال در

)از  تافي شيافزا يیدارا ارزش حفظ باهدف کاال بورس در یفوالد محصوالت یبرا تقاضا برجام، از

با  توأمامر  ني( که ادیرس 7931هزار تن در سال  70225از  شیبه ب 7931هزار تن در سال  2322

. دش کشور در فوالد یتقاضا و عرضه در تعادل عدم بروز موجب فوالد بازار میتنظ یهادستورالعمل

 یتقاضا درصد 702 معادل عرضه کف نییتع عرضه تيريمد جهت در دولت یهااستیس ازجمله

 قصدبه واردات تیممنوع و صادرات تيمحدود رقابت، سقف نییتع، 7931 سال در بورس یواقع

-نیبه انهسام به تقاضا تيمحدود زین فوالد یبازسفته یتقاضا کاهش یراستا در. بود مجدد صادرات

 ديخر تیو ممنوع رانيا یاز محصوالت در بورس کاال یورق به عرضه بخش دارانيالزام خر اب،ي

 محصوالت دکنندگانیتولامر موجب شد تا  نيتوسط کارگزاران بورس بود. ا یمحصوالت فوالد

 7931 سال در که است روينازا. دهند انجامبورس کاال  درخود را  عرضه عمدهفوالد  رهیزنج يیابتدا

 رانيا یبورس کاال در را خود  7یفوالد محصوالتهزار تن  1007 بربالغ کنندهعرضه 02 حدود

از آن کاذب  یادي)که بخش ز یمحصوالت فوالد یهزارتن 70225 یتوجه به تقاضا با. کردند عرضه

هزار  1421ها معادل درصد از تقاضا 52.9تنها  ران،يا یشده در بورس کاال بوده است( و عرضه انجام

                                                 
های  بلوم و بیلت فوالدی، تیرآهن سبک، تیرآهن متوسط، تیرآهن نیمه سنگین، تیرآهن بندیمحصوالت فوالدی در بورس کاال در طبقه 7

یرآهن، رق گالوانیزه، سبد تیرآهن مخلوط، سبد میلگرد و تسنگین، میلگرد متوسط، میلگرد سنگین، سبد میلگرد مخلوط، ورق گرم، ورق سرد، و

میلگرد سبک، ورق قلع اندود، قراضه فوالدی، میلگرد فوق سنگین )صنعتی(، سبد مخلوط، ناودانی، نبشی، سیم فوالدی، سبد ورق گرم، شمش 

 شود.اودانی، لوله و پروفیل عرضه میفوالدی، تختال، سبد تیرآهن و ناودانی، سبد نبشی و ناودانی، سبد میلگرد و نبشی، سبد ن
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 الير اردیلیم 073279معادل  زین رفتهيشد و ارزش کل معامالت صورت پذ تأمینتن در بورس کاال 

 بوده است. 

برابر عرضه اين محصول در  00حدود  7931در بورس کاالی ايران در سال  آهنسنگمیزان عرضه 

کننده در عرضه 5هزار تن بود. اين افزايش چند برابری عرضه توسط  112و معادل با  7931سال 

 آهنسنگهزار تنی  95759.1های تنظیم بازار فوالد بود. با توجه به تولید سازی سیاستراستای اجرايی

و مابقی تولید توسط خود  شدهعرضهدرصد از تولید در بورس کاال  0، حدود 7931ال در کشور در س

 ازست. ا قرارگرفته مورداستفادههای تولیدکننده برای تولید ساير محصوالت زنجیره فوالد کارخانه

 0743هزار تن به ارزش  145درصد تقاضا معادل  35حدود  ،آهنسنگ یهزارتن 113 یتقاضا زانیم

 . ه استشد تأمین بورس کاالدر  الير اردیلیم

-استیس وفق 7931 سال در چندماهه یزمان مقطع در رانيا یکاال بورس در یاسفنج آهن عرضه الزام

 به( انیرانيا رجانیس)فوالد  شرکت کي از کنندگانعرضه تعداد افزاش موجب فوالد بازار میتنظ یها

 دیتول یدرصد 71 رشد به توجه با. بود محصول نيا یتن هزار  221 عرضه آن جهینت که شد شرکت 1

 در دیتول از درصد 9 تنها آن، یتن هزار 01953 دیتول و 7931 به نسبت 7931 سال در یاسفنج آهن

. شد صادر آن تن هزار 599 و مصرف یداخل دکنندگانیتول توسط آن یمابق و عرضه کاال بورس

 یصادرات یهاتيمحدود از یناش زین 7931 سال در یاسفنج آهن صادرات یدرصد 05 کاهش

 در یاسفنج آهن یتن هزار 502.5 یتقاضا به توجه با. بود کشور بازار میتنظ ستاد یسو از شدهاعمال

 بورس در الير اردیلیم 0152 ارزش به آن تن هزار 735.5 زانیم، 7931 سال در رانيا یکاال بورس

 .شد تأمین رانيا یکاال

تولیدکننده  5هزار تن و توسط  709.7میزان عرضه محصوالت آلومینیومی )شمش و بیلت( برابر با 

هزار تن تولید آلومینیوم(  924.2درصدی تولید شمش آلومینیوم ) 79.0بوده است. با توجه به کاهش 

ینیوم(، میزان مآلومینا )ماده اولیه تولید آلو تأمینهای مستقیم فلزات اساسی و دشواری تحريم درنتیجه

درصد از  42.4بود و تنها  7931درصد کمتر از سال  75 بربالغ 7931عرضه اين محصول در سال 

هزار تن تقاضای آلومینیوم در   949.0در کشور در بورس کاال عرضه شد و از  یدشدهتولآلومینیوم 

ريال در اين بازار انجام میلیارد  07514.9هزار تن معامله به ارزش  772 درنهايتبورس کاالی ايران، 

 شد.
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عرضه در بورس کاالی ايران  927تولیدکننده در  5هزار تن توسط  7022محصوالت مس به حجم 

هزار تن  092هزار تنی محصوالت زنجیره مس در بورس کاال، حدود  524.4عرضه شد و از تقاضای 

 شد.  تأمینمیلیارد ريال از طريق اين بازار  17112.0محصول به ارزش 

عرضه شد.  رانيا یدر بورس کاال مانیس دکنندهیتول 4عرضه توسط  41در  مانیهزار تن س 14 حدود

درصد  2.74معادل  یزیناچ اری، مقدار بس7931در سال  مانیس یهزار تن 54507.1 دیبا توجه به تول

 در بورس مانیاز عدم الزام عرضه س یامر ناش نيعرضه شد که ا رانيا یدر بورس کاال دیاز کل تول

هزار  05معادل  مانیسکم  اریبس یبا توجه به تقاضا ،روينازا. باشدیکاال و فروش آن در بازار آزاد م

 شد. تأمین بازار نيا در الير اردیلیم 99.1کل تقاضا به ارزش  کاال، بورس درتن 

 7931(.  میزان عرضه مواد و محصوالت معدنی در بورس كاالی ایران در سال 70-5جدول )

 محصوالت فوالدی و فوالد خام

 نام شرکت
تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(
 نام شرکت

تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(

 9271242 739 فوالد مبارکه اصفهان 91221 05 ويرک سپیدفراب فوالد تولیدی

 902222 2 فوالد هرمزگان جنوب 7245520 072 اصفهان آهنذوب

 094131 41 فوالد خراسانمجتمع  44022 72 فوالد آذربايجان

 1722 4 گروه ملی صنعتی فوالد ايران 5292 2 فوالد خرمدشت تاکستان

 4102 9 فوالد روهینا جنوب 7054222 42 فوالد خوزستان

 710222 73 فوالد کاوه جنوب کیش
 ساختمانی و صنعتی فوالد نورد

 يزد
7 222 

 74272 74 فوالد اکسین خوزستان 0144 4 آذر فوالد امین

 4590 5 فوالد ظفر نوين گستر بناب 59222 3 آهن و فوالد ارفع

 05550 79 فوالد کاوه اروند 00304 49 پرشین فوالد آريا

 5222 7 فوالدسازان کیوان يزد 002 7 فوالد ارگ تبری

 0022 0 فوالدی قطعات یدو تول نورد 9222 72 فوالد کرمان

 7112 0 و نورد کرمان آهنذوبمجتمع  2222 7 فوالد خزر آهنذوبمجتمع 

 02222 9 پاسارگاد آهنذوبمجتمع صنعتی  0312 9 مجتمع فوالد آريا ذوب

 7212 0 مجتمع فوالد ظفر بناب
مجتمع معدنی و صنعت آهن و 

 فوالد بافق
7 002 

 آهنسنگ

 نام شرکت
تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(
 نام شرکت

تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(

 02222 0 فوالد سیرجان ايرانیان 05222 4 فوالد اردکانذوب 

شرکت صنعتی و معدنی 

 توسعه ملی
فالت مرکزی  آهنسنگمجتمع  5222 7

 ايران
0 122222 

 72222 7 شرکت فوالد زرند ايرانیان

 آهن اسفنجی
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 نام شرکت
تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(
 نام شرکت

تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(

 725222 04 فوالد سیرجان ايرانیان 702222 07 فوالد سبزوارپارس 

 72222 0 ريزفوالد غدير نی 095222 09 جهان فوالد سیرجان

شرکت توسعه آهن و فوالد 

 گل گهر
 47222 5 فوالد کاوه جنوب کیش 075222 72

 آلومینیوم

 نام شرکت
تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(
 نام شرکت

تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(

 42 0 صنايع آلومینیوم گلپايگان 9322 4 آلومینیوم المهدی

مجتمع آلومینیوم هرمزگان  775012 793 آلومینیوم ايران )ايرالکو(

 )هرمزال(
0 7522 

 0422 4 آلومینیوم هرمز جنوب

 مس

 نام شرکت
تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(
 نام شرکت

تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(

 392 02 رزافق الب یکابل سازگروه صنايع  7712102 041 نرايمس ا عيصنا یشرکت مل

صنايع تولیدی دنیای مس 

 کاشان
55 71302 

 73532 50 گیل راد شمال
فرآوری مس درخشان تخت 

 گنبد
2 7722 

 سیمان

 نام شرکت
تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(
 نام شرکت

تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(

 50222 01 سیمان اصفهان
 1222 9 سیمان سپاهان 71222 2 سیمان فارس نو

 : بورس کاالی ايران.مأخذ     

ذاری گکاهش ريسک نوسانات آتی قیمت و قیمت« شرکت بورس کاالی ايران»هدف از تشکیل  اگرچه

با تحريم فلزات اساسی  7931شود در سال شفاف بر پايه تعادل عرضه و تقاضا است، اما مالحظه می

ازی بقیمتی ارز، سازوکار اين بازار نتوانست نوسانات بازار را در جهت کاهش تقاضای سفتهو جهش 

گذاری مواد و محصوالت مديريت نمايد. يکی از داليل بروز اين چالش، قیمت یدرستبه يجادشدها

معدنی بر مبنای قیمت جهانی و وابسته نمودن قیمت اين محصوالت به نرخ ارز است. بنابراين 
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تی های مستقیم دولی است با عنايت به برخورداری محصوالت معدنی و صنايع معدنی از يارانهضرور

گذاری و تعیین قیمت پايه در بورس های انرژی(، مبنای قیمتهای تولید )نظیر حاملنهاده تأمیندر 

عدی بهای گذاری در حلقهکاال اصالح شود تا با کاهش حاشیه سود اين بخش، انگیزه برای سرمايه

 اين محصوالت افزايش يابد. 

با بروز نابسامانی بازار مواد و محصوالت معدنی و صنايع معدنی در بورس کاالی  7931در سال 

ايع های تولید صنگری اين بازار ضروری شد که نتیجه آن افزايش هزينهايران، ورود دولت در تنظیم

بود.  اهآنکاهش تولید  یجتاًنتاين صنايع و  یازموردنمواد اولیه  تأمیندست و محدوديت در پايین

 )تلويزيون و ماشین لباسشويی( گواه خوبی است بر اين مدعا. یخانگلوازمکاهش تولید 

های ارزی، دخالت در های اقتصادی و تجاری مانند سیاستها و موانع حاصل از سیاستمحدوديت

، موجب 7931تاد تنظیم بازار در سال گذاری دستوری محصوالت معدنی و فلزی توسط سبازار قیمت

گری در بخش معدن و محصوالت معدنی شد. در راستای مديريت تقاضا و بروز رانت و واسطه

کاهش تقاضای کاذب در اين بخش، دولت تولیدکنندگان را ملزم به عرضه محصوالت در بورس کاال 

نتیجه آن افت صادرات بود. نمود و موانعی را بر صادرات مواد و محصوالت معدنی وضع کرد که 

 های صادراتی موجب رکود اين بخش شد.با محدوديت توأمکوچک شدن اندازه بازار داخل 

 بنیانصنایع فناورانه و دانش -5-3

 وریفنا توسعه و نوآوری ظرفیت گرو در عمدتاً را کشور يک اقتصادی موفقیت مدرن، هایتئوری

صاد سه مرحله اصلی را برای توسعه اقتصادی معرفی نموده گزارش ساالنه مجمع جهانی اقت .دانندمی

است: مرحله اول اقتصاد مبتنی بر منابع، مرحله دوم اقتصاد مبتنی بر کارايی و مرحله سوم اقتصاد 

 پذيریترقاب گزارش بندیرتبه در حضور نخستین زمان از که ايران اسالمی مبتنی بر دانش. جمهوری

 سال گزارش در شد،می بندیدسته 0 مرحله به 7 مرحله از گذار مرحله در 0277 – 0272 سال يعنی

 مرحله رد کارايی بر مبتنی اقتصادهای میان در را خود است شده موفق بار نخستین برای 0271-0271

های صنعتی، معدنی و تجاری کشور ، يکی از معضالت عمده در بخشوجودباايندهد.  قرار دوم

 92های موجود، حدود بر اساس آمار کهنحویبهو نوآوری است،  یفناورهمچنان ضعف توسعه 

آالت خطوط تولید واحدهای درصد از ماشین 02صنايع کوچک و متوسط و  آالت درماشین درصد از

ی خطوط رود اين فرسودگها، انتظار میفرسوده هستند و با گسترش دامنه تحريم کشور صنعتی بزرگ

و ارتقاء ظرفیت نوآوری با استفاده از  فناوریافزايش يابد. تقويت رسوخ  یدانش فنو ضعف 

محصوالت  افزودهارزشوری و افزايش ساز بهبود بهرهتواند زمینههای موجود کشور، میتوانمندی

کشور  گذارانیاستس یدتأکاينجاست که آيا با توجه به  سؤالتولیدشده در کشور باشد. با اين اوصاف 
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، باالتر و جلوگیری از خام فروشی افزودهارزشبنیان و تولید محصوالت با قتصاد دانشبر تحقق ا

ابتدای در  ،سؤال؟ برای پاسخگويی به اين اندرسیده شدهیینتعصنايع کشور در اين مسیر به اهداف 

ايع است و سپس وضعیت صن شدهارائهی و اقتصاد یبر رشد صنعت فناوریتوسعه  تأثیر( 7کادر )

اخلی های دو بر اساس گزارش فناوریبرای ارتقای  شدهیینتعر بر اساس دستیابی به اهداف کشو

، ناوریفيکی از ارکان توسعه  عنوانبهبنیان، گیرد. همچنین وضعیت اقتصاد دانشمورد ارزيابی قرار می

 گردد.یه مکشور ارائ يعدر صنا فناوریبندی از میزان توسعه جمع درنهايتو  قرارگرفته موردبررسی

 

 اقتصادی و صنعتی رشد بر فناوری توسعه تأثیر. 1کادر 

 حال رد شتابانی سرعت با پیشرو کشورهای و کرده تجربه را سريعی رشد فناورانه تغییرات اخیر سال 022 در

 توسعه و صنعتی بعد در جهتازآن موضوع اين. هستند چهارم صنعتی انقالب یسوبه اول صنعتی انقالب از حرکت

 فاصله افزايش و آورندمی همراه به فناوری هایپیشرفت را سرانه درآمد افزايش بیشترين که دارد اهمیت اقتصادی

 توازن عدم ازپیشیشب افزايش به تواندمی ،يافتهتوسعه کمتر يا توسعهدرحال و يافتهتوسعه کشورهای میان فناورانه

 .  شود منجر جهان در ثروت توزيع در

 

 تغییرات فناورانه و جمعیت جهانسرعت 

 Fogel (1666): برگرفته از مأخذ                      
 فناورانه توانمندی نشانگر کلیدی عوامل از يکی عنوانبه جهان سطح در شدهثبت هایپتنت در بسیاری از مطالعات،

 یشب جمعاً جنوبی، کره و آلمان ژاپن، آمريکا، متحدهاياالت مانند دهد که کشورهايیها نشان میاند. دادهرفته کار به

 وآورانهن هایفعالیت برای جینی ضريب بررسی در موضوع اين .اندرسانده ثبت به را جهان هایپتنت درصد 12 از
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 هنوآوران هایفعالیت جینی ضريب کاهشی روند رغمعلی چراکه دهدمی نشان وضوحبه را خود نیز جهان سطح در

 توانمندی سطح در توازن عدم باالبودن بیانگر که است 3 عدد به نزديک همچنان ضريب اين ،7332 دهه اواسط از

 و شورهاک ماندگیعقب المللی،بین سطح در رقابت و فناورانه فاصله افزايش با .است مختلف کشورهای فناورانه

 بیان  انهفناور شکاف عنوان تحت موضوع، اين. شودمی نمايان ازپیشیشب دارند فناورانه توانمندی که هايیشرکت

 و یعلم دانش از استفاده و انتشار دسترسی، در هابنگاه و کشورها توانايی تفاوت از است عبارت که شودمی

 . فناورانه

 اب فناورانه فاصله کاهش طريق از اقتصادی را رشد کوشند، میتوسعهدرحال کشورهای چالش، اين به پاسخ در

 هایتراتژیاس اصلی ستون عنوانبه «فناورانه يادگیری هایاستراتژی» رو، همین آورند؛ از دست به پیشگام کشورهای

 فرايندهای از هوشمند صورتبه هادولت است نیاز رويکرد، اين در که روندمی کار به کشورها اين در توسعه

 يادگیرنده شرکت/در يادگیری غیرفعال، کشور کنند )يادگیری غیرفعال و يادگیری فعال(. حمايت فناورانه يادگیری

 است. اما يادگیری همراه تولید هایتوانمندی اکتساب با صرفاً يادگیری دهد ونمی انجام فعالی و عامدانه تالش

 برای زمال ساختار و ها،مهارت منابع، به دسترسی مفهوم به فناورانه، هایتوانمندی افزايش ساززمینه تواندفعال می

 به تدااب آمده يرد هایشرکت/کشورها است الزم مسیر، اين کردن یط برای. باشد فنی تغییرات مديريت و ايجاد

 توانمندی ،نهايتدر تا روند پیش خالقانه تقلید یسوبه ،شدهحاصل يادگیری اساس بر و پرداخته بردارانهکپی تقلید

 فرايند مراحل .شودمی ( شناختهCatch-up) فرارسی عنوان با فرايند اين کردن یط .دهند بروز خود از را نوآوری

  .است مشاهده قابل زير شکل در فرارسی

 (2117)لی و مالربا، های دولت مراحل فرارسی و لزوم تغییر در سیاست

 

 تجاری و صنعتی هایسیاست در ريشه فناورانه توسعه سمت به حرکت است، مشخص شکل در که طورهمان

 ،ازآنسپ و داشته محصوالت شدن صادراتی سمت به حرکت و تولیدی هایتوانمندی تقويت خصوص در مناسب

 همین در. يابدمی بیشتری اهمیت نوآوری و فناوری توسعه هایسیاست نقش ،جلو افتادن يعنی سوم، مرحله در

 برخی در و بازار پیشروان با فاصله کاهش در فراوانی اهمیت فناورانه و تجاری صنعتی، هایسیاست انسجام راستا،

 .دارد فرارسی فرايند طی هاآن از گرفتن سبقت موارد،

 

 

( فرارسی 0مرحله  ( ورود7مرحله 

 تدريجی

( 9مرحله 

 افتادنجلو

( عقب 4مرحله 

 افتادن

 زمان

ید
تول

يا 
ار 

باز
م 

سه
 

شرکت  رهبر بازار

 ديرترآمده

 بازيگر جديد

 سیاست های فناوری-نوآوری سیاست های صنعتی تجاری

 فرارسیپايداری 

متداولفرارسی   
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 در صنایع کشور  فناوری.  رسوخ 5-3-1

 اين رد کشور در موجود هایتوانمندی از استفاده با نوآوری ظرفیت ارتقاء و در صنايع فناوری رسوخ

 ورکش در تولیدشده محصوالت افزودهارزش افزايش و وریبهره بهبود ساززمینه تواندمی ها،بخش

 اننش ايران آمار مرکز جانب از شده منتشر آمار که شودمی بیشتر زمانی موضوع اين اهمیت. باشد

 درصدی 72 حدود سهم اگرچه ،(کارکن 752 از بیش با) کشور بزرگ هایبنگاه 7939 سال در دهدمی

 افزودهارزشدرصد  22 صنعتی، درصد صادرات 32 از بیش اما دارند، را صنعتی هایبنگاه کل از

 وچکک تغییر هر رو، همین از و اندداده اختصاص خود به را کشور صنعتی اشتغال درصد 12 و صنعتی

زير  در جدول .گذاشت خواهد کشور اقتصاد بر بزرگی تأثیرات ،هاآن فناورانه توان و دانش سطح در

 هاآن برای شدهیینتعو نوآوری در صنايع کشور با اهداف  فناوریهای اصلی وضعیت فعلی شاخص

 مقايسه شده است. 

 )درصد(  و نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت فناوری(. اهداف كمی برنامه رسوخ 73-5)8جدول 

 عنوان رديف
وضعیت کنونی بر اساس 

 7931های موجود داده

در  یگذارهدف

 7424افق 

7 
بخش )صنعت، معدن و تجارت( از تولید ناخالص  افزودهارزشسهم 

 داخلی
 95 درصد 1/97

0 
متوسط به باال از کل محصوالت ساخته شده  فناوریمحصوالت با  سهم

 )صنعتی(
9/91 52 

 72 درصد 7کمتر از  باال از کل صادرات غیرنفتی فناوریصادرات محصوالت با  سهم 9

 4 14/2 تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی کرد ينههزنسبت  4

5 
 ينههز لکبههای تجاری در بخش تحقیق و توسعه بنگاه کرد ينههز سهم

 تحقیق و توسعه کشور کرد
71 52 

 رياست جمهوری. فناوریمعاونت علمی و  ،یانبندانش: برنامه توسعه محصوالت مأخذ

 2.14های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی سهم هزينه بر اساس آخرين آمارهای رسمی،

های توسعه مبنی بر افزايش سهم تحقیق و توسعه و برنامه 7424 اندازچشمسند  تأکید باوجوداست و 

ه در ابنگ هایهزينه کل از های تحقیق و توسعههزينه ثابت نسبتاًاين امر محقق نشده است. سهم 

 سهم درنتیجههای کشور داللت دارد. های اخیر بر عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه در بنگاهسال

 شدهینیتعتر از اهداف و صادرات کم صنعت افزودهارزشباال از  و متوسط فناوری با صنعتی کاالهای
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 711صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 وزارت کشور، در صنايع فناوریها و توسعه سطح در برنامه بوده است. برای بهبود اين شاخص

 ریفناومستقل و يا طی همکاری با معاونت علمی و  صورتبههايی را معدن و تجارت گواهی صنعت،

 است. شدهارائه( 02-5)در جدول  هاآنکه آمار  کندیمرياست جمهوری صادر 

 بنیانپیشرفته و دانشصنایع  نهیدرزممعدن و تجارت  صنعت، وزارتهای (.  تعداد مجوزها و گواهی38-5)جدول  

 7931سال  7935سال  عنوان
سال 

7931 

به  7931تغییرات  

 )درصد( 7931

 -51.1 52 772 25 واحدهای صنايع پیشرفته فناوریسطح  تأيید

 -5.4 974 990 917 گواهی تحقیق و توسعه صادره

 -70.4 732 071 740 پروانه تحقیق و توسعه صادره

 -17.7 74 91 04 صادره-های صنعتی و معدنیمرکز پژوهش یستأسجواز 

 1.1 74 79 73 صادره-های صنعتی و معدنیپروانه پژوهش مرکز پژوهش

 797.5 319 471 052 بنیان صنعتیدانش يیدشدهتأهای شرکت

 معدن و تجارت. های وزارت صنعت،: گزارشمأخذ  

، تعداد 7931وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال  یاز سو منتشرشدهاطالعات  نيبر اساس آخر

درصد کاهش  5.4با سال قبل از آن،  سهيکه در مقا صادرشدهو توسعه در کشور  قیتحق یگواه 974

 یمراکز پژوهش یستأسو جواز  شرفتهیپ عيصنا یواحدها فناوریسطح  نیچن. همدهدیرا نشان م

نسبت به مدت مشابه سال قبل  یدرصد 17.7و  یدرصد 51.1کاهش  بیبه ترت یو معدن یتصنع

داشته است. پروانه  یدرصد 70.4کاهش  زیو توسعه صادره ن قیبازه پروانه تحق ني. در ادهدیمنشان 

و تعداد  یدرصد 1.1 شينسبت به سال گذشته افزا یو معدن یصنعت یهاپژوهش مراکز پژوهش

 موارد، نيداشته است. با توجه به ا یدرصد 797.5 شيافزا زین يیدشدهتأ یصنعت یانبندانش یهاشرکت

موارد  ريدر سا به همراه دارد، یصنعت یهاشرکت یبرا يیايکه مزا یانبندانش یهاشرکت جزبه

ا دهد که بینشان م نياند. او توسعه نسبت به سال قبل کاهش داشته قیتحق یو مجوزها هایگواه

و توسعه  قیتحق یهانهيهز یصنعت یها و واحدهاشرکت ،7931در سال  یبه نوسانات اقتصاد وجهت

 . کاهشستیکشور ن یاقتصاد یهابنگاه نيا یاصل تياولو در گريموضوع د نيرا کاهش داده و ا

وجب م فناوریکاهش نفوذ  قياز طر یآت یهاو توسعه در سال قیکشور در تحق عيصنا یگذارهيسرما

وع در موض نيانتظار داشت ا ديبا رقبا خواهد شد و با سهيکشور در مقا عيصنا يریپذرقابتکاهش 

 باال منجر شود. فناوریدر صادرات محصوالت با  رانيا گاهيبه افت جا یآت هایسال

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 711صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 یانبندانش. اقتصاد 5-3-2

( 7923)مصوب  انیبندانش یهااز شرکت تيقانون حما یسازيیو دوازدهم، اجرا ازدهميدر دولت 

افتاده بود. در  قيبه تعو 7930آن تا سال  یجد یکه اجرا یبوده است؛ قانون یاصل یهااستیاز س

رقم تا اسفند  نيشده بودند که ا تیصالح دیقانون، تائ نيا ریاز مس شرکت 0تنها  ازدهم،يآغاز دولت 

نظیر  یانبندانش هایشرکت از حمايت قانون . مزايایدیشرکت رس 4003به  يیبا رشد نما 7931

ی، نقش بانک تسهیالتصادراتی و  عوارض و بازرگانی سود گمرکی، حقوق عوارض، مالیاتی، معافیت

 صدیس بربالغ مجموعاً تا آذرماه انیبندانش یهاشرکتای در اين رشد داشته است. عمده

به  7931 یها در سال مالشرکت نياند و مجموع درآمد انموده جاديا می( اشتغال مستق922،222هزار)

  است. دهیرس الير اردیلی( م122،222از ششصد هزار ) شیب
 7933-31طی دوره  بنیاندانش یهاشركتتوسط  جادشدهیا(.  اشتغال و درآمد 74-5) نمودار

  
  یانبندانشهای توسط شرکت يجادشدهادرآمد  انیبندانشهای توسط شرکت يجادشدهاتعداد اشتغال 

 )میلیارد ريال(

 رياست جمهوری. فناوری: معاونت علمی و مأخذ

در  ینقش مهم ان،یبندر اقتصاد دانش یمال تأمیننظام  یبازو عنوانبه يیو شکوفا یصندوق نوآور

آمار  (07-5)دارد. در جداول  انیبندانش یهافعال در حوزه یهاها و شرکتبنگاه یهاتیتوسعه فعال

نشان  يیو شکوفا یصندوق نوآور هایيتحماو انواع  7931سال   انيتا پا يتموردحما یهاطرح

 است. شدهداده

 7931تا پایان سال  صندوق نوآوری و شکوفایی شده فیتکلهای تعیین (. آمار طرح37-5) جدول
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 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 712صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 سهم )درصد( تعداد عنوان

 11.0 5925 های مصوبطرح

 09.2 7114 شدهخارجهای رد، اصالح و انصرافی، از دستور کار طرح

 722 1253 های تعیین تکلیف شدهکل طرح

 : صندوق نوآوری و شکوفايی.مأخذ

ريب ض )از ابتدا تاکنون(، یانبندانش یهاشرکتدرخواست به  یدارا یانبندانش یهاشرکتنسبت 

 نيشتریاست. ب درصد 51، در حال حاضر اين شاخص حدود شودیمنامیده  ینفوذ صندوق نوآور

ت. در اس يافتهاختصاصمصوب  یهاطرحبه  یمال تأمینو  الحسنهقرض یهاوامبه شکل  التیتسه

ه نشان داده شد فناوری یهاحوزه کیبه تفک يیو شکوفا یصندوق نوآور التیهتس( 75-5نمودار )

 است.

 7931تا پایان سال  های مختلف فناوری(. تسهیالت مصوب صندوق به تفکیک حوزه75-5نمودار )

 
 صندوق نوآوری و شکوفايی. :مأخذ

 دهندهنشاناختصاص دارد که  (ريال میلیارد 077)زيستی  فناوری بیشترين مبلغ تسهیالت به حوزۀ

 باشد. انقالب می از پس زيستی فناوری از سابقهحمايت بی
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 713صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 گیری فصل پنجمی و نتیجهبندجمع

، 7931 در سال یخودرو و فلزات اساس ،یمینفت، گاز، پتروش عيصنا مياز برجام و تحر کايخروج آمر

قطعات،  ،یدانش فن تأمینو  یخارجمشترک  هاییهمکار از منظر انجام یرمستقیمیغاثرات مستقیم و 

مواد اولیه وارداتی، افزايش  تأمینآالت، انجام مبادالت مالی و تجاری، دشواری نیو ماش زاتیتجه

بر بخش صنعت و معدن کشور داشت.  نرخ ارز یانناگه جهش واسطهبههای تولید داخلی قیمت نهاده

عالوه بر آن، افزايش شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد از يکسو موجب افزايش انگیزه سوداگرانه در 

ها ببازار مواد و محصوالت معدنی )نظیر فوالد(، محصوالت صنعتی )نظیر خودرو( و کاالهای گران

ساز قاچاق مواد اولیه داخلی به خارج از کشور شد که نه)نظیر سکه و طال( و از سوی ديگر، زمی

خاص در صنايع تحريمی و  صورتبه وکارکسببرآيند همه اين پیامدها نامناسب شدن فضای 

 هایيرگروهزها، سهم رغم اين چالشعام در کل بخش صنعت و معدن کشور شد. علی صورتبه

به  7931واحد درصد افزايش در سال  9.7و  7صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی به ترتیب با 

های ی به قیمتناخالص داخل دیروند کاهنده سهم صنعت از تول ،حالباايندرصد رسید.  72.7و  72.1

 کند بودن روند صنعتی شدن در کشور است. هنده دنشان تا حدی

از( همراه نفت و گ ،یفلزات اساس ،یمیکشور )خودرو، پتروش کيستراتژا عيصنا میمستق هایميتحر

 یازنمورد یواردات ایو واسطه هیمواد اول تأمینبر  ونقلحملو  یتبادالت مال ميتحر یبا اثرات منف

م و اقال یاز محصوالت معدن یقاچاق برخ نیو همچن نيیبا عمق ساخت پا عيدر صنا الخصوصیعل

اهش و آزاد موجب ک یاختالف ارز دولت درنتیجهسوداگرانه  هایزهیانگ یرگیشکل واسطهبهباالدست 

انواع »، «درصد -94.4کشنده  ونیکام»، «درصد -97.7 ونيزيانواع تلو»، «درصد -03.9وانت » دیتول

 شد.    « درصد -93.4 يیلباسشو نیماش»و  « درصد -92.7 یسوار

 زانیم ازنظر ،یدرصد 1.7 افزايشتعداد با  ازنظر یصادره صنعت یبرداربهره یهاپروانه 7931سال  در

 زیمواجه بودند. ناچ یدرصد 0.0افزايش اشتغال با  نظرازنقطهو  یدرصد 774.7 با افزايش هيسرما

-هيمارکز سرتم درنتیجه برداریپروانه بهره گذاریهينسبت به کاهش سرما یبودن کاهش اشتغال صنعت

باال  ليدال ترينمهماز  یکياست.  نیشیپ هایهمانند سال برهيمنبع محور سرما عيبر صنا هاگذاری

و  می)مستق ارانهي عيتابع توز شتریب یمنبع محور و مادر، چگال عيدر صنا یگذارهيبودن سرما
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 722صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 یهاتيحما واسطهبه عيصنا نيسود در ا هیو باال بودن حاش هاتیرشته فعال ني( به سمت امیرمستقیغ

 نکهآحالاست.  یجهان متیق یمحصوالت بر مبنا یگذارمتیو ق هیخوراک و مواد اول تأمیندولت در 

 هیالت، حاشمحصو یمتیو سرکوب ق یازموردن هیمواد اول متیبه علت باال بودن ق دستنيیپا عيدر صنا

 باالتر است. یگذارهيسرما سکيبوده و ر ترنيیسود پا

از  هاگذاریهيسرما شتریبالفعل آنکه ب یصنعت هایگذاریهيباط با سرمادر ارت گريد تیحائز اهم نکته

 هيطرح با سرما 75) ای( و نه توسعهالير اردیلیهزار م 993.7معادل  هيطرح با سرما 71) یجادينوع ا

حاصل  هایکک و فرآورده»منبع محور  هایتیدر رشته فعال عمدتاً( و الير اردیلیهزار م 43.4معادل 

و  يیمحصوالت غذا» ،«یساخت فلزات اساس» ،«يیایمیساخت مواد و محصوالت ش»، «از نفت

ت. بوده اس «یرفلزیغ یمحصوالت کان ريسا»و  «کیو پالست کیمحصوالت از الست» ،«یدنیآشام

 ديد و خريد جدواح یستأسآن به  شتریب یوابستگ واسطهبه یجاديا گذاریهيسرما شتریب بریهيسرما

درصد  92منبع محور و بالاستفاده بودن حداقل  عيصنا دیتول رهیزنج لیبا عدم تکم توأم آالتنیماش

و  یصنعت یمجوز ده یسممکاندر  بازنگری لزوم دهندهنشان ،یصنعت یدر واحدها يجادشدها تیظرف

 است.  دیمغفول مانده تول هایحلقه یسوبه گذارانهيسرما تيهدا

 هيسرما یبرابر 7.2 شيمنبع محور همراه با افزا عيبالقوه بر صنا یصنعت هایگذاریهيسرما یباال تمرکز

در  الير اردیلیم 771.1به  7930در سال  الير اردیلیم 14)از  یهر واحد صنعت جاديا یبرا یازموردن

به  7930نفر در سال  01.0شده )از  ینبیشیپ زايیاشتغال یبرابر 2.21( در مقابل کاهش 7931سال 

 عيصنا یسهم باال واسطهبهبخش صنعت  زايیاشتغال هاینهيهز شيافزا نی( مب7931نفر در سال  00.1

ه با توجه به توسع اگرچهصادره است.  یصنعت یستأس یدر سبد جوازها برهيمنبع محور و سرما

 نيا یذات تیبا ماه ريمغا عتاز بخش صن زايیاشتغالانتظار  د،یتول ديجد هاییو فناور ونیاتوماس

و توسعه،  قیتحق هایدر بخش عيارزش صنا رهیمفقوده زنج هایبخش است اما با توسعه حلقه

اد بخش در کل اقتص نيسهم اشتغال ا توانیو خدمات پس از فروش م یابيبازار نگ،يبرند ،یطراح

  .دیرا ارتقا بخش

درصد ارزش  22و  دهافزوارزشدرصد  11 بربالغ 7935، در سال ايران با اطالعات مرکز آمار مطابق

 ،«یفلزات اساس» ،«يیایمیمواد و محصوالت ش»منبع محور  عيدر صنا یصنعت هایستانده کارگاه

 یمحصوالت کان»و  «یشگاهيپاال عيصنا» ،«یدنیو آشام يیغذا عيصنا» ،«یموتور هینقل ليوسا»

از ارزش  یدرصد 1.1و  افزودهارزشاز  یدرصد 2.5با سهم  محوردانش عيبوده و صنا «یرفلزیغ

 اندردهاز آن خود ک یصنعت هاییترشته فعال انیدستاورد را در م نيکمتر یصنعت هایستانده کارگاه



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 727صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

ی صنايع با بر مبنا یو عدم توسعه صنعت هاتيمز هيکشور بر پا عيصنا یرگیاز شکل یامر ناش ناي که

 يینعت زداص دهيبوده و پد يافتهتوسعهصنعتی شدن در کشورهای  باتجربهباال مطابق  افزودهارزش

موضوع  نيا ديبه تشد زینهای جاری و ثابت( )افزايش شکاف تولید ناخالص داخلی صنعت به قیمت

 کمک کرده است.

 هایتیمربوط به رشته فعال 7935کشور در سال  یصنعت هایدرصد صادرات کارگاه 24 بربالغ اگرچه

رشته  نياست اما رابطه مبادله ا «یفلزات اساس»و  «یشگاهيپاال عيصنا» ،«يیایمیمواد و محصوالت ش»

صادرات  ،درواقعو  یدر مقابل واردات یصادرات یکاالها ترنپايی ارزش دهندهنشان هاتیفعال

 ست.ا عيصنا نيارزش در ا رهیزنج لیعدم توسعه و تکم واسطهبه نيیپا افزودهارزشمحصوالت با 

، «درصد 51.7کاتد مس »کشور متعلق به  یمحصوالت معدن داتیرشد تول نيشتریب 7931سال  در

ظروف »و « درصد 1.4سنگ کنسانتره زغال»، «درصد 1.5فوالد خام »، «درصد 77.1 یاشهیظروف ش»

 یارزش به لحاظ زین یمعدن عيو صنا یصادرات محصوالت معدن نيشتریبوده است. ب« درصد 1.1 ینیچ

 یو به لحاظ وزن «مانیس رهیزنج»و « مس و محصوالت» ،«یفوالد و محصوالت فوالد»به  طمربو

ه بوده است. رابط(« یبند)دانه آهنسنگ»و  «یفوالد و محصوالت فوالد» ،«مانیس رهیزنج»مربوط به 

( نایو پودر آلوم یرو یرهزنج اژها،یانواع فروآل جزبه) یمعدن عيو صنا یمبادله مواد و محصوالت معدن

 است. یخارج یبا رقبا اسیدر ق یداخل داتیتول ترنيیپا یرذيپاز قدرت رقابت یحاک

 عياو صن یمحصوالت معدن یو جهش نرخ ارز، عرضه و تقاضا یفلزات اساس ميبا تحر 7931سال  در

به  یمواد و محصوالت معدن متیق یبا عدم تعادل مواجه شد، وابستگ رانيا یدر بورس کاال یمعدن

 یسود و ورود تقاضا هیحاش جاديو آزاد موجب ا یبا شکاف معنادار نرخ ارز دولت توأم یجهان متیق

ه و تقاضا عرض ،گذاریمتیق نديبازار در فرآ میمداخالت ستاد تنظ اگرچهبازار شد.  نيبه ا بازیسفته

 یهانهيهز شافزاي موجب مدتکاذب بود اما در کوتاه یتقاضا و کاهش تقاضا تيريمد یدر راستا

( شد. عالوه بر یيلباسشو نیو ماش ونيزيتلو ری)نظ عيصنا نيا دیو کاهش تول دستنيیپا عيصنا دیتول

 یدرصد 94به افت صادرات )کاهش  زیبازار داخل ن تأمین باهدف یصادرات هایتيآن، محدود

 . دی( انجامیوزن یدرصد 47و  یارزش



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:
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 720صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 آهنسنگمعادن کشور متعلق به  داتیارزش تول نيشتریب 7931با اطالعات مرکز آمار، در سال  مطابق

 بیبه ترت داتیارزش تول نيشتریدرصد بوده است و ب 03.3درصد و سنگ مس با سهم  42.4با سهم 

ا ب آهنسنگمعادن  زنی افزودهبوده است. از منظر ارزش یشرق جانيو آذربا زديکرمان،  هایدر استان

 عالوه. انددر صدر معادن کشور قرار داشته یدرصد 90.5و سنگ مس با سهم  یدرصد 45.2سهم 

و سنگ مس  آهنسنگبخش معدن مربوط به معادن  هایگذاریهسرماي درصد 17.2 درمجموع ،بر آن

 بوده است.

های تحقیق و توسعه هم در بخش دولتی به دلیل مشکالت نکته حائز اهمیت ديگر، روند کاهشی هزينه

های خصوصی در مشکالت مالی بنگاه واسطهبهصوصی ای دولت و هم در بخش خمالی و بودجه

سهم تحقیق و  کهنحویبهبود  7931عدم تخصیص منابع و اعتبار داخلی برای اين موضوع در سال 

مطابق با اسناد باالدستی، اين رقم  کهیدرحالدرصد شد؛  2.14توسعه از تولید ناخالص داخلی تنها 

ل های تجاری در تحقیق و توسعه به ککرد بنگاهآن، نسبت هزينه درصد ارتقاء يابد. عالوه بر 4بايد به 

 52به  7424اين رقم بايد تا سال  کهیدرحالدرصد است  71کرد تحقیق و توسعه کشور تنها هزينه

از جانب وزارت صنعت، معدن و  صادرشدههای تحقیق و توسعه درصد افزايش يابد. کاهش گواهی

 يگری بر آن است که در شرايط دشوار اقتصادی، يکی از اولیننیز گواه د 7931تجارت در سال 

که دوام و بقای دهد، بخش تحقیق و توسعه است؛ حال آنهايی که بودجه خود را از دست میبخش

باشد. گذاری در تحقیق و توسعه میها در گروی نوآوری و ايجاد تمايز با رقبا از مسیر سرمايهشرکت

 ناوریفکاهش نفوذ  قياز طر یآت یهاو توسعه در سال قیکشور در تحق عيصنا یگذارهيکاهش سرما

 نيانتظار داشت ا ديبا رقبا خواهد شد و با سهيکشور در مقا عيصنا يریپذرقابتموجب کاهش 

 باال منجر شود. فناوریدر صادرات محصوالت با  رانيا گاهيبه افت جا یآت هایسالموضوع در 
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ای همالی بخش صنعت، معدن و تجارت و تحلیل پویایی تأمین: ششمفصل 

 بخش صنعت و معدن در بازار سرمایه
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:
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 724صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 کیدهچ

بخش صنعت  یمال تأمین 7931در سال ها و برآوردها حاکی از آن است که مالی بررسی تأمیناز منظر 

درصد( و  12هزار میلیارد ريال و سهم  0223.9)رقم بوده  یو معدن همچنان معطوف به نظام بانک

 تأمینرا در  نقش نيشتریبدرصد(  02هزار میلیارد ريال و سهم  594.2)با رقم  هيبازار سرما آن از بعد

های سرمايه و نیز و با توجه به محدود بودن اعتبارات تملک دارايی کرد فايا اين بخش یمال

های صنعتی و معدنی از محل اين دو منبع مالی ی، فعالیتجذب منابع مالی خارج هایيتمحدود

 ،ی(اقتصاد مقاومت یهااستیس) دیطرح رونق تول یراستا در و 7931در سال  چندان توفیق نداشت.

 .کوچک و متوسط اعطا شد یصنعت یهابه واحد یبانک التیتسه الير اردیلیهزار م 090.2حدود 

 91.3بخش  نيا یعنوان بانک تخصصبانک صنعت و معدن به التیسال تسه نيآنکه در ا رغمبه

بل هم نسبت به سال ق دیطرح رونق تول یبانک در راستا نيا التی، تسهحالبااين افت،يدرصد رشد 

درصدی  40.3و  15.1ی به ترتیب با کاهش رشد پرداخت التیتعداد طرح و هم از منظر تسه ازلحاظ

شده ارائه یامهیو ب یاز خدمات ضمانت یمندچک و متوسط در بهرهکو عيصنا ن،يعالوه بر ا .همراه بود

  .ندمواجه بود تيبا محدود زین یتيحما یهاتوسط صندوق

مراه ه یبه بخش صنعت و معدن با رشد مناسب یصندوق توسعه مل یالير التیتسه 7931سال  در

 یهابخش ترينمهمهمراه بود.  یدرصد 73آن به بخش با کاهش حدود  یارز التیتسه یبود ول

 مان،یس ،یفوالد ،یمیپتروش یهاشامل طرح یصندوق توسعه مل یارز التیمند از تسهبهره یصنعت

تباری به اع مؤسساتها و تسهیالت اعطايی بانکآنکه  رغمبهمشابه بوده است.  عيو صنا گسن ،یکاش

به افزايش بیش از  با توجه یکرد ول دایرشد پ 7931در سال  یاسم متیبخش صنعت و معدن به ق

 یو کاالها هیمواد اول متیارز و ق نرخ شيافزاسبب به )سال اين شاخص صنعت در درصدی  12

 توانیم یقرار نگرفت و تا حدودپول  بازار یش کافشو پو تيحما حتبخش ت نيعمالً ا ی(،اواسطه

 بخش صنعت، مسئله اصلی آن است که درواقعبخش مشاهده کرد.  ی اينموضوع را در رشد منف نيا

 ،اهخشب ريبا سا اسیآن در ق یگذارهيبودن روند سرما برزمان نیز و کمتر یمعدن با توجه به بازده و

بخش  اين سهم که  یطوربه ؛روبرو بوده است یشتریب تيبا محدود التیبه تسه یدر دسترس عمدتاً

 7931درصد در سال  02به کمتر از  7922درصد در سال  92.0از  ینظام بانک التیتسه ماندهاز 

 42.1به  7922در سال  71.0خدمات از  و یبازرگان بخشسهم  اين در حالی است که. افتيکاهش 

 ریاخ انیدر سال یمال یبازارها بازدهی انتظاری باالی یداشت. از طرف شيافزا ریاخ انیدرصد در سال

و معدن  بخش صنعت یگذارهيبه سرما ینگينقد صیتخص زهیانگ ،یتمیو ق یارز یهاشوک سبببه 

 دهدینشان م یاز منابع بانک یو معدن یصنعت یهابنگاه یمندبهره بیترک نیکاهش داده است. همچن

 تأمینیه از ناح عمدتاً) کوچک و متوسط عيصنا یت نسبیبزرگ، محروم عيصنا یمال تأمین تيکه اولو
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:
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 725صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

ازار در بمالی بخش صنعت و معدن در اين سال  تأمینآنکه  رغمبهرا به دنبال داشته است.  (قيوثا

در  شدهرفتهيپذ یهاکه مختص شرکت بوده هيسرما شيافزا از ناحیه عمدتاًافزايش يافت،  هيسرما

 یهايیاراارزش د شياز افزا یناش بیشترها شرکت هيسرما شيافزا ضمن آنکهاست.  فرابورسبورس و 

 اضافه نشده است. یمال تأمینجهت  توجهیقابل یديجدنرخ ارز بوده و عمالً منابع  شيافزا یدر پ

 و بوده عمومی یمربوط به دولت و نهادهادر بازار سرمايه  همچنین عمده ابزارهای مالی منتشره

 . بوده استمحدود از آن  صنايع یریگبهره

 دهدنیز شواهد نشان می 7931در سال  هيبازار سرما درهای بخش صنعت و معدن از منظر پويايی

و  يیمایسامانه ارز ن یاندازنرخ ارز، راه شيافزا لیماهه اول سال به دل 1در صنعت شاخص  راتییتغ

ماهه دوم  1و در  یمتوسط صعود طوربه يجادشدهاو حذف رانت  هامتیشدن ق ی، منطقیآزادساز

 یهامتیآبان ماه، کاهش ق مهیدر ن کايمرآ متحدهاياالت یهاميفاز دوم تحر یسال به علت اجرا

بوده  یولمتوسط نز طوربهاروپا  یشدن سازوکار مال يیاجرا یو چگونگ CFT يینها تأيید ،یجهان

 .درصدی را تجربه کرد 21.3اين شاخص در قیاس با سال قبل رشد  درمجموع کهیطوربه؛ است

و  ی، معامالتیارزش بازار شياز افزا یحاک 7931سال در  یفرابورسو  یبورس عيصنا عملکرد

از  یناش عمدتاًبود که  درصدی 50.2و  717، 12.1به ترتیب با نرخ رشد  عيصنااين  یسودآور

ی لزف یهاو استخراج کانه یساخت فلزات اساس ،يیایمیعملکرد سه صنعت مهم شامل محصوالت ش

به  وطاين امر نیز غالباً مرب نیمی از کل ارزش بازاری بورس را در اختیار داشتند. بربالغکه  استبوده 

توان آن را مبنايی برای رشد بخش حقیقی صنعت و نمی بوده است هامتیارز و رشد ق نرخ شيافزا

 یدرصد رشد ول 11ارزش  ازلحاظبورس کاال  یکيزیمعامالت در بازار ف عنوان نمونهعنوان کرد. به

 درصد کاهش رشد را تجربه کرد. 1حجم معامله  اظازلح
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:
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 721صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 مقدمه

استمرار و مالی برای  تأمیندر طی چند سال اخیر، های اقتصادی بنگاه های اصلیدغدغهيکی از 

حت را ت هاآنهای گذاریسرمايه ،منابع مالی کافی کمبود کهنحویبهها بوده است؛ گسترش فعالیت

نقش و اهمیت بازارهای مالی مختلف در ايفای نقش تجهیز  اين میان،ر . دداده استخود قرار  تأثیر

 های صنعتی و معدنی ازفعالیت ويژهبههای مولد و منابع مالی و هدايت و مديريت آن به سمت بخش

يکی از رويکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در  کهنحویبهاهمیت مضاعفی برخوردار است؛ 

هدف  ،است. با اين توضیح گذاریمنابع مالی و توسعه سرمايه تأمینبه جهت رونق تولید مربوط 

ر بخش ب تأکیدهای تولیدی با مالی بخش تأمینفصل حاضر بررسی نقش هر يک از بازارهای مالی در 

های اين بخش در بازار سرمايه است. در اين راستا و نیز تحلیل پويايی 7931صنعت و معدن در سال 

باری، اعت مؤسساتو  هابانک) بازار پول در بخش اول عملکرد بازارها و منابع مالی کشور مشتمل بر

زارت های حمايتی زيرمجموعه وبانک تخصصی صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی، صندوق

گذاری هسرماي و بورس کاال(، فرا بورس)به تفکیک بورس،  ، بازار سرمايهصنعت، معدن و تجارت(

ارائه خواهد شد. در بخش  ایهای سرمايهو بودجه دولت در قالب اعتبارات تملک دارايی خارجی

 های بخش صنعت و معدن در بازار سرمايه اختصاص دارد، تحلیلی از رونددوم که به پويايی

های عملکردی بازار سرمايه ارائه های مالی و شاخصهای قیمت کل و صنعت، شاخصشاخص

 شود.خواهد شد؛ ضمن آنکه فعالیت برخی صنايع مهم و اصلی در بازار سرمايه کشور نیز تبیین می

  کشور مالی تأمینبررسی ساختار . 9-1

 ،سرمايه ، بازارو اعتبار بخش اصلی بازار پول چهار ازمالی در اقتصاد ايران  تأمینساختار  یطورکلبه

 هایيیدارا( منابع دولت در قالب تملک خارجی مستقیم گذاریهسرماي ويژهبهمنابع خارجی )

مالی اقتصاد ايران  تأمین(، سهم هر يک از اين بازارها را در 7-1. جدول )شودتشکیل می ایسرمايه

 دهد.نشان می 7935-31طی دوره 
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 )هزار میلیارد ریال( 7935-31مالی كشور طی دوره  تأمینسهم بازارهای مختلف مالی در  .(7-6)جدول 

 سال
 نظام بانکی

(1) 

 بازار سرمایه

(2) 

 گذاری خارجیسرمایه

(3)1 

 اعتبارات عمرانی

(4) 
 مجموع

1365 
5429.1 

(29.1) 

501.1 

(2.7) 

700.2 

(7.3) 

402.2 

(1.9) 

1554.2 

(722) 

1369 
1793.7 

(22.5) 

202.5 

(72.3) 

029.2 

(0.1) 

471.2 

(1) 

1103.1 

(722) 

1367 
1191.9 

(13.9) 

7713.0 

(70) 

915.0 

(9.2) 

413.5 

(4.3) 

3109.7 

(722) 

( قوانین بودجه سالیانه کشور و اعداد در پرانتز 4( آنکتاد، )9( سازمان بورس اوراق بهادار، )0( بانک مرکزی ج.ا.ا.، )7: )مأخذ

 محاسبات تحقیق.سهم هستند و 

منابع مالی کشور به شمار  کنندهینتأمای و يکی از نهادهای توسعه نهاديک عنوانبه* اگرچه صندوق توسعه ملی 

شود؛ لذا اين موضوع در تسهیالت نظام منابع آن از طريق سیستم بانکی به بخش تولید اعطا می حالبااينرود، می

 بانکی لحاظ شده است.

  22متوسط نزديک به  طوربهمالی کشور بانک محور است و  تأمینشود نظام که مالحظه می طورهمان

مالی را به خود اختصاص داده است. پس از نظام بانکی، بازار سرمايه، اعتبارات  تأمیندرصد از 

گذاری خارجی به ترتیب بیشترين سهم را به خود ای و سرمايههای سرمايههای تملک دارايیطرح

گذاری خارجی تا حد زيادی مربوط به درصدی سرمايه 4اند. سهم پايین و کمتر از تصاص دادهاخ

المللی علیه کشور بوده است ضمن آنکه بايد توجه داشت که اين های اقتصادی بینآثار اعمال تحريم

عمده  وگاز است. عالوه بر اين، سهمهای انرژی و نفتمربوط به بخش عمدتاًها نیز گذاریسرمايه

شود و ای دولت صرف توسعه زيرساخت کشور میهای سرمايههای تملک دارايیاعتبارات طرح

مستقیم سهم چندانی از آن ندارند. همچنین افزايش سهم بازار  صورتبههای مولد اقتصادی بخش

احیه نواسطه گسترش بازار بدهی، از مالی اقتصاد ايران در طی سالیان اخیر به تأمینسرمايه در کل 

                                                 
میلیون  9422و  5273،  9910به ترتیب معادل  7935-31طی دوره  کشور . بر اساس گزارش ساالنه آنکتاد، ارقام سرمايه گذاری خارجی 7

، ارقام مندرج در جدول است( هريال بود721290و  42459،  91442که به ترتیب )ها سالدالر بوده که با توجه به نرخ ارز بازار آزاد در اين 

  بر حسب هزار میلیارد ريال ارائه شده است.



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 722صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

تر، در ارزيابی دقیق منظوربههای دولت صورت گرفته است. انتشار اوراق خزانه بابت پرداخت بدهی

 رد.گیقرار می موردبررسیمالی بخش صنعت و معدن  تأمینادامه سهم هريک از اين بازارهای مالی در 

 . نظام بانکی9-1-1

 ها و مؤسسات اعتباری. بانک1-1-1-9

های به بخش 7931 در سالها تسهیالت پرداختی بانکعات موجود، میزان بر اساس آخرين اطال

درصد  01 رشدی در حدود سال قبل با مقايسه در که بوده میلیارد ريال هزار 1191.9 معادلاقتصادی 

، بخش صنعت و معدن حدود 7931از اين میزان تسهیالت اعطايی در سال  است. را تجربه کرده

درصد  73.3هزار میلیارد ريال را به خود اختصاص داده که در مقايسه با سال قبل حدود  0223.9

افزايش حجم اسمی تسهیالت، سهم بخش صنعت و معدن از  رغمبهو  حالبااينرشد داشته است. 

واحد درصد  4/7حدود  7931نسبت به سال  7931درصد( در سال  01ها )کل تسهیالت اعطايی بانک

واحد درصدی آن  2.3و روند کاهشی سهم اين بخش از تسهیالت بانکی )همانند کاهش  يافتهکاهش

 (.0-1( تداوم داشته است )جدول 7935نسبت به  7931در سال 

 درصد(-های اقتصادی )هزار میلیارد ریالو مؤسسات اعتباری به بخش هابانکمیزان و سهم تسهیالت  .(3-6جدول )

 سال
کل 

 هابخش

سهم 

صنعت و 

 معدن

سهم 

بازرگانی و 

 خدمات*

سهم 

 ساختمان

سهم 

 کشاورزی

سهم 

سایر 

 هابخش

رشد اعطای 

تسهیالت 

ها بخش کلبه

 )درصد(

رشد اعطای 

تسهیالت بخش 

صنعت و معدن 

 )درصد(

1361 0222.3 97.1 40.1 71.2 2.1 2.7 - - 

1361 7355.2 97.1 45.1 79.5 3.2 2.7 0.1- 0.4- 

1362 0910.0 03.3 42.4 70.0 3.4 2.7 02.2 74.25 

1363 9474.7 97.0 43.0 77.2 1.5 2.9 44.5 52.2 

1364 4719.0 03.0 50.2 72.9 2.4 2.7 00.0 74.5 

1365 5429.1 03.9 50.3 3.7 2.5 2.0 97.4 90.21 

1369 1793.7 02.4 55.2 2.4 2.2 2.0 70 2.9 

1367 1191.9 01 57.3 79.4 1.1 2.7 01 73.3 

 09.9 01.0 2.0 2.4 77.3 43.1 03.2 4753.9 متوسط

 : بانک مرکزی ج.ا.ا مأخذ

درصد بوده  70.0و  77.3به ترتیب معادل  7931و  7931*سهم بخش بازرگانی از تسهیالت نظام بانکی در سال  

هدف  الحباايناست. البته ممکن است بخشی از تسهیالت در اين حوزه به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شود 

 از اين بررسی میزان تسهیالت اعطايی به حوزه مولد صنعتی و معدنی است.



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 723صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

درصد  92متوسط حدود  طوربه بررسی مورددهد که در دوره ( نشان می0-1بررسی اطالعات جدول )

و  مالی کشور به بخش صنعت تأمینرکن  ترينمهم عنوانبهاز تسهیالت اعطايی نظام بانکی کشور 

درصد در دوره  92حتماً بايد در تحلیل همین سهم )حدود  حالينباااست؛   فتهيااختصاصمعدن 

خشی ب چراکه( از تسهیالت اعطايی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن نیز احتیاط کرد؛ 31-7932

های گذشته بوده و سهم تسهیالت ايجادی و از آن مربوط به امهال و استمهال تسهیالت اعطايی سال

درصد از کل تسهیالت اعطايی به بخش صنعت و معدن است. از طرفی، عمده  75از  ای کمترتوسعه

 است  اعطاشدهدر قالب تسهیالت سرمايه در گردش  يادشدهتسهیالت بانکی طی دوره 

 (.7-1)نمودار 

 7931تركیب تسهیالت اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال  .(7-6نمودار )      

 
 بانک مرکزی ج.ا.ا :مأخذ        

دهد که عمده آن در قالب نشان می 7931در سال  ها به بخش صنعت و معدنسهم تسهیالت بانک

است. از سويی، سهم مجموع تسهیالت اعطايی  شده اعطادرصد(  12.2تسهیالت سرمايه در گردش )

یت آن است درصد بوده است. نکته حائز اهم 74.9ای بخش صنعت و معدن معادل ايجادی و توسعه

با  7931نسبت به سال  7931میزان تسهیالت اعطايی ايجادی به بخش صنعت و معدن در سال  که

 (. 9-1همراه بوده است )جدول  توجهقابلرشد 

 

 

خرید کاالهای شخصی

1.3%

سایر

6.6%

تسهیالت توسعه ای

7.1% تسهیالت ایجادی

7.2%

سرمایه در گردش

78.8%



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 732صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

  7936-31دوره  طیو بخش صنعت و معدن  یاقتصاد هایبخش كلبهاعطایی تسهیالت  درمانده(. تغییر 9-6جدول )

 )هزار میلیارد ریال(

 : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران.مأخذ

نسبت  7931(، میزان تسهیالت اعطايی ايجادی به بخش صنعت و معدن در سال 9-1مطابق جدول )

است. اين در حالی است که اين افزايش در  يافتهافزايشهزار میلیارد ريال  1/07حدود  7931به سال 

بیشتر هزار میلیارد ريال بوده است. اين امر بیانگر توجه  7/7تنها  7935نسبت به سال  7931سال 

رد های تولیدی بوده است و نتیجه اين رويکگذاری و توسعه ظرفیتمالی سرمايه تأمیننظام بانکی در 

تی( در اندازی واحدهای جديد صنعبرداری صادره ايجادی )برای راههای بهرهتا حدی در رشد پروانه

 قابل مشاهده است. 7931سال 

های مالی بخش تأمینر عملکرد نظام بانکی در های بانکی بتغییرات نرخ سود تسهیالت و سپرده

ها، نرخ سود سپرده 7931در قیاس با سال  7931دهد در سال ها نشان میبررسی .مختلف اثرگذار است

 (.4-1)جدول  7و نرخ سود عقود مشارکتی بدون تغییر مانده است یمشارکت یرغنرخ سود عقود 

  

                                                 
 درصد بوده است. 72درصد و نرخ سود مصوب تسهیالت عقود مشارکتی و غیرمشارکتی حداکثر  75، 7935. نرخ سود سپرده در سال  7

 7931 7931 سال

 هاکل بخش بازرگانی صنعت و معدن هاکل بخش بازرگانی صنعت و معدن بخش

هدف از 

 تسهیالت
 سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ

 9.1 47،9 1.0 752.1 3.3 123.5 1.7 57،1 1.4 702.3 ايجادی
7705.

4 
74.5 

سرمايه در 

 گردش

7451.

2 
29.1 524،1 12.1 9122.2 17.1 7149.9 12.2 209،3 19.0 

4973.

2 
55.2 

 0 755.2 2.4 4،5 2.9 5.3 9.7 732.5 2.5 4،5 2.1 72.5 تعمیر

 1 411.1 4.4 43،4 1.7 743.0 4.3 927 9.0 01،7 4 13.7 توسعه

خريد 

کاالی 

 شخصی

07.5 7.0 57،9 1.2 401.9 1.2 01.7 7.9 12،9 5.4 530.2 1.1 

خريد 

 مسکن
5.2 2.9 97،1 9.1 032.4 4.1 1.1 2.9 3،1 2.2 900.1 4.0 

 3.1 150.3 70.0 791،2 5.7 721.9 2.1 597.1 77.3 722،3 0.3 43.1 ساير

 جمع
7140.

0 
722 257،1 722 1793.7 722 0223.9 722 

7705،

3 
722.2 

1191.

9 
722 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 737صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 )درصد( 7938-31در دوره های سود سپرده و تسهیالت نرخ. (4-6جدول )

 1367 1369 1365 1364 1363 1362 1361 1361 شرح

 02 00 71-07.5 71 71 نرخ سود سپرده
حداکثر 

75 
.2577 75 

نرخ سود 

 عقودغیرمشارکتی
74 740 74 00 

حداکثر 

07 

حداکثر 

72 

حداکثر 

72 

حداکثر 

72 

 07حداقل  72-07 72-07 72-07 نرخ سود عقود مشارکتی
حداکثر 

04 

حداکثر 

72 

حداکثر 

72 

حداکثر 

72 

 : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران. مأخذ

ای نه، مبادلهالحسدر قالب سه نوع عقود قرض یطورکلبهبا عنايت به اينکه اعطای تسهیالت نظام بانکی 

حدود  7931ای از کل مانده تسهیالت بانکی در سال ، سهم عقود مبادله9پذيردو مشارکتی انجام می

واحد درصد  1.4، حدود 7931درصدی آن در سال  93درصد بوده که نسبت به سهم حدود  45.4

واحد  1.1در قیاس با سال قبل حدود  7931است. در مقابل سهم عقود مشارکتی در سال  يافتهافزايش

(. 7931درصد در سال  91به  7931درصد در سال  49.1ش سهم از درصد کاهش داشته است )کاه

ای مربوط به قراردادهای فروش اقساطی سهم عمده مانده تسهیالت عقود مبادله 7931در سال  درواقع

معادل  7931هزار میلیارد ريال بوده که در قیاس با سال  7911.0و  9240.7معادل  به ترتیبو مرابحه 

 د داشته است. درصد رش 51.1و  94.0

  

                                                 
 بانک مرکزی تعیین شده است. 5/1/7931مورخ  719139/31دار بر اساس بخشنامه گذاری مدتهای سرمايه. نرخ سود سپرده 7

 .02/72/7932های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب بر اساس مجموعه سیاست .0

رود یشمار نمها، گروه ساير نیز وجود دارد، بیشترين سهم آن مربوط به مطالبات غیرجاری است که در زمره عقود بهبندی. هرچند در طبقه9

 ای است.ی از عقود مبادلهجزئو خريد دين نیز 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 730صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 درصد( -)هزار میلیارد ریال 7938-31دوره  طی. مانده و سهم تسهیالت بانکی به تفکیک عقود مختلف بانکی (65)جدول 

27 
مانده 

 تسهیالت
 الحسنهقرض

سهم 

 )درصد(

عقود 

 مشارکتی

سهم 

 )درصد(

عقود 

 ایمبادله

سهم 

 )درصد(
 ساير

سهم 

 )درصد(

7932 9451.1 712.4 5.0 7570.1 49.2 7071.4 95.0 542.2 75.2 

7937 4211.2 071.7 5.4 7210.1 41.2 7422.0 94.1 512.5 74.2 

7930 5941.2 027.4 5.9 0101.4 43.7 7112.0 99.7 113.3 70.5 

7939 1042.2 971.2 5.7 9241.3 42.2 0752.0 94.5 105.3 77.1 

7934 1030.2 915.3 5.2 9197.5 57.0 0930.3 90.2 220.5 77.2 

7935 3727.7 410.1 5.7 4419.2 43.2 9752.2 94.1 7271.1 77.0 

7931 72209.0 535.0 5.5 4104.2 49.1 4002.0 93.2 7027.1 77.2 

7931 79227.1 124.3 1 4271 91 5232.0 45.4 7527.1 77.1 

 : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران.مأخذ 

در حالی است که جمع مانده تسهیالت عقود مشارکتی در  7931کاهش سهم عقود مشارکتی در سال 

اين سال افزايش را نیز تجربه کرده است. اعطای تسهیالت در قالب عقود مشارکتی )دارای نرخ سود 

ود قدر قیاس با ع هاآنويژه بخش صنعت و معدن، با توجه به نرخ باالی باال( به بخش تولید و به

 کند.تحمیل می هاآنمالی بیشتری را بر  تأمینهايی ای، احتماالً هزينهمبادله

نکته ديگری که تجهیز منابع مالی برای بخش صنعت و معدن را با محدوديت  ،عالوه بر موارد مذکور

د های مولگذاریسازد جذابیت و بازدهی باالی بازارهای مالی در قیاس با بازدهی سرمايهمواجه می

 است. 

 )درصد(  7931(. بازدهی بازارهای مالی در سال 3-6نمودار )

 

 .(7931) اقتصادی اتاق بازرگانی تهران های: معاونت بررسیمأخذ           
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 739صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

به ترتیب  7931، متوسط بازدهی بازار ارز، سکه و طال، بورس و مسکن در سال (0-1) مطابق نمودار

های مولد قابل قیاس نیست. درصد بوده است که با بازدهی فعالیت 11.2و  717.7، 712، 711.1

توانستند از ناحیه افزايش نرخ ارز درآمدهای ريالی  7931هرچند صنايع منبع محور صادراتی در سال 

( حائز اهمیت است. 0-1ه دست آورند. بنابراين توجه به دو نکته در خصوص نمودار )ب توجهیقابل

اول اينکه بازدهی باالتر سه بازار مالی سکه و طال، ارز و بورس در قیاس با دو بازار ديگر يعنی مسکن 

اين  هبااليی هستند. دوم اينک ینقد شوندگو بازار پول در حالی است که سه بازار مذکور دارای درجه 

منابع اعتباری و تسهیالت  بخشی از ،بازارسه اين احتمال وجود دارد به علت وجود بازدهی باال در 

 .بخش صنعت و معدن به سمت اين بازارها انحراف پیدا کند ازجملههای اقتصادی بخش

 . بانک تخصصی صنعت و معدن2-1-1-9

 90.0طور متوسط ساالنه حدود به 7932-31بانک صنعت و معدن در دوره  میزان تسهیالت اعطايی

 771.5به حدود  7932هزار میلیارد ريال در سال  1/05از میزان  کهیطوربهدرصد رشد داشته است؛ 

 7931در سال صنعت و معدن رسیده است. تسهیالت اعطايی بانک  7931هزار میلیارد ريال در سال 

عالوه بر اين، سهم اين بانک از تسهیالت درصد رشد داشته است.  91.3حدود  7931در قیاس با سال 

 2.1درصد بوده که نسبت به سال گذشته  5.1حدود  7931اعطايی به بخش صنعت و معدن در سال 

 (.1-1واحد درصد رشد داشته است )جدول 

 )هزار میلیارد ریال( 7938-31دوره  طیعملکرد بانک صنعت و معدن در اعطای تسهیالت  .(6-6جدول )

 شرح 1361 1361 1362 1363 1364 1365 1369 1367

2126.3 7140 7172 7073 7215 121 173 194 
کل تسهیالت اعطايی به بخش صنعت و 

 معدن

 صنعت و معدن* تسهیالت بانک **05.1 97.3 42.0 43.2 27.1 32.2 25.7 119.5

5.9 4.3 5.1 1.1 4.1 5.1 5.7 4.29 
سهم بانک صنعت و معدن از تسهیالت 

 بخش صنعت و معدن )درصد( اعطايی به

 رشد تسهیالت بانک صنعت و معدن )درصد( - 1/04 01 04 14 72.9 -5.4 39.6

 عملکرد بانک صنعت و معدن. گزارش :مأخذ

 *شامل پرداخت از منابع داخلی، وجوه اداره شده، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی است

 .های کوچک، متوسط و بزرگها به طرحپرداختیعملکرد کلی بانک صنعت و معدن بر اساس **



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 734صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

صنعت، معدن و تجارت بوده  وزارتهای اعالمی مطابق با اولويت 7931 تسهیالت اين بانک در سال

د برق و ی؛ تولیسازنیماشهای صنايع دارويی، سلولزی و شیمیايی؛ صنايع فلزی و و معطوف به طرح

ر است از ديگ ذکريانشاهای غیرفلزی بوده است. یصنايع برقی خانگی؛ ساختمانی، معادن و کان

مواد به  یقانون الحاق برخ 50کارکردهای اين بانک عاملیت وجوه صندوق توسعه ملی مطابق ماده 

 (. 1-1(، است )جدول 0) دولت یاز مقررات مال یبخش یمقانون تنظ

)هزار  7931و  7936های ع صندوق توسعه ملی در سالعملکرد عاملیت  بانک صنعت و معدن در اعطای تسهیالت مناب .(1-6جدول )

 میلیارد ریال(

 1367سال  1369سال  شرح
به  1367تغییر سال  درصد

1369 

 05.0 44.7 95.0 هاسپرده مانده

 23.9 71.4 2.1 ریالی اسنادی اعتبارات گشایش

 )میلیون ارزی اسنادی اعتبارات گشایش

 دالر(

4737 222 22.3- 

 10.1 12.0 42.7 هاوصولی

 .7931ماهه  70گزارش عملکرد  ،وزارت صنعت، معدن و تجارت: مأخذ

آنکه گشايش اعتبارات اسنادی ريالی توسط اين بانک رشد  رغمبه ،شودکه مالحظه می طورهمان

از طريق اين بانک با کاهش  شدهارائهدرصدی را تجربه کرد، اعتبارات اسنادی ارزی  23.9 مالحظهقابل

تواند بیانگر اثر پیامدهای لغو برجام بر بخش صنعت و درصدی مواجه شد که اين امر می 22.3رشد 

ای باشد که رشد اين بخش را با محدوديت در حوزه واردات مواد اولیه و کاالهای سرمايه عمدتاًمعدن 

رش اهای تولید اين بخش شده است. عالوه بر اين، مطابق گزجدی مواجه کرده و سبب افزايش هزينه

عملکرد صندوق توسعه ملی، میزان قرارداد عاملیت پرداخت تسهیالت ارزی میان صندوق و بانک 

 99.9میلیارد دالر بوده که نسبت به سال قبل با کاهش رشد  0معادل  7931صنعت و معدن در سال 

 درصد مواجه شد. 

های ههای تولیدی، بنگامالی بنگاه تأمینهمچنین، بانک صنعت و معدن در راستای طرح رونق تولید )

های اقتصاد درصد در راستای اجرای طرح 12با پیشرفت باالی  تمامیمهنهای کوچک و متوسط و طرح

واحد تولیدی کوچک و متوسط را  030مالی سرمايه در گردش تعداد  تأمین 7931مقاومتی( در سال 

. اين در حالی است که عملکرد بانک در اين 7هزار میلیارد ريال بر عهده داشت 70.0با رقمی معادل 

تعداد طرح و هم از منظر تسهیالت پرداختی با کاهش همراه بود  ازلحاظزمینه نسبت به سال قبل هم 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 735صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

هزار میلیارد  4/07واحد تولیدی کوچک و متوسط را با رقمی معادل  7732بانک تعداد  7931)در سال 

 .مالی کرد( تأمینريال 

 سعه ملی. صندوق تو9-1-2

 7931مطابق عملکرد صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیالت ريالی به بخش صنعت و معدن در سال 

های مهم در درصد رشد داشته است. بخش صنعت يکی از حوزه 1/09نسبت به سال قبل خود 

 کنندهتافيدری صنعتی هابخش ريزرود. بیشترين برخورداری از تسهیالت اين صندوق به شمار می

فوالد،   7931همچون پتروشیمی و فلزات اساسی هستند. در سال  محورمنبعالت نیز، صنايع تسهی

و  97، 945های صنعتی و معدنی با دريافت تسهیالت به ترتیب و ساير فعالیت سنگسیمان، کاشی، 

. ندامند از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی بودههای صنعتی بهرهحوزه ترينمهممیلیون دالر  922

 ، پااليشگاه، نیروگاه، نفتباالدست، پتروشیمی ونقلحملبه بخشهای  7931مابقی تسهیالت در سال 

، 532، 342، 702، 121به ترتیب به میزان   هابخشو ساير  دستيینپاو گاز باالدست، نفت و گاز 

با  7931میلیون دالر اعطا گرديد. از طرفی کل تسهیالت ارزی اين صندوق در سال  070و  5، 130

تسهیالت ارزی اين صندوق به بخش صنعت و معدن  حالباايندرصدی مواجه شد  73کاهش حدود 

 (.2-1درصدی همراه بود )جدول  07.5 رشدبا 

  



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 731صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 ریال( اردیلیهزار م -و معدن )میلیون دالرتسهیالت صندوق توسعه ملی به بخش صنعت . (0-6جدول )

 تغییرات ساالنه )درصد( 1367 1369 سال

نوع 

 تسهیالت

کل 

 هابخش

بخش صنعت و 

 معدن

کل 

 هابخش

بخش صنعت و 

 معدن
 هابخشکل 

صنعت خش ب

 و معدن

 09.1 71.0 40.4 27.0 94.9 13.9 ریالی

 07.5 -73.7 114 4241 103 5221 ارزی

 : صندوق توسعه ملی.مأخذ 

 مالی صنایع کوچک و متوسط تأمین. 9-1-3

 طرح رونق تولید. 1-3-1-9

واحد  90757 (، به7های اقتصاد مقاومتیدر راستای طرح رونق تولید )وفق سیاست 7931در سال 

درصد جمعاً حدود  12تمام دارای پیشرفت فیزيکی باالی تولیدی کوچک و متوسط و طرح نیمه

الی م تأمینمشکالت  هزار میلیارد ريال تسهیالت بانکی پرداخت شد که اين امر تا حدودی 2/090

 (. 3-1را مرتفع کرد )جدول  هااين بنگاه

وزارت  درصد 68 یباال یکیزیف شرفتیپ یدارا تماممهین هایوچک و متوسط و طرحها و واحدهای تولیدی كتعداد طرح .(3-6جدول )

 هزار میلیارد ریال( -صنعت، معدن و تجارت )فقره

 سال
 مجموع انتقالی سال قبل مستقیم بانک فرايند رونق

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

7931 2931 17.7 72133 774.5 7710 72.7 02011 735.1 
 722 722 5.0 4.7 52.5 11.0 91.9 03.1 سهم
7931 0527 19.0 02 754.5 7100 75.0 90757 090.2 
 722 722 1.5 5.2 11.9 21.0 01.7 1.2 سهم

 72.3 79.1 52.5 92.4 94.3 43.3 -77.7 -12.0 تغییرات

 .7931و  7931 صنعت، معدن وتجارت: گزارش عملکرد ساالنه وزارت مأخذ

نسجم، سیاستی روشن منطبق با يک سیاست صنعتی م سازوکارفقدان يک  علتتوجه شود به بايد البته 

(، میزان تسهیالت اعطايی 72-1امکان ارزيابی دقیق اين طرح با محدوديت مواجه شده است جدول )

                                                 
های کلی اقتصاد مقاومتی شود برای تسريع در اجرای سیاست، به دولت اجازه داده میکل کشور 7935قانون بودجه سال  71. طبق تبصره 7

اجرائی مصوب  هایدستگاه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عالوه بر اعتباراتی که در بودجهبه منظور تأمین اعتبار مورد نیاز پروژه

و پنج درصد اعتبارات  ای )به استثنای فصول اول و ششم(درصد اعتبارات هزينه 72شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا 

رای تأمین قاومتی بريزی کشور و تصويب ستاد فرماندهی اقتصاد مای به پیشنهاد سازمان مديريت و برنامههای سرمايههای تملک دارايیطرح

 های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.ها و پروژهها، طرحاعتبار اجرای برنامه



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 731صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

در  کشور یهابانکو  هااستانبه واحدهای کوچک و متوسط در قالب طرح رونق تولید به تفکیک 

 دهد.نشان می 7931سال 

   7931در سال  های كشور(. تسهیالت رونق تولید به واحدهای كوچک و متوسط به تفکیک استان و بانک78-6جدول )

 درصد( -) هزار میلیارد ریال

 درصد( -ریال میلیارد) بانک درصد( -)هزارمیلیارد ریال استان

 سهم  تسهیالت نام بانک سهم تسهیالت نام استان

 00.5 50411.7 ملت 79.5 97.5 تهران

 70.0 02917.0 ملی 3.1 00.9 البرز

 77.2 01525.3 صادرات 1.4 74.3 گلستان

 72.7 09523.1 کشاورزی 1.4 74.3 مرکزی

 3.2 00271.2 سپه 5.1 79.7 زنجان

 3.1 00541.1 تجارت 5.2 77.1 یزد

 1.9 74192.7 آينده 5.2 77.1 فارس

 5.1 79952.5 رفاه کارگران 4.3 77.4 قزوین

 5.0 70719.2 صنعت و معدن 4.1 72.2 اصفهان

 0.2 4522.9 توسعه تعاون 4.1 72.2 قم

 7.3 4417.4 سینا 4.1 72.1 آذربایجان غربی

 7.1 9111.1 توسعه صادرات 4.4 72.9 آذربایجان شرقی

 7.2 0092.1 سامان 4.9 72.7 کرمان

 2.2 12.7 بانکپست 9.5 2.7 سمنان

 2.2 51.7 انصار 0.3 1.1 خراسان رضوی

 2.2 79.5 گردشگری 0.5 5.3 مازندران

 2.2 3.5 پارسیان 0.2 4.1 گیالن

 2.2 5 پاسارگاد 7.5 9.4 لرستان

 2.2 2.2 مهر ايران الحسنهقرض 7.4 9.0 خراسان جنوبی

 2.2 2 اقتصاد نوين 2.3 0.0 بوشهر

 2.2 2 زمینيرانا 2.3 0.7 چهارمحال بختیاری

 2.2 2 دی 2.2 7.3 خوزستان

 2.2 2 رسالت الحسنهقرض 2.2 7.2 هرمزگان

 2.2 2 قوامین 2.2 7.2 همدان

 2.2 2 کارآفرين 2.1 7.1 اردبیل



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 732صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 2.2 2 موسسه مالی اعتباری کوثر 2.1 7.4 سیستان و بلوچستان

 722.2 090242.5 مجموع 2.5 7.7 کردستان

 2.4 2.3 خراسان شمالی

- 

 2.4 2.3 کرمانشاه

 2.0 2.4 ایالم

 2.7 2.9 کهگیلویه و بویراحمد

 2.7 2.9 مناطق آزاد

 2.2 2.7 جنوب کرمان

 722 090.2 مجموع

 و محاسبات تحقیق( 7931معدن و تجارت ) صنعت،: گزارش عملکرد ساالنه وزارت مأخذ

لبرز، تهران، ا یهااستان(، بیشترين دريافتی تسهیالت رونق تولید مربوط به 72-1مطابق جدول )

درصد بوده است. در مقابل  5.1و  1.4، 1.4، 3.1، 79.5گلستان، مرکزی و زنجان به ترتیب با سهم 

ه و بويراحمد، کرمانشاه، خراسان شمالی و کردستان کهگیلوي ،های کمتر برخوردار نظیر ايالماستان

توجه به تجهیز منابع مالی  ،روينازادرصدی از اين نوع تسهیالت را دريافت کردند.  7سهم کمتر از 

های ملت، ملی، صادرات، کشاورزی، سپه و های کمتر برخوردار ضرورت دارد. از طرفی بانکاستان

، 72.7، 77.2، 70.0، 00.5 یهاسهمتجارت بیشترين پرداختی را در تسهیالت رونق تولید به ترتیب با 

های تخصصی صنعت و معدن ه بانکدرصد به خود اختصاص دادند. اين در حالی است ک 3.1و  3.2

 دارند.  توجهیقابلو توسعه صادرات در اين زمینه شکاف 

حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و »قانون عملکرد . 2-3-1-9

 ...« عشایری

ب و)مص...« حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايی و عشايری »قانون مطابق 

 ،دالر از منابع صندوق میلیارد 7.5شود معادل ريالی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می( 97/5/7931

و توسعه تعاون و صندوق کارآفرينی امید و  بانکپستهای کشاورزی، بانکعامل ) مؤسساتنزد 

نابع هر مبا تلفیق شده و گذاری سپرده (گذاری در بخش کشاورزیصندوق حمايت از توسعه سرمايه

مناطق مرزی و عشايری  وايجاد اشتغال در روستاها  جهت ،موسسه برابر با سهم صندوق توسعه

برای درصد،  4 مناطق روستايی و عشايری مرزی برایت النرخ سود تسهیاعطا گردد. تسهیالت 

سرمايه در گردش واحدهای تولیدی  تأمیندرصد و برای  1مناطق روستايی و عشايری غیرمرزی 

 . استدرصد  72هزار نفر جمعیت  72قر در نواحی صنعتی و روستايی و شهرهای زيرمست



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 733صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 01عامل از زمان اجرای اين قانون ) مؤسساتمراحل ابالغ و پرداخت تسهیالت از محل اين قانون به 

 به شرح زير بوده است: 7931( تا پايان سال 7931 ماهید

 ؛7931 ماهید 01در  عامل مؤسسات به هزار میلیارد ريال75مبلغ . پرداخت 7مرحله 

  ؛7931 ماهيبهشتارد 70تاريخ  عامل مؤسساتبه هزار میلیارد ريال 75مبلغ  پرداخت .0مرحله 

 ؛7931 ماهید 01در تاريخ  عامل مؤسساتبه  میلیارد ريال74937مبلغ . پرداخت 9مرحله 

 ؛7931عامل يکم اسفند  مؤسساتمیلیارد ريال به  00523مبلغ  پرداختمرحله چهارم، 

میلیارد ريال از منابع صندوق توسعه ملی برای هزار  11.3حدود مرحله  4طی اين  درمجموع

 52و با توجه به سهم  است شدهابالغصندوق گذاری نزد چهار مؤسسه عامل از سوی اين سپرده

میلیارد  799222 برلغبا 7931تا پايان سال  منابع مالی در اختیار اين قانون عامل، مؤسساتدرصدی 

 دهد.مرحله مذکور را نشان می 4طی عامل در  مؤسساتسهم ( 77-1جدول ). بودريال 

 

ان تا پای« پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت» عامل در راستای قانون مؤسساتو ابالغ سهم حجم و سهم  تسهیالت  (.77-6جدول )

 )میلیارد ریال( 7931سال 

 موسسه عامل
پرداختی صندوق توسعه 

 مرحله 4 درمجموعملی 

برآورد کل منابع 

 مرحله 4 درمجموع

سهم هر موسسه عامل 

 )درصد(

 72.5 04112 70922 بانک توسعه تعاون

 44.5 53502 03153 بانک کشاورزی

 71.4 09024 77140 بانکپست

 73.1 01091 79772 صندوق کارآفرینی امید

 722 799222 11322 مجموع

کشور، صندوق توسعه ملی، معاونت توسعه کارآفرينی و اشتغال وزارت تعاون، کار و  وبودجهبرنامه: سازمان مأخذ

 رفاه اجتماعی

  ،اروزارت ک عات سامانه کارااطالبر اساس مطابق با عملکرد قانون حمايت از توسعه و اشتغال پايدار 

طرح  21214حدود  برای توسعه اشتغال پايدار،هزار میلیارد ريال ابالغی و تخصیصی  799.2از میزان 

 (.70-1مند شدند )جدول الت اين قانون بهرهتسهیاز هزار میلیارد ريال را  19.0به ارزش نزديک به 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 022صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 

 

 7931(. عملکرد قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تا پایان سال 73-6جدول )

درصد پرداختی به  شدهپرداخت یهاطرح ییدشدهتأ یهاطرح به بانک شدهارسال یهاطرح

 مبلغ تعداد تعداد تعداد ابالغی

471243 047219 21214 19073 
54.1 

 799222 شدهابالغاعتبار 

 : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه کارا و معاونت توسعه کارآفرينی و اشتغالمأخذ

ها به هزار طرح از سوی کمیته فنی استان 417بیش از  7931، تا پايان سال (70-1)بر اساس جدول 

 قرار گرفت و نهايتاً تأيیدهزار طرح مورد  047بود و از اين میزان بیش از  شدهارسالعامل  مؤسسات

هزار میلیارد ريال را  19هزار طرح به ارزش نزديک به  21عامل از اين تعداد، حدود  مؤسسات

 .دکردناخت پردالت تسهی

کشاورزی، دامداری  هاییتفعالشامل ) بخش کشاورزی از کل تسهیالت اعطايی از محل اين قانون،

مصوب شده  یهاطرحدرصد بیشترين سهم بخش فعالیت در  17با  (و صنايع تبديلی و تکمیلی

درصد  70و  71ترتیب  عامل را به خود اختصاص داده، سهم بخش صنعت و خدمات نیز به مؤسسات

 . (9-1و نمودار  79-1)جدول  است

تا  های مختلف اقتصادی(. عملکرد قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به تفکیک بخش79-6جدول )

 7931پایان سال 

 سهم )درصد( مبلغ )میلیارد ریال( سهم )درصد( تعداد بخش

 17 3217 10 1599 خدمات

 71 70923 03 05221 صنعت

 70 57243 3 54595 کشاورزی

 722 19073 722 21214 مجموع

 : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه کارا و معاونت توسعه کارآفرينی و اشتغالمأخذ

  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 027صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

پایان  اتعشایری  و روستایی مناطق در پایدار اشتغال توسعه از مختلف اقتصادی از تسهیالت قانون حمایت یهابخش(. سهم 9-6نمودار )

 )درصد( 7931سال 

 : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه کارا و معاونت توسعه کارآفرينی و اشتغالمأخذ                

، دستیيعصنا ،، پوشاکیاسمقکوچکت معدنی المربوط به محصو هایرسته 7در بخش صنعت

، 00، 05ترتیب با  به مصنوعات چوبی و سايرمکانیزاسیون کشاورزی، فرش دستبافت، مبلمان و 

  (4-1)نمودار  انددادهخود اختصاص  درصد بیشترين سهم را به 4و  72، 77، 71،70

 

 

 

 

 ناطقم در پایدار اشتغال توسعه از مختلف از تسهیالت بخش صنعت و معدن از محل قانون حمایت یهاتیفعال(. سهم رشته 4-6مودار )ن

 )درصد( 7931پایان سال  تاعشایری  و روستایی

                                                 
 صنايع و( درصد 01) کشاورزی غذايی صنايع ،(درصد 93) دام پرورش فعالیت رسته به مربوط ترتیب به سهم بیشترين کشاورزی بخش در 7

بخش خدمات رسته فعالیت بومگردی، خدمات گردشگری و خدمات مدرن شدن و در . است درصد( 09و ساير ) (درصد 70) ایگلخانه

درصدی را به خود  94ها سهم ند و ساير رستهبیشترين سهم را به خود اختصاص داددرصد  77و  01، 03 ترتیب با مکانیزاسیون کشاورزی به

 اختصاص دادند.



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 020صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 
 : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه کارا و معاونت توسعه کارآفرينی و اشتغالمأخذ        

 

( تا پايان 7931 ماهیداز زمان اجرای قانون حمايت از توسعه پايدار در مناطق روستايی و عشايری )

میلیارد ريال بوده است.  70923تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن حدود  7931سال 

میلیارد  3073حدود  7931دهد که تسهیالت پرداختی به اين بخش در سال شواهد نشان می حالبااين

ه تفکیک استانی را ب 7931(، عملکرد اين قانون در سال 74-1توضیح جدول ) اينبا ريال بوده است. 

 دهد.نشان می

، بیشترين برخورداری از تسهیالت از محل قانون توسعه پايدار برای بخش (74-1)مطابق جدول 

ن آذربايجان غربی، همدان، گیال ،سیستان و بلوچستان، کرمانشاه یهااستانصنعت و معدن مربوط به 

 44115بوده است. همچنین از کل  درصد 5و  5.7، 5.4، 5.3، 2.4، 2.1و فارس به ترتیب با سهم  

، سیستان فارس یهااستاندر بخش صنعت و معدن بیشترين آن نیز مربوط به  يجادشدهااشتغال جديد 

 ،5.9، 5.1، 1.9، 2، 74.9و گیالن به ترتیب با سهم  و بلوچستان، کرمانشاه، آذربايجان غربی، همدان

 درصد بوده است. 5و  4.1

 7931ن توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری به تفکیک استانی در سال (. عملکرد قانو74-6جدول )

 اشتغال جدید تعداد طرح استان
سهم اشتغال جدید 

 )درصد(

مبلغ پرداختی 

 )میلیون ریال(

 سهم تسهیالت

 )درصد(

 4.7 922235 9.2 7991 007 آذربایجان شرقی

 5.3 541152.1 5.1 0553 243 آذربایجان غربی

 0.9 023022 9.2 7990 143 اردبیل

 0.1 042474 7.0 502 751 اصفهان

 0.7 735452 2.3 427 90 البرز

 0.5 094431.9 0.5 7233 429 ایالم

محصوالت معدنی  

کوچک مقیاس

42%

پوشاک

44%

صنایع دستی

02%

مکانیزاسیون 

کشاورزی

04%

فرش دستبافت

00%

مبلمان و مصنوعات

چوبی

01%

سایر

2%



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 029صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 7.9 702515.9 2.1 979 10 بوشهر

 0.0 020143.0 7.1 131 93 تهران

 9.5 900452.4 4.7 7259 7229 چهارمحال و بختیاری

 9.1 992207.1 4.2 7114 712 خراسان جنوبی

 9.5 907021.4 4.1 0222 253 خراسان رضوی

 9.9 921212 0.1 7001 213 خراسان شمالی

 9.0 030319 7.2 202 411 خوزستان

 7.2 717137 0.5 7729 124 زنجان

 0.2 012255 2.1 013 92 سمنان

 2.1 131172.7 2.2 9539 0552 سیستان و بلوچستان

 5.2 419512 74.9 1400 7227 فارس

 7.4 701093.5 7.4 195 907 قزوین

 2.3 25532 2.1 922 53 قم

 9.4 979091.1 9.1 7142 7941 گلستان

 5.7 412552.7 4.2 0743 7305 گیالن

 7.7 720110 7.4 194 052 لرستان

 0.5 099933.1 0.7 350 490 مازندران

 7.2 712737 7.7 439 025 مرکزی

 0.5 090232 7.1 174 777 هرمزگان

 5.4 431714.0 5.9 0934 190 همدان

 0.2 054021.7 9.0 7400 370 کردستان

 0.0 733214.2 7.0 501 002 کرمان

 2.4 119520.2 1.9 9025 0015 کرمانشاه

 0.4 009310.2 9.2 7172 172 کهگیلویه و بویراحمد

 7.5 747501.3 7.7 422 779 یزد

 722.2 3073037.0 722.2 44115 73152 مجموع

 : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه کارا و معاونت توسعه کارآفرينی و اشتغال.مأخذ



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 024صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 ای و ضمانتی های بیمهاعتبارات و خدمات صندوق. 3-3-1-9

 صندوق ضمانت صادرات ایران

های خود در سال گیریصندوق ضمانت صادرات ايران در اين سال نیز چرخش راهبردی در جهت

ای( را تداوم بخشید؛ های ضمانتی به سمت ارائه خدمات بیمه)يعنی حرکت از پوشش 7931

درصدی  5/91رشد قابل مالحظه  7931ای اين صندوق در سال های بیمهارزش پوشش کهنحویبه

رسیده  7931میلیون دالر در سال  7149به  7931میلیون دالر در سال  7024از میزان  را تجربه کرده و

در مقايسه با سال قبل خود با  7931در سال  صادرشدههای نامهاست. از طرف ديگر، ارزش ضمانت

نسبت به  7931درصدی مواجه شده است. در مجموع عملکرد صندوق در سال  7/1کاهش رشد 

 (.75-1درصدی همراه بوده است )جدول  3/02با رشد  7931سال 

 )میلیون دالر( 7935-31 طی دورهصادرشده صندوق ضمانت صادرات ایران  هانامهضمانتها و نامهبیمه .(75-6جدول )

 به  1367سال  تغییرات ارزش پوشش عنوان

 7931 7931 )درصد( 1369

 5/91 7149 7024 ایهای بیمهپوشش

 -7/1 152 130 های تضمینیپوشش

ای و های بیمهمجموع پوشش

 ضمانتی

7231 0039 3/02 

 : عملکرد صندوق ضمانت صادرات ايران.مأخذ

به  عمدتاً که مربوط به بخش صنعت بود 7931های صندوق در سال درصد از کل پوشش 35حدود 

درصد( و  3/91درصد(، محصوالت پتروشیمی و شیمیايی ) 4/43سمت خدمات فنی و مهندسی )

 درصد( معطوف شده است.  3/3محصوالت صنعتی )

 ی صنایع کوچک ایرانگذارهیسرماصندوق ضمانت 

 7931يران در سال کوچک ا يعصنا گذاریيهصندوق ضمانت سرمای صادره هانامهضمانتارزش 

مبلغ  ازنظردرصدی  7/73 تعداد و کاهش رشد ازنظردرصدی  71با کاهش رشد  7931نسبت به سال 

 (.71-1روبرو شد )جدول 

 

 

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 025صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 

 7935-31طی دوره  گذاری صنایع كوچک ایرانصادره و تمدیدی صندوق ضمانت سرمایه یهانامهضمانتمبلغ . (76-6جدول )

گذاری صنايع کوچک ايران و گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال : عملکرد صندوق ضمانت سرمايهمأخذ

7931. 

میلیارد ريال  9/0742ارزشی معادل  7931صادره و تمديدی صنايع کوچک در سال  یهانامهضمانت

 است.  شده صورت پذيرفته نامهضمانت 039داشته و در قالب 

 صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع الکترونیک )صحا(

میلیارد ريال  0/522ه میزان ب 7931( در سال منعقدشدهتسهیالت اعطايی اين صندوق )قراردادهای 

میلیارد ريال در قالب  227)حدود  7931طرح بوده که در مقايسه با میزان آن در سال  22در قالب 

 (.  71-1درصد کاهش داشته است )جدول  1/01طرح( در حدود  751

 میلیارد ریال()  7931(. مقایسه عملکرد صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع الکترونیک )صحا(در سال 71-6جدول )

 عنوان
1369 1367 

به  1367تغییرات سال 

 )درصد( 1369

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

تسهیالت 

 مالی

 99.1 -05.3 0011 995 7135.2 450 مصوبات در دست قرارداد

 -04.0 -90.9 257.1 701 7704 721 مصوبات

 -01.1 -49.1 522.0 22 227.5 751 منعقدشدهقرارداد 

 1.4 90.4 402.7 795 932.2 720 قرارداد تسويه شده

 نامهضمانت

مصوبات در دست صدور 

 نامهضمانت
50 924.2 17 112.3 91.5 17.1 

 99.7 -79 7090.3 711 301.9 730 نامهضمانتمصوبات 

 1367 1369 1365 شرح
به  1367تغییرات 

1369 

های صادره و نامهضمانت

 تمدیدی

 -71 039 959 950 نامه )فقره(تعداد ضمانت

د )میلیار نامهضمانتمبلغ 

 ريال(
7241.9 0141.3 0742.9 73.7- 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 021صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

صادر يا  نامهضمانت

 يدشدهتمد
019 322.9 991 7152.3 09.4 11.0 

 10.5 79.2 927020 33 725.4 21 شدهابطال نامهضمانت

 و محاسبات تحقیق  7931و  7931 هایمعدن وتجارت در سال صنعت،: گزارش عملکرد ساالنه وزارت مأخذ

های میلیارد ريال برای طرح 0011تسهیالتی به میزان  7931اين صندوق در سال  که آن ذکرقابلنکته 

های مصوب در نظر گرفته است. عالوه بر میلیارد ريال در قالب طرح 1/257در دست عقد قرارداد و 

نامه میلیارد ريال ضمانت 7157اين، صندوق حمايت از تحقیق و توسعه صنايع الکترونیک، به میزان 

های مصوب و در دست نامهطرح صادر و تمديد کرده است. همچنین ارزش ضمانت 991 در قالب

 طرح بوده است.  17میلیارد ريال و در قالب  3/112صدور اين صندوق 

 صندوق توسعه صنایع دریایی

 شناور، یراتتعم یبرا یالتتسه یمتقاض 033 یفن یتاهل يايیدر يعصندوق توسعه صنا 7931در سال 

طرح به  020 یالتتسه یزان،م ينکرد که از ا یعامل معرف یهاو به بانک يیدو ... را تا ساخت شناور

که از لحاظ تعداد طرح و مبلغ  یدعامل رس یهابانک يببه تصو يالر یلیاردهزار م 725.5مبلغ 

 را تجربه کرد. یدرصد 70192و  911.3رشد قابل مالحظه  یبمصوب به ترت یالتتسه

 (.72-1)جدول 

 فقره(-یالر یلیارد)م 7936با سال  یسهدر مقا 7931در سال  یاییدر یععملکرد صندوق توسعه صنا(. 70-6)جدول 

 تغییرات 7931 7931 نوع تسهیالت

111. تعمیرات شناور  20122 721451.1 

3901. ساخت شناور  104 32.3 

 722.2 022 722 تجهیزات و زیرساخت

334. سرمایه در گردش   42 51.3-  

131. نامه ضمانت  1 30.2-  

543. کارآفرینی  07344 44097.9 

011. تسهیالت متقاضی یارانه  2 722-  

2221. تسهیالت مجموع  513115  70192.2 

 و محاسبات تحقیق. 7931و  7931: گزارش عملکرد ساالنه وزارت صمت مأخذ           

 یراتصندوق مربوط به تعم ينمصوب ا یالتتسه یرچشمگ يشعمده افزا(، 72-1مطابق جدول )

 یالتبوده است. ضمن آنکه تسه یدرصد 44097.9و  721451.1با رشد  یببه ترت ينیشناور و کارآفر

 ينهمراه بوده است. با ا یدرصد 722و  32.3با رشد  يرساختو ز یزاتجهت ساخت شناور و تجه

با کاهش رشد به  ینکبا یهاو پرداخت کارمزد ضمانتنامه دشدر گر يهسرما یبرا یالتحال تسه



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 021صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 يارانه یچگونهصندوق ه ينا 7931در سال  ينکهمواجه بود عالوه بر ا یدرصد 30.2و  51.3 یبترت

  پرداخت نکرده است.  یالتسود تسه

 های معدنیگذاری فعالیتصندوق بیمه سرمایه

 77ی معدنی در هاتیفعالی گذارهيسرماهای صادره توسط صندوق بیمه نامهآنکه تعداد بیمه رغمبه

درصدی همراه بوده و به میزان  95.1در قیاس با دوره مشابه سال قبل با رشد  7931ماهه نخست سال 

حدود 7931ماهه نخست سال  77در اين صندوق  صادرشدههای نامهرسید؛ ارزش بیمه نامهیمهب 92

درصدی  9/19 توجهبلقامیلیارد ريال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل خود با کاهش  0/152

از منظر افزايش سرمايه در راستای  ويژهبهمواجه شده است اين موضوع ضرورت تقويت اين صندوق 

کند های تولیدی معدنی را ايجاب میتسهیل روند تولید و رفع موانع دريافت تسهیالت از سوی بنگاه

 (. 73-1)جدول 

 )میلیارد ریال( 7936نسبت به سال  7931معدنی در سال های گذاری فعالیت(.صندوق بیمه سرمایه73-6جدول )

 تغییرات )درصد( 1367ماهه  11 1369ماهه 11 نامهیمهبنوع 

 ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد

 -10.2 702 197 00 7131.3 72 اعتباری

 -17.1 -77.7 01.7 71 35.1 72 گذاریسرمایه

 -19.9 95.1 152.0 92 7130.5 02 مجموع

 و محاسبات تحقیق. 7931و  7931 هایصنعت، معدن وتجارت در سال: گزارش عملکرد ساالنه وزارت مأخذ     

 سنگزغالمربوط به مواد معدنی سرب،  7931اين صندوق در سال  صادرشدهاعتباری  نامهیمهبعمده  

میلیارد ريال  غالباً در معادن واقع در  41.0و   005، 924.7و واحدهای لیچینگ به ترتیب به ارزش 

 صادرشدهگذاری سرمايه نامهیمهبهمدان، يزد، کرمان و سمنان بوده است. همچنین عمده  یهااستان

میلیارد  1 و 3.9مربوط به دو ماده معدنی مس و يد به ترتیب به ارزش  7931اين صندوق در سال 

های سمنان، آذربايجان غربی، خراسان رضوی و گلستان اختصاص ريال غالباً در معادن واقع در استان

 داشت. 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 022صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 هاقانون هدفمند کردن یارانه 2. عملکرد ماده 9-1-4

خالص وجوه حاصل  درصد از 92 شده بود، ها، دولت مکلفقانون هدفمند کردن يارانه 2مطابق ماده 

و وجوه اداره شده  التیهای بالعوض، يارانه سود تسهبرای پرداخت کمکرا قانون  اين یاز اجرا

اختصاص دهد.  حمايت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتیی ازجمله موارد یبرای اجرا

در  شدهگرفته( منابع مالی در نظر 74بند الف تبصره  0)جزء  7931، در قانون بودجه سال حالينباا

هزار میلیارد  52ها برای حمايت از بخش تولید و اشتغال رای قانون هدفمند کردن يارانهارتباط با اج

هزار میلیارد ريال بود(. اين در حالی است که  72معادل  7931ريال بوده است )اين رقم برای سال 

 منابع مالی از اين محل گونهیچهاين قانون حاکی از آن است که  7931ماهه نخست سال  5عملکرد 

  .به تولید و بخش صنعت و معدن اختصاص نیافت

 مالی از بازار سرمایه تأمین .9-1-5

 و فرا بورسکشور )بورس،  بازار سرمايهصورت گرفته در  مالی تأمینمیزان ( روند 02-1جدول )

 دهدنشان می 7932-31را برای دوره  بورس کاال(

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 7938-31مالی از بازار سرمایه در دوره  تأمین. میزان (38-6 )جدول

 1367 1369 1365 1364 1363 1362 1361 1361 سال
متوسط 

 رشد

حجم 

 تأمین

 مالی

794.0 794.5 021.7 974.3 413.1 501.1 205.5 7713.0 - 

نرخ رشد 

 تأمین

 مالی

- 2.0 779.5 3.1 43.0 70.9 51.5 47.7 42.9 

 سازمان بورس اوراق بهادار.: مأخذ

 7932-31مالی صورت گرفته در بازار سرمايه کشور در دوره  تأمین، میزان (02-1) مطابق جدول

 794.0 از میزان کهنحویبهدرصدی را تجربه کرده؛  94.9ای با نرخ رشد متوسط سالیانه روند فزاينده

. حجم است يافتهافزايش 7931ريال در سال هزار میلیارد  7713.9به  7932میلیارد ريال در سال هزار 

 توجهقابلدرصد رشد داشته که سهم  47.7به میزان  7931نسبت به سال  7931مالی در سال  تأمین

 مالی بوده است.  تأمینآن مربوط به افزايش سرمايه و انتشار انواع ابزارهای 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 023صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 هامالی بازار سرمایه به تفکیک روش تأمین .1-5-1-9

ر ها دسهام شرکت عرضه اولیه، افزايش سرمايهق طرو به طورمعمولبهمالی از بازار سرمايه  تأمین

های سهامی عام زير انجام و تأسیس شرکت مالی تأمینانتشار انواع ابزارهای ، فرابورسبورس و 

به تفکیک چهار  7937-31مالی در بازار سرمايه کشور را طی دوره  تأمین( 07-1شود. جدول )می

های فعال در بازار منابع برای همه بخش تأمینهای دهد. توجه شود اين روشوش مذکور نشان میر

خش مالی ب تأمیندر ادامه برآوردی از سهم  حالبااينباشد سرمايه )نه صرفاً بخش صنعت و معدن( می

 است.  شدهارائهها صنعت و معدن از اين روش

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 7937-31ها طی دوره بازار سرمایه به تفکیک روش مالی از طریق تأمین(. میزان 37-6) جدول

 1367 1369 1365 1364 1363 1362 1361 شرح

 101.1 719.1 001.0 977.9 019.3 049.3 779.3 افزایش سرمایه-1

 017.9 -09.0 -79.2 79.1 70.9 774.7 - تغییرات )درصد(

 59.1 07.2 40.3 11.9 21 25 24.1 سهم )درصد(

 تأمینانتشار انواع ابزارهای -2

 مالی

71.7 07.9 91.1 742.2 030.9 142.2 507.0 

 -73.1 700.2 31.5 030.9 12.7 04.4 - تغییرات )درصد(

 44.1 12.9 55.4 97.5 70 1.4 70.1 سهم )درصد(

 73.9 5.0 9.1 72.4 9.9 07.3 9.5 عرضه اولیه سهام* -3

 017.0 44.4 -15.5 075.4 -25 507.0 -  تغییرات )درصد(

 7.1 2.1 2.1 0.0 7.2 1.1 0.1 سهم )درصد(

های سهامی تأسیس شرکت-4

 عام

- - - - 5.5 2.3 7.0 

 99.9 -29.1 - - - - - تغییرات )درصد(

 2.7 2.7 7.2 - - - - سهم )درصد(

 7713.9 202.5 501.1 413.1 974.3 021.7 794.5 مالی تأمینکل 

 47.7 51.2 70.9 43.7 3.1 779.4 2.0 )درصد(تغییرات 

 722 722 722 722 722 722 722 سهم )درصد(



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 072صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 : سازمان بورس اوراق بهادار.مأخذ

 است. فرابورسها در بورس و * عرضه اولیه مربوط به سهام شرکت

مالی  تأمیندهد که افزايش سرمايه و انتشار انواع ابزارهای مالی بازار سرمايه نشان می تأمیناطالعات 

با  7931بوده است. افزايش سرمايه در سال  7931مالی در اين بازار در سال  تأمینارکان  ترينمهم

مالی در بازار سرمايه را به خود  تأمیندرصد از کل  59.1درصد سهمی معادل  017رشد بیش از 

 اههای بنگاهاختصاص داد که اين امر تا حد زيادی به تغییرات نرخ ارز و آثار آن بر ارزش دارايی

که در قالب افزايش سرمايه منعکس شده است و لزوماً منابع مالی جديد وارد حوزه  مرتبط بوده

به انتشار انواع  7931ار سرمايه در سال مالی باز تأمینصنعت و معدن نشده است. رتبه دوم در 

مالی بازار سرمايه  تأمیندرصدی از کل  44.1ابزارهای مالی اختصاص داشته است که سهمی معادل 

مالی حوزه تولید و  تأمیناز اين ابزارها مربوط به  توجهیقابل، بخش حالبااينرا در اختیار دارد. 

های دولت مرتبط است. با توجه به اهمیت مالی فعالیت تأمینهای صنعتی و معدنی نیست و به حوزه

مالی به تفکیک ابزارها  تأمین(، میزان انتشار اوراق 00-1مالی، در جدول ) تأمینباالی بازار بدهی در 

 آورده شده است.  7937-31طی دوره 

 )درصد-لد ریامیلیارهزار ) 7937-31دوره طی  یمال تأمین یمیزان انتشار انواع ابزارها(. 33-6)جدول 

 1367 1369 1365 1364 1363 1362 1361 عنوان

ها و اوراق مشارکت دولت، شهرداری

 هابانک
9.1 0.1 3.2 79.5 04 777.1 02 

 9.2 71.0 2.0 3.7 09.3 70.9 07.7 سهم )درصد(

 2 2 2 52222 2 2 2 اوراق مشارکت شرکت ملی نفت

  2 2 99.2 2 2 2 سهم )درصد(

 2 07.5 00.5 5.2 2 2 2 دولتیاوراق اجاره 

  9.9 1.1 9.4 2 2 2 سهم )درصد(

 2 52.2 2 2 2 2 2 اوراق منفعت دولتی

  1.1 2 2 2 2 2 سهم )درصد(

 2 91.4 02.2 2 2 2 2 اوراق مرابحه دولتی

  5.2 1.2 2 2 2 2 سهم )درصد(

 940.7 942.0 792.2 52.2 2 2 2 اسناد خزانه اسالمی

 15.1 59.1 44.5 99.2 2 2 2 سهم )درصد(

 2 2 97.2 2 2.5 2 9.1 گذاری عام و خاصگواهی سپرده سرمایه

  2 72.1 2 7.9 2 07.0 سهم )درصد(

 31.5 41.1 71.1 3.1 71.7 70.9 5.9 دولتیانتشار اوراق بدهی غیر



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 077صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 72.5 1.9 5.1 1.5 40.5 52.7 97.1 سهم )درصد(

انتشار اوراق سلف موازی استاندارد 

 غیردولتی 
2 2 2 2 2 74.1 3.25 

 7.3 0.9 79.2 1.9 0.0 2 2 سهم )درصد(

 47.2 5.2 91.3 72.2 2.2 2 2 انتشار اوراق سلف موازی استاندارد دولتی

 1.3 2.2 79.2 1.9 0.0 2 2 سهم )درصد(

 77.2 70.2 72.4 3.2 77.9 1.9 4.4 امتیاز تسهیالت مسکن

 0.9 0.2 9.5 1.7 92.7 03.1 01.7 سهم )درصد(

 507.0 142.2 030.4 742.2 91.1 07.0 71.2 جمع

 : سازمان بورس اوراق بهادار.مأخذ

مربوط به دولت و  7931مالی در بازار بدهی در سال  تأمینشود عمده که مالحظه می طورهمان

 7931از کل اوراق منتشره در سال  که درصد بوده است؛ به نحوی 11.9نهادهای عمومی با سهم 

ا هاسناد خزانه اسالمی دولتی؛ اوراق سلف موازی استاندارد دولتی و اوراق مشارکت دولت، شهرداری

مالی را به خود اختصاص  تأمیندرصد از کل اوراق  1.3و  9.2، 15.1ها  به ترتیب حدود و بانک

انتشار اوراق دولتی تحت  سالیان اخیر مربوط بهيکی از داليل رشد بازار بدهی در  درواقعاند. داده

های غیردولتی از انتشار اوراق در بازار بدهی در بوده است. از طرفی، سهم بخش« اسناد خزانه»عنوان 

درصد بوده که به ترتیب مربوط به اوراق بدهی غیردولتی در بورس و  00.1حدود  7931سال 

 7.3درصد(، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کاال )با سهم  72.5)با سهم  7فرابورس

 درصد( بوده است. 0.9)با سهم  فرابورسدرصد( و امتیاز تسهیالت مسکن در 

 و بورس کاال فرابورسمالی بازار سرمایه به تفکیک بازارهای بورس،  تأمین .2-5-1-9

د. در پذيرو بورس کاال صورت می بورسفرار سه بازار بورس، مالی در بازار سرمايه کشور د تأمین

 مالی در هر يک از بازارهای مربوطه تشريح شده است: تأمینادامه شیوه 

                                                 
ها توسط سازمان و رهنی است که مجوز انتشار آن شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سفارش ساختاين مورد   7

 .بورس صادر شده است



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 070صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 مالی بورس اوراق بهادار  تأمین

 أمینتگیرد. در بازار بدهی مالی در بازار بورس به دو شیوه بازار سهام و بازار بدهی انجام می تأمین

مالی با دو  تأمینشود. و در بازار سهام ق انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت انجام میمالی از طري

ها و  صرف سهام( و عرضه اولیه در افزايش سرمايه )مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته، اندوخته

 ی سالمالی صورت گرفته در بورس اوراق بهادار را برا تأمین(، 09-1گردد. جدول )بورس انجام می

 دهد.های مختلف نشان میبه تفکیک روش 7931در قیاس با  7931

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 7936-31مالی از طریق بورس اوراق بهادار در دوره  تأمین(. تغییرات 39-6)  جدول    

 1367 1369 شرح
 1369به  1367تغییرات سال 

 )درصد(

 11.5 003.7 703.7 مالی از طریق سهام تأمینجمع  -1

 - 24.4 21.4 سهم )درصد(

 33.9 071.1 723.9 افزایش سرمایه -1-1

 - 13.2 19.7 سهم )درصد(

 -41.2 43.1 37.3 مطالبات و آورده نقدی-1-1-1      

 - 72.9 17.5 سهم )درصد(

 212.9 711.7 71.4 ها و صرف سهامسود انباشته، اندوخته-1-1-2

 - 17.5 77.1 سهم )درصد(

 -91.4 70.4 73.2 عرضه اولیه در بورس -1-2

 - 4.1 79.0 سهم )درصد(

 723.9 40.5 02.9 مالی از طریق بازار بدهی تأمین -2

 - 75.1 79.1 سهم )درصد(

 41.4 03.1 02.9 اوراق بهادار با درآمد ثابت-2-1

 - 72.3 79.1 سهم )درصد(

 - 70.2 - اوراق اختیار فروش تبعی-2-2

 - 4.1 - سهم )درصد(

 27.3 017.1 743.4 مالی تأمینجمع کل 

 : سازمان بورس و اوراق بهادار. مأخذ    

 27.3نسبت به سال قبل  7931مالی در بازار بورس در سال  تأمینشود میزان که مالحظه می طورهمان

مالی در هر دو بازار سهام و بدهی در سال  تأمینآنکه  توجهقابلدرصد افزايش داشته است. نکته 

مالی در بورس از طريق  تأمینسهم عمده  7931است. نکته ديگر اينکه در سال  يافتهافزايش 7931

درصد مربوط به انتشار اوراق بهادار  75.1 بربالغدرصد بوده است و سهمی  24.1بازار سهام با سهم 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 079صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

مالی صورت گرفته در بازار سهام )بیش از  تأمینسهم عمده با درآمد ثابت بوده است. عالوه بر اين، 

عرضه اولیه  صورتبهدرصدی(  02درصد( مربوط به افزايش سرمايه و مابقی آن )سهم کمتر از  22

سهم عمده آن  7931سال صورت گرفته در  هيسرما شيافزا زانیاز کل ماست  ذکريانشابوده است. 

 صورتبه درصد( 74مابقی آن )ها و صرف سهام و سود انباشته، اندوخته صورتبه درصد( 11.7)

 بوده است. یمطالبات و آورده نقد

درصد آن به  20حدود  7931مالی صورت گرفته در بورس در سال  تأمیناز کل که است  ذکر يانشا

بخش صنعت و معدن اختصاص داشته که عمده آن مربوط به افزايش سرمايه و عرضه اولیه در بورس 

درصد  29حدود  7931نمونه از کل ارزش بازار سهام بورس در سال  عنوانبه(. 7باشد )پیوست می

(. اين امر بیانگر ظرفیت باالی بازار سهام 5-1ده است )نمودار آن مربوط به بخش صنعت و معدن بو

 مالی بخش صنعت و معدن است. تأمینبرای 

 7931(. ارزش بازار سهام به تفکیک صنایع در سال 5-6)نمودار 

تهران، معاونت توسعه، مديريت  بهادار(، شرکت بورس اوراق 7931اول سال  ماههسه: گزارش تحلیل بازار )مأخذ

 . یق و توسعهتحق



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 074صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 فرابورسمالی در  تأمین

، افزايش سرمايه و انتشار اوراق مالی نويسیيرهپذطريق عرضه اولیه،  4به  فرابورسمالی در  تأمین

در  7931را برای سال  فرابورسمالی انجام شده در  تأمین( میزان کل 04-1شود. جدول )انجام می

 دهد. نشان می 7931قیاس با 

درصد رشد  79.2به میزان  7931نسبت به سال  7931ايران در سال  فرابورسی در مال تأمینمجموع 

هم نويسی بوده که به ترتیب سداشته است که عمده آن مربوط به انتشار اسناد خزانه دولتی و پذيره

 مالی اين بازار را به خود اختصاص دادند.  تأمیندرصد از  72.1و  19.3

 درصد( -)هزار میلیارد ریال 7936-31طی دوره  فرابورسالی در م تأمین(. میزان 34-6)جدول 

 )درصد( 1369به  1367تغییرات سال  1367 1369 شرح

 111.1 1.3 2.3 عرضه اولیه

 - 0.2 2.9 سهم )درصد(

 -52.2 14.2 797.2 نویسییرهپذ

 - 72.1 49.2 سهم )درصد(

 -74.0 73.9 00.5 افزایش سرمایه

 - 5.5 1.9 سهم )درصد(

ابزار بدهی )اسناد خزانه 

 و ...(
757.5 052.7 12.4 

 - 19.3 43.4 سهم )درصد(

 79.2 943.7 921.1 مالی تأمینمجموع 

 ايران و محاسبات تحقیق. فرابورس: شرکت مأخذ 

 7931در سال  فرابورسمالی در  تأمیناست مطابق برآوردها سهم بخش صنعت و معدن از  ذکريانشا

 (.0درصد بوده است )پیوست  1.3حدود 

 مالی در شرکت بورس کاالی ایران تأمین

مالی در بورس کاال به دو صورت معامالت )سلف و نسیه( و انتشار اوراق سلف موازی  تأمین

مالی صورت گرفته در بورس کاالی ايران را برای سال  تأمین( 05-1شود. جدول )استاندارد انجام می

 دهد. نشان می 7931در قیاس با  7931

  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 075صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 7936-31مالی در بورس كاالی ایران طی دوره  تأمین(. میزان 35-6)جدول 

 تغییرات )درصد( 1367 1369 شرح

 14.0 992.1 734.4 معامالت سلف و نسیه

 - 21.3 32.2 سهم )درصد(

 751.2 52.2 73.1 اوراق سلف موازی استاندارد

 - 79.7 3.0 سهم )درصد(

 27.3 923.5 074.7 مالی تأمینمجموع 

 : شرکت بورس کاالی ايران و محاسبات تحقیق.مأخذ 

نسبت  7931مالی در شرکت بورس کاالی ايران در سال  تأمینگردد میزان که مالحظه می طورهمان

درصد رشد داشته است. بخش عمده اين میزان رشد مربوط به افزايش  27.3معادل  7931به سال 

سلف و نسیه بوده است. ضمن اينکه  صورتبهدرصدی معامالت در بازار فیزيکی اين بازار و  14.4

درصد افزايش  751.2نسبت به سال قبل  7931ر سال میزان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد د

 داشته است.

مالی در بورس کاال را به خود در  تأمیندرصدی از  20.3مطابق برآوردها بخش صنعت و معدن سهم 

درصد( صورت  22.2اختصاص داد که سهم عمده آن از طريق معامالت سلف و نسیه ) 7931سال 

(. با توجه به برآوردها، 9درصد بوده است )پیوست  0.7رد گرفته و سهم اوراق سلف موازی استاندا

 تأمینهزار میلیارد ريال از  512.2و بورس کاال( حدود  فرابورسبازار سرمايه )بورس،  7931در سال 

 مالی بخش صنعت و معدن را فراهم کرد.

 ای بودجه های سرمایه. اعتبارات تملک دارایی9-1-9

روند افزايشی داشته است؛ اما  7932-7931ای دولت در دوره سرمايههای اعتبارات تملک دارايی

متوسط دارای روند کاهشی بوده است.  طوربهای بخش صنعت و معدن در اين دوره عملکرد بودجه

هزار میلیارد تومان  42متوسط ساالنه بیش از  طوربه 7931و  7931های آنکه در سال رغمبهاز طرفی، 

ای دولت اختصاص يافته است، بخش صنعت و معدن های سرمايهتملک دارايی هایبه اعتبارت طرح

 درصد(.  7سهم چندانی از اين اعتبارات را در اختیار نداشته است )سهم کمتر از 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 071صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

درصد( -مالی )هزار میلیارد ریال تأمیندولت در  یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح. اعتبارات 8 (36-6) جدول  

 کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران. 7932-7931قوانین بودجه سال : مأخذ 

 گذاری مستقیم خارجی . سرمایه9-1-7

تاد آنکگذاری خارجی در ايران )با لحاظ بخش نفت( را بر اساس آمارهای نمودار زير وضعیت سرمايه

 .دهدنشان می 0223-0272طی دوره  )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(

 )میلیون دالر( 3883-70دوره  طیگذاری مستقیم خارجی در ایران . روند سرمایه(6-6)نمودار 

 
 .0272گذاری آنکتاد، المللی سرمايه: گزارش بینمأخذ  

 0270تا  0223 به ايران از سال مستقیم خارجی گذاریسرمايه با توجه به نمودار جريان ورودی

 درمیلیارد دالر  4.1حدود رقم  ازو روندی صعودی داشته و سپس با افت شديدی مواجه شده است 

ادامه  0275که اين روند نزولی تا سال  يافتهکاهش 0279میلیارد دالر در سال  9به حدود  0270سال 

ناشی از پیامدهای اعمال  عمدتاًانی گذاری خارجی در اين دوره زمداشته است. کاهش سرمايه

گذاری المللی علیه اقتصاد ايران است. در ادامه با توجه به توافق برجام، میزان سرمايههای بینتحريم
                                                 

 های مشارکتاطالعات، رقم گزارش شده رقم مصوب است ضمن آنکه اعتبارات مربوط به طرح برخی از با توجه به عدم دسترسی به . 7

 عموم خصوصی در آن لحاظ نشده است.
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 سال 1361 1361 1362 1363 1364 1365 1369 1367

496.5 447.2 921.1 010.2 033.5 002.7 750.0 023.2 

 هایيیداراتملک  کل

ای )هزار میلیارد سرمايه

 ريال(

 بخش صنعت و معدن 5.1 2.1 0.2 0.0 7.9 7.2 1.0 1

 سهم از کل )درصد( 0.2 2.5 7.9 2.1 2.5 2.9 2.5 1.4



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 071صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

میلیارد دالر در  5به  0275میلیارد دالر در سال  0حدود  از کهیطوربهخارجی روند افزايشی داشت؛ 

افزايش مخاطرات ناشی از خروج آمريکا از برجام میزان  رسید. در ادامه با توجه به 0271سال 

 میلیارد دالر کاهش يافت.  9.42به میزان  0272گذاری خارجی در سال سرمايه

گذاری مستقیم خارجی در حوزه صنعت سرمايه شدهجذببا توجه به اينکه اطالعات مربوط به منابع 

گذاری خارجی مصوب بخش سرمايه(  اطالعات روند 01-1و معدن در دسترس نیست، جدول )

 . دهدیمرا نشان  7932-31صنعت و معدن در دوره 

 7درصد( -)میلیون دالر  7938-31 دوره اقتصادی طی یهابخشخارجی مصوب كل  گذاری(. سرمایه31-6)جدول 

 1367 1369 1365 1364 1363 1362 1361 1361 سال

 4214 72109 72933 1170 375 7919 4324 4142 هابخشمصوب کل 

مصوب بخش صنعت، معدن و 

 تجارت
7910 0425 7720 121 7127 7309 9431 7729 

سهم صنعت، معدن و تجارت از 

 کل )درصد(
03.1 52.1 22.9 11.0 01.5 72.5 90.1 00.1 

های اقتصادی گذاری و کمک( و سازمان سرمايه7931ساالنه وزارت صنعت، معدن و تجارت ) عملکرد: گزارش مأخذ

 و فنی ايران.

میلیارد  9.4گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت از میزان (، میزان سرمايه01-1مطابق جدول )

در دوره کاهش يافت. همچنین اين بخش  7931میلیارد دالر در سال  7.7به مقدار  7931دالر در سال 

گذاری خارجی مصوب را به خود اختصاص داده درصد از سرمايه 40متوسط  طوربه  7931-7932

میلیارد  7.7گذاری خارجی به ارزش طرح سرمايه 924مجموع  7931است. مطابق شواهد در سال 

 جدول شدهمطرحدالر در بخش صنعت، معدن و تجارت به تصويب رسیده استبا توجه به موارد 

 دهد.نشان می 7931مالی بخش صنعت و معدن از منابع مالی مختلف در سال  تأمین( سهم 1-02)

 

 درصد( -میلیون دالر-)هزار میلیارد ریال 7931مالی بخش صنعت و معدن از منابع مالی مختلف در سال  تأمین(. سهم 30-6جدول )

                                                 
گذاری خارجی جذب شده برای دوره مذکور در دسترس نبوده از اطالعات مصوب استفاده سرمايه. با توجه به اينکه اطالعات مربوط به  7

 شده است.



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 072صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 مالی تأمینکل  مالی تأمینمنابع  
مالی بخش  تأمینمیزان 

 صنعت و معدن
 سهم )درصد(

 01 0223.9 1191.9 نظام بانکی 1

 722 771.5 771.5 بانک صنعت و معدن* 2

 عدم دسترسی عدم دسترسی عدم دسترسی صندوق توسعه ملی 3

 

 50.0 40.4 27.0 صندوق توسعه ملی )تسهیالت ريالی(-

صندوق توسعه ملی )تسهیالت ارزی( -

** 
4241 114 72.3 

 عدم دسترسی عدم دسترسی 090.2 ها و طرح رونق تولیدSMEمالی  تأمین 4

 71 70.9 19.0 قانون توسعه پايدار 5

 722 721.9 721.9 های ضمانتی***صندوق 9

 

 722 725.5 725.5 صندوق توسعه صنايع دريايی

صندوق حمايت از تحقیق و توسعه صنايع 

 الکترونیک )صحا(
2.2 2.2 722 

 عدم دسترسی عدم دسترسی عدم دسترسی هايارانهقانون هدفمندی  2ماده  7

 51.5 512.2 7272.9 بازار سرمايه**** 2

 

 20 000.1 017.1 بورس

 1.3 04.0 943.7 فرا بورس

 20.3 909.3 923.5 بورس کاال

 2.4 79 413.5 ایيهسرما هایيیداراتملک  6

 00.1 7729 4214 گذاری مستقیم خارجی*****سرمايه 11

 است.  اعطاشدههای صنعتی و معدنی *فرض بر اين است که کل تسهیالت بانک صنعت و معدن به فعالیت

 دستيیناپ، پااليشگاه، نیروگاه، نفت و گاز باالدست، نفت و گاز باالدست، پتروشیمی ونقلحمل یهابخش**مابقی تسهیالت به 

 میلیون دالر اعطا گرديد. 070و  5، 130، 532، 342، 702، 121به ترتیب به میزان   هابخشو ساير 

 است. اعطاشدههای صنعتی و معدنی ضمانتی به فعالیت یهاصندوق***فرض بر اين است کل تسهیالت 

گزارش شده است  هزار میلیارد ريال 7713.0معادل  هاروش بر اساس يهسرمامالی در بازار  تأمین****توجه شود مجموع 

 هزار میلیارد ريال به دست آمده است.  7272.9و بورس کاال  بورسفرامالی بازار بورس،  تأمینجمع  کهیدرحال

 .مربوط آمار مصوب است شدهارائهارقام جذب شده  FDI***** با توجه عدم دسترسی عملکرد 
 

مالی بخش صنعت و معدن از  تأمینبندی از وضعیت توان جمعمی شدهمطرحبا توجه به موارد 

 به شرح زير ارائه کرد. 7931سال  ويژهبهبازارهای مختلف مالی در سالیان اخیر 

مولد و های غیرکمتری در قیاس با فعالیت نسبتاًبخش صنعت و معدن با توجه به آنکه بازدهی  -7

ترسی به در دس مدتاًعرسد، گذاری صنعتی در بلندمدت به نتیجه میغیرصنعتی داشته و نیز سرمايه

 یطورهبها با محدوديت بیشتری روبرو بوده است؛ تسهیالت و منابع بانکی در قیاس با ساير بخش

 مانده همس درواقعاست.  يافتهکاهشسهم اين بخش از مانده تسهیالت نظام بانکی در طی سالیان اخیر 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 073صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

درصد افزايش  42.1به  7922سال  در 71.0از خدمات و متفرقه  ،یداخل یبازرگان به مربوط التیتسه

کاهش  مرورزمانبههای مولد کشور نظیر کشاورزی و صنعت و معدن سهم بخش کهیدرحالداشته؛ 

های غیرمولد (. اين بدان معنی است که بخش مالی کشور بیشتر در خدمت بخش4يافت )پیوست 

د و های مولن بیان کرد بخشتوابوده و حمايت خود را از بخش حقیقی مولد کمتر کرده است؛ يا می

ها کشور نظیر بخش کشاورزی و صنعت و معدن جذابیت الزم را در قیاس با ساير بخش یزااشتغال

شدن بخش غیرمولد اقتصاد )با  تربزرگاند و اين امر احتمال در جذب منابع بانکی از دست داده

تماعی های اجنابرابری درنهايتی و ، افزايش بیکاريیصنعت زداپايین(،  افزودهارزشو  زايیاشتغال

 را افزايش خواهد داد. 

ناشی  خصوصبهبازارهای مالی در سالیان اخیر  با توجه به تغییرات و رشد باالی شاخص قیمت -0 

کافی برای تخصیص و هدايت نقدينگی به بخش  های قیمتی، انگیزههای ارزی و حباباز شوک

های صورت گرفته مربوط به رتبه بازدهی بازارهای اقتصادی در بررسیصنعت و معدن وجود ندارد. 

بازار سکه و طال، ارز، مسکن، بازار سرمايه )شاخص بورس( و سپرده  شاملبازار مختلف  5میان 

 دودح بازار سکه و طال با ثبت بیشترين بازدهی به میزان هاآنکه در میان دهد نشان میرسمی بانکی 

 بعدازآنو  گذاران به همراه داشته استبرای سرمايه 7931سال را طی  درصد بیشترين بازدهی 712

گذاران بوده است؛ شاخص درصدی دومین بازار پربازده برای سرمايه 711.1با بازدهی  )دالر( بازار ارز

درصد در رتبه  717.7با ثبت بازدهی  )شاخص ارزش سهام مبادله شده در بازار سهام( کل بورس

 11.2بازدهی بازار مسکن به لحاظ تحوالت قیمتی  اين سالاست؛ همچنین در  قرارگرفتهچهارم 

گذشته  سال يکگذاران در برای سرمايهبازار ياد شده  5در میان ترين بازار کم بازده. درصد بوده است

. گذاران بازدهی داشته استدرصد برای سپرده 02بازار سپرده رسمی بانکی بوده است که کمتر از 

از  توجهیقابلفوق رقم خورده است که بخش  صورتبهدر حالی  7931بازارهای مالی سال  بازدهی

های بورسی زيرمجموعه بخش صنعت و معدن چندان مناسب نبوده است های بازدهی شرکتنسبت

 (.5ها منفی نیز بوده است )پیوست ها اين نسبتو حتی برای برخی از شرکت

ه اولويت دهد کبانکی نشان می ويژهبهتی و معدنی از منابع مالی و های صنعمندی بنگاهترکیب بهره-9

مالی صنايع بزرگ در بخش صنعت و معدن، محرومیت نسبی صنايع کوچک و متوسط از منابع  تأمین



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 002صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی حدود  7931آنکه در سال  رغمبهاعتباری را به دنبال داشته است. 

سهم آن از کل  حالبااينريال تسهیالت به واحدهای کوچک و متوسط اعطا شد هزار میلیارد  090.2

 77و  9تسهیالت بانکی و تسهیالت اعطايی به بخش صنعت و معدن در اين سال به ترتیب حدود 

بندی بهاز نظام رت یبرخورداربرای اخذ تسهیالت و نیز فقدان  یازموردنوثايق  تأمیندرصد بوده است. 

 مالی بانکی صنايع کوچک و متوسط است. منابع تأمینهای محدوديت ترينمهمان از اعتباری مشتري

ولتی های حمايتی دبازار سرمايه، بودجه دولت و صندوق در خصوص منابع غیربانکی نیز ظرفیت -4

 صنايع توسعه و تحقیق از حمايت صندوق ايران، صادرات ضمانت شامل صندوق هاآن ترينمهم)

 گذاریسرمايه بیمه صندوق و ايران کوچک صنايع گذاریيهسرما ضمانت صندوق الکترونیک،

 ورسبفرااندازی بازار صنايع کوچک و متوسط در محدود است. اگرچه راه نسبتامعدنی(  هایفعالیت

ها SMEمالی  تأمینتواند در های جديدی است که میو گواهی سپرده کااليی در بورس کاال ظرفیت

 نيیپا رزشاآن  تبعبهو  اين صنايع داتیاندک بودن ارزش تولبه سبب  حالبااينگرفته شود؛  به کار

 کنند.خودداری می قهیوث عنوانبهگواهی سپرده  رشيها از پذبانک شتریب ،گواهی سپرده

 د کهشوعرضه اولیه و افزايش سرمايه انجام می صورتبه عمدتاًمالی  تأمیندر بازار سرمايه نیز  -5

ها ، افزايش سرمايه شرکتحالباايناست.  فرا بورسشده در بورس و های پذيرفتهمختص شرکت

در پی افزايش نرخ ارز بوده و عمالً منابع جديدی  هاآنهای ناشی از افزايش ارزش دارايی عمدتاً

ی رهای مالمندی از ابزامالی اضافه نشده است. در اين بازار نیز امکان بهره تأمینجهت  توجهیقابل

روبرو  با محدوديت ها و نهادهای اقتصادیبندی اعتباری شرکتسیستم رتبه فقدان به سببنوين 

اق گیری از اوراست و بهره یدولتشبهاست. در بازار بدهی نیز عمده اوراق مربوط به دولت و نهادهای 

 شرکتی و ساير اوراق بهادار محدود است. 

یم گذاری مستقمالی بخش صنعت و معدن همچون منابع دولتی و سرمايه تأمینحجم ساير منابع  -5

 های فنی و اعتباری به ارتقایدولت بیشتر در قالب کمک خارجی نسبتاً محدود بوده است. بودجه

ار داشته پذيری صنعتی قرصنعتی پرداخت شده است که کمتر در ارتباط با توسعه رقابت تولیدات

رغم جذابیت بخش صنعت و معدن در پذيرش سرمايه خارجی در سالیان اخیر، است. عالوه بر اين، به

ل ونقحمل زاتیتجه عيصنا مشتمل بر منبع محورمعطوف به معدودی صنايع  یخارج هيعمده سرما

اساسی  فلزات عيصنا و کیو پالست کیالست ،ینفت یهاوردهآو فر يیایمیش عيصنا ی،خودروسازو 

 .استبوده 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 007صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 بخش صنعت و معدن در بازار سرمایه هایپویایی. 9-2

 عملکرد بخش صنعت و معدن در بورس اوراق بهادار .9-2-1 

 . شاخص قیمت صنعت در بورس اوراق بهادار9-2-1-1 

درصدی همراه بود؛  3/21در قیاس با سال قبل با افزايش  7931قیمت صنعت در سال  شاخص

واحدی در پايان اين سال  717292سطح  ، به7931واحدی در اوايل سال  21711رقم  از کهطوریبه

واحد رسید  712153به  7931سال  در پايان اسفند اوراق بهادار بورس کل شاخصرسید. همچنین 

 (.1-1 نمودار)درصدی را تجربه کرد  9/25رشد قیمت  که در مقايسه با ابتدای سال

 7931 سال راق بهادار تهران دربورس او صنعت شاخص و كل شاخص روند مقایسه .(1-6نمودار )

 
 تهران. بهادار اوراق بورس سازمان: مأخذ

 یهایبازدهو ايجاد  7931ماهه اول سال  1شاخص صنعت در  توجهقابل، رشد (1-1) نمودار مطابق

 ويژهبه یمال یبر بازارها یجو روان طرهیو س ندهيتورم فزا ناشی از عمدتاًآن سهامداران مناسب برای 

 متیق یو حفظ سطوح باال یجهان یحاکم بر بازارها ی. البته ثبات نسببوده است اليکاهش ارزش ر

شاخص  مهرماه، میانهاما از  کرد. تيرا تقو یدوره ارزش سهام وابستگان بورس آنمواد خام هم در 

ها قیمت رشد تورمی ظرفیت روند کاهشی را تجربه کرد. تکمیل مهم عامل دو تأثیر تحت سهام بازار

های آبان ها در نیمهو آغاز دور نهايی تحريم طرفيکاز توجهقابلپس از تجربه يک جهش هیجانی 
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 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 000صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 و نفت تجاری در بازار جهانی و سقوط قیمت کاالهای پايه اعم از جنگ هایو بروز اولین نشانه

س پ درواقعد. را در سراشیب قیمت قرار دا بورس تهران از سوی ديگر، طیف وسیعی از سهام فلزات

 ،مهرماه انهیاز م ،یهزار واحد 735و ثبت قله  7931ماهه اول سال  1 در رسبو روند رو به رشداز 

 یهاتنش ديتشد واسطهبه یجهان یهامتیافت ق ازجملهچند عامل  یزمانهم شاخص بورس به علت

 ها با بازگشتصادرات شرکتروند از  یشدن ترمز رشد دالر و نگران دهیکش کا،يو آمر نیچ یتجار

 شدهارائه( 1. تحلیل تحوالت ماهانه شاخص بورس در پیوست )7کاهشی را تجربه کردروند  هاميتحر

 است.

البته در تحلیل بازدهی بازار بورس و مقايسه آن با بازدهی ساير بازارهای مالی الزم است به ريسک 

دهد متوسط بازدهی و ريسک ماهانه شاخص بورس در سال اين بازار توجه شود. برآوردها نشان می

( ماهينفرورد یرازغبه) 7931ماهه اول سال  1در  درواقعدرصد بوده است.   3.1و  5.5به ترتیب  7931

در آبان ماه سال به سبب دور دوم  ويژهبهشاخص بورس دارای روند صعودی بود و از مهرماه و 

 (. 1آمريکا شاخص بورس افت کرد. )پیوست  متحدهاياالتهای اقتصادی از سوی تحريم

 بررسی ارزش معامالت و ارزش بازاری صنایع بورسی .9-2-1-2

 7931در قیاس با سال  7931( ارزش بازار بورس را به تفکیک صنايع کلیدی در سال 03-1جدول )

درصد  1/12معادل  7931شود، ارزش بازاری بورس در سال که مالحظه می طورهماندهد. نشان می

 مؤيد آن است که 7931در سال  بررسی سهم صنايع از ارزش کل بازار بورس رشد داشته و

دهند. درصد از کل ارزش بازاری بورس تهران را تشکیل می 09.5در حدود  «ت شیمیايیالمحصو»

 72و  71.1به ترتیب با سهم « های نفتیفرآورده»و « فلزات اساسی» صنعت دوصنعت،  ينا از پس

سه صنعت مهم بورسی در اين سال شامل  درواقع. قرار دارندو سوم های دوم درصد در رتبه

درصد  7/52های فلزی بودند که مجموعاً محصوالت شیمیايی، ساخت فلزات اساسی و استخراج کانه

درصدی را در  5/719و  7/723، 4/32دادند و به ترتیب رشد از ارزش بازاری را به خود اختصاص 

 ردند.تجربه ک 7931مقايسه با سال 
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 009صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 درصد( -)هزار میلیارد ریال  7936در مقایسه با سال  7931ارزش بازار به تفکیک صنایع در سال . (633)جدول 

 شرح

 تغییرات 1367 1369

 1367سال 

 1369به 

 )درصد(

 ارزش بازار

 )هزار میلیارد ريال(

 سهم

 )درصد(

 ارزش بازار

 )هزار میلیارد ريال(

 سهم

 )درصد(

 32.4 09.5 7124.4 00 240.2 شیمیاییمحصوالت 

 723.7 71.1 7791.9 74.0 549.4 فلزات اساسی

 719.5 72 125.1 1.2 012.0 های فلزیاستخراج کانه

 720.5 3.2 111.0 3 903.2 های نفتیفرآورده

 12.9 1.7 449.1 1.3 019.1 اعتباری مؤسساتبانک و 

ای رشتهچندهایشرکت

 صنعتی
095.2 1.0 927.9 5.1 17.1 

 -5.3 4.1 977.0 3 992.1 مخابرات

 93.7 9 020.1 9.2 745.1 ههای وابسترایانه و فعالیت

 54.4 0.1 725.1 9.7 702.0 مواد و محصوالت دارویی

 بخارآب، تأمین برق، گاز

 گرم
33.1 0.1 722.1 0.1 27.7 

 79.2 0.5 712.4 9.3 743.2 خودرو و ساخت قطعات

 17 70 212.2 70.5 529.4 سایر صنایع

 12.1 722 1202.2 722 9204.0 ارزش کل بازاری

 : بورس اوراق بهادار تهران.مأخذ

 7/7121 بربالغ 7931اين بازار در سال ارزش معامالت بر اساس اطالعات بورس اوراق بهادار تهران، 

درصدی را تجربه کرده است. از رقم  752رشد  7931هزار میلیارد ريال بوده که در قیاس با سال 

هزار میلیارد ريال مربوط به معامالت  4/7421درصد( يعنی رقمی معادل  1/21مذکور سهم عمده آن )

ه و بازار مشتقه ب دلهمباقابلهای بازار اوراق بدهی، بازارهای صندوق ازآنپسبازار سهام بوده است. 

درصدی از ارزش معامالت بورس در جايگاه بعدی قرار گرفتند.  2.0و  2/9، 4/2ترتیب با سهم 

در  7931را در سال  عيصنا کیبه تفک بورس اوراق بهادار تهران بازار ارزش معامالت( 92-1جدول )

 دهد. نشان می 7931قیاس با سال 



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 004صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 7931در سال  به تفکیک صنایع راق بهادار تهرانبورس اوارزش معامالت . (98-6)جدول 

 شرح

1369 1367 
تغییرات 

 )درصد(
ارزش 

 معامالت

سهم 

 )درصد(

ارزش 

 معامالت

سهم 

 )درصد(

 020.1 72.0 051.7 75.1 24.1 محصوالت شیمیایی

 721.7 75.2 000.0 74.4 11.4 فلزات اساسی

 311.0 77.1 714.0 0.3 75.4 اعتباری مؤسساتبانک، 

 797.9 3.5 794.4 72.2 52.7 های نفتیفرآورده

 32.3 1.1 721.7 72.4 51.7 خودرو و ساخت قطعات

 27 5.2 20.24 2.4 45.9 های فلزیاستخراج کانه

 037.5 9.1 52.5 0.4 70.3 صنعتی یاچند رشتههای شرکت

 979.5 0.1 91.2 7.1 2.3 عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

 721.4 0.1 92.1 9.5 72.1 گذارییهسرما

 94.0 0.0 92.1 4.0 00.2 مخابرات

 725.7 07.7 024.3 05.2 792.3 یعصنا یرسا

 717 722 7421.4 722 593.7 کل بازار

 : بورس اوراق بهادار تهران.مأخذ

 مالحظهقابلبا رشد  7931شود، ارزش معامالت بازار سهام بورس در سال که مالحظه می طورهمان

ها به سبب رشد ارزش معامالتی سهام بانک عمدتاًمواجه شد که  7931درصدی نسبت به سال  717

 7/721و  1/020، 0/311و مؤسسات اعتباری، محصوالت شیمیايی و فلزات اساسی به ترتیب به میزان 

پنج صنعت محصوالت شیمیايی، فلزات  7931(، در سال 92-1جدول ) درصد بوده است. مطابق

 2/10های نفتی و خودرو و ساخت قطعات مجموعاً اعتباری، فرآورده مؤسساتها و اساسی، بانک

 درصد از کل ارزش معامالت بورس را به خود اختصاص دادند. 

های اول و دوم سهم دهد دو صنعت محصوالت شیمیايی و فلزات اساسی در رتبهشواهد نشان می

 های فلزی دراينکه استخراج کانه رغمبهارزش معامالتی و نیز سهم ارزش بازاری بورس قرار دارند. 

 . درسهم ارزش معامالتی در رتبه ششم قرار دارد ازلحاظرتبه سوم سهم ارزش بازاری قرار داشته، 

اعتباری و خودرو و ساخت قطعات از منظر سهم ارزش بازاری به ترتیب  مؤسساتها و مقابل بانک

سهم ارزش معامالتی در جايگاه سوم و پنج قرار  ازلحاظقرار دارند ولی  يازدهمدر جايگاه پنجم و 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 005صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

با  مچنان منطبقسهام ه يدوفروشخرزياد بیانگر آن است اقبال عمومی برای  احتمالبهدارند. اين امر 

 های معروف است. گروه

 های مالی صنایع بورسیبررسی وضعیت شاخص .9-2-1-3

نسبت به سال  7931مالی بورس اوراق بهادار را در سال  های اصلی( تحوالت شاخص97-1جدول )

 دهد. نشان می 7931

 درصد(-ل)هزار میلیارد ریا 7936سال در مقایسه با  7931های مالی بورس اوراق بهادار در سال (: شاخص697) جدول

 1367 1369 سال

 101.7 472.5 سود )هزار میلیارد ریال(

 50.2 99 تغییرات  )درصد(    

 473.7 022 سود تقسیمی )هزار میلیارد ریال(

 45.5 79 تغییرات  )درصد(    

P/E 1.44 1.22 

 1.2 -5 تغییرات  )درصد(    

EPS 945 544 
DPS 040 914 

DPS/EPS 12 11.3 

 -4.4 -75 )درصد(  DPS/EPS تغییرات    

 : بورس اوراق بهادار تهران.مأخذ

ی در میسود و سود تقس زانیمشامل  یبورس عيصنا یسودآور یهاشاخص(، 97-1مطابق جدول )

به ترتیب  7931رسیده که نسبت به سال  هزار میلیارد ريال 7/473و  7/101به ترتیب به  7931سال 

 أمینتها در منابع درونی بنگاه ظرفیت درصد رشد داشته است. اين امر نشانگر افزايش 5/45و  2/50

( و سود تقسیمی به ازای هر سهم EPSمالی است. عالوه بر اين درآمد واقعی به ازای هر سهم )

(DPS .در اين سال افزايش داشته است )یمیسود تقس نسبت ( به سود به دست آمدهDPS/EPS ) از

 نسبتاست،  ذکريانشااست.  يافتهکاهش 7931درصد در سال  3/11به  7931درصد در سال  12

 رسیده است. 22/1افزايش داشته و به   7931در سال ( P/Eبه سود سهام ) متیق



 (7931معدن و تجارت )کتاب سال صنعت، عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 001صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

در  7931های مالی بورس اوراق بهادار را به تفکیک صنايع اصلی برای سال (، شاخص90-1جدول )

آنکه نسبت سود تقسیمی  رغمبه 7931جدول، در سال  اين دهد. مطابقنشان می 7931قیاس با سال 

های چند ، شرکتفلزات اساسی( در صنايع مهم بورسی نظیر EPSبه  DPSبه سود کل )يا نسبت 

رفیت و ظ يافتهکاهشدر قیاس با سال قبل های نفتی و فرآوردههای فلزی کانیاستخراج ای، رشته

است، ولی همچنان متوسط اين نسبت با  يجادشدها هابنگاهی از منابع درونی مال تأمینخوبی جهت 

 .است یامالحظهقابلدرصد رقم  12بیش از 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 001صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:

 

 

 درصد(-میلیارد ریال)هزار  7931های مالی صنایع مهم بورسی در سال شاخص .(93-6) جدول

 شرح
 سود

 )هزار میلیارد ریال(

 سود تقسیمی
 P/E )هزار میلیارد ریال(

EPS 
 )ریال(

DPS 
 )ریال(

DPS/EPS 
 )درصد(

7931 7931 7931 7931 7931 7931 7931 7931 7931 7931 7931 7931 

 14 14 542 409 103 150 1 1.2 703.0 15.7 714.5 722.5 محصوالت شیمیایی

 93 12 043 025 149 023 1 1.9 44.5 94.2 774.3 41.3 اساسیفلزات 

 25 22 020 072 990 041 1 4.2 47 02.7 42.0 97.2 ای صنعتیهای چند رشتهشرکت

 24.7 02 51 73 703 43 77 3.0 9.0 9.2 1.5 1.2 اعتباری مؤسسات، هابانک

کمکی به نهاد واسط  هاییتفعال
 مالی

7.9 4.0 7.2 9.1 1.14 1 033 912 023 975 12 21 

 17 2 13 70 703 13 77 70.9 9.0 7.9 5.9 2.4 خودرو و ساخت قطعات

 22 12 927 714 411 051 2 1.2 92.4 71.2 41.3 09.1 های فلزیاستخراج کانه

 37 21 129 152 219 215 5 5.9 54.5 41.3 12.7 55.3 مخابرات

 13 29 731 734 029 094 - - 3.4 72.5 79.5 70.1 هاگذارییهسرما

 13 10 007 722 022 702 3 2.1 4.5 0.3 5.2 9.9 سیمان، آهک و گچ

 40 57 421 952 352 121 1 5.3 04.0 02.2 51.7 42.2 نفتی یهافرآورده

 : سازمان بورس اوراق بهادار.مأخذ      



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 002صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 بهادار اوراق بورس در منتخب صنایع وضعیت تحلیل -9-2-1-4

 يیشیمیا سه صنعت محصوالت به بورسی کل صنايع بازار ارزش از درصد 40.1 حدود ،7931 سال در

. داشت اختصاص( درصد 5/0) قطعات ساخت و خودرو و( درصد 71.1) اساسی فلزات ،(درصد 09.5)

 ورسب بازار در صنعت شاخص تغییرات اخیر، سال چند طی در صنايع، اين بازاری سهم از نظرصرف

 هایويايیپ ادامه در ،روينازا. است بوده وابسته صنايع اين قیمت شاخص نوسانات به زيادی یحد تا نیز

 .استقرارگرفته  بررسی مورد 7931 سال در بورسی مهم صنايع عنوانبه صنعت سه اين

 اساسی فلزات صنعت

پايان  در واحد 792033 به 7931ابتدای سال  در واحد 52451 کانال از اساسی فلزات قیمت شاخص

ناشی از  عمدتاًدهد که می نشان را درصدی 3/700 حدود بازدهی افزايش که يافت افزايش 7931 سال

و  جهانی ، مس و روی در قراردادهای آتی، کاهش شاخص دالرآهنسنگروند صعودی قیمت جهانی 

 (.2-1 نمودار) افزايش تقاضای جهانی  بوده است

 (7931) اساسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران فلزات صنعت و صنعت كل قیمت شاخص سهام .(0-6) نمودار

 
 بهادار. اوراق بورس سازمان: مأخذ

 

 برایپیشنهادی  هایفرمولتوان به می 7931صنعت فلزات اساسی در سال رخدادهای  ترينمهماز 

، انعقاد و تجارت معدن ،و آلومینیوم از سوی وزارت صنعت ، مسالت فوالدیگذاری محصوقیمت

ادرات ، صکاالدر بورس  آهنسنگو اسپانیا، عرضه  آلمانخوزستان با  فوالدقرارداد فروش  ينتربزرگ
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فلزات اساسی شاخص صنعت



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 003صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

، الزام همه تولیدکنندگان محصوالت فوالدی به عرضه در و انواع فلزات مشروط به گواهی مبدأ فوالد

 اشاره کرد. بورس کاال، ممنوع شدن صادرات آهن اسفنجی، آزاد شدن سقف رقابت فوالد 

 7/723 افزايش با قبل، سال مشابه دوره به نسبت 7931 سال پايان در اساسی فلزات بازاری ارزش

 سال در اساسی فلزات صنعت P/E نسبت اين بر وهعال. رسید ريال میلیارد هزار 9/7791 به درصدی

 (.99-1 جدول) شد روبرو درصدی 2/4 حدود کاهش با نیز 7931

  7931در سال  اساسی فلزات صنعت مهم هایشاخص بررسی. (99-6) جدول

 DPSمتوسط  EPSمتوسط  P/E ارزش بازار پایان سال

 ريال ريال - هزار میلیارد ريال سال/ واحد

1369 549.4 1.9 023 025 

1367 7791.9 1 149 043 

 07.5 700.5 -4.2 723.7 تغییرات )درصد(

 .بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ

 DPSو متوسط  EPSشاخص سودآوری صنعت فلزات اساسی شامل متوسط  ،(99-1) جدول مطابق

نسبت  درمجموعدرصد رشد داشتند و  07.5و  700.5به ترتیب  7931نسبت به سال  7931در سال 

درصد به  12کاهش يافت )از حدود  7931در قیاس با سال  7931سود تقسیمی به سود نقدی در سال 

  یمال تأمین در اساسی فلزات صنعت درونی ظرفیت مناسب منابع بیانگر امر درصد( که اين 92

 .است های اين صنعتفعالیت

 شیمیایی التمحصو صنعت

 واحد 77027 حدود به واحد 1092 تقريبی میزان از 7931 سال در شیمیايی محصوالت صنعت شاخص

ناشی از افزايش قیمت  عمدتاًاست که  رسانده ثبت به را درصدی 2/13 حدود بازدهی کهداشته  افزايش

 (.3-1 نمودار) جهانی نفت و افزايش نرخ ارز بوده است

 

 

 

 

 7931 سالدر   شیمیایی در بازار بورس اوراق بهادار تهران محصوالت صنعت و صنعت كل قیمت شاخص روند .(3-6) نمودار



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 092صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 
          .بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ   

 ديپارک جد کيساخت  نامهتفاهم امضاءشامل  7931در سال  یمیصنعت پتروش رخداد ترينمهم

، وزارت صنعت به رقابتورای از ش یمیپتروش بازار میانتقال کارگروه تنظ ن،یبا مشارکت چ یمیپتروش

 محصوالتها و آزاد شدن سقف رقابت در عرضه معدن و تجارت، تخفیف خوراک پتروشیمی

 هزار 4/7124حدود  7931 سال در بورس در شیمیايی محصوالت صنعت بازاری ارزش بود. پتروشیمی

 (.94-1 جدول) است کرده تجربه را درصدی 4/32 رشد 7931 سال با مقايسه در که بوده ريال میلیارد
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شاخص صنعت محصوالت شیمیايی



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 097صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

  7931شیمیایی در سال  محصوالت صنعت مهم هایشاخص بررسی .(94-6) جدول

 DPSمتوسط  EPSمتوسط  P/E ارزش بازار پایان سال

 ريال ريال - هزار میلیارد ريال سال/ واحد

1369 240.2 1.2 150 409 

1367 7124.4 1 103 542 

 01.1 77.2 71.1 32.4 تغییرات

 .بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ

درصد رشد  1/71حدود  7931 سال با قیاس در 7931 سال در شیمیايی محصوالت صنعت P/E نسبت

ع در اين مقط سهم هر شدهپرداخت نقدی سود متوسط و سهم هر سود ضمن آنکه متوسط ؛داشته است

 .داشته استدرصد رشد  1/01 و 2/77 به ترتیب معادل زمانی

 قطعات ساخت و خودرو صنعت

 واحد 73923 به واحد 71075 حدود از قطعات ساخت و خودرو صنعت شاخص 7931 سال در

 (.72-1 نمودار) است رسانده ثبت به را درصدی 7/73 حدود بازدهی افزايش و افزايش داشته

 7931در سال  خودرو در بازار بورس اوراق بهادار تهران صنعت و صنعت كل قیمت شاخص روند. (78-6) نمودار

 
 .بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ         
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شاخص صنعت خودرو



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 090صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

افتتاح خط تولید توان به می 7931 قطعات در سالصنعت خودرو و ساخت  رخدادهای  ترينمهماز 

نوسازی برای  التتسهیاعطای ، افزايش قیمت تايرهای داخلی، آذربايجاندر کشور  خودرويرانا

ت بازگشت شرک و از برجام آمريکاادامه فعالیت خودروسازان فرانسوی بعد از خروج  المسازان، اعقطعه

 .فیات به ايران اشاره کرد

 با 7931 سال در ريال میلیارد هزار 2/743 از بورس در قطعات ساخت و خودرو صنعت بازاری ارزش

 بر عالوه(. 92-1 جدول) است رسیده 7931 سال در لريا میلیارد هزار 4/712 به درصدی 2/79 رشد

 است. درصدی( 1/72)رشد منفی  يافتهکاهش 7931 سال در صنعت اين P/E نسبت اين

  7931در سال  كل شاخص و خودرو صنعت هایشاخص. (95-6) جدول

 P/E ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( سال/ واحد
 EPSمتوسط 

 ریال
 ریال DPSمتوسط 

1369 743.2 70.9 13 70 

1367 712.4 77 703 13 

 552.9 19.9 -1/72 2/79 درصد تغییر

 .بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ

تجربه کرد.  7931درصدی را نسبت به سال  9/19رشد  خودرو صنعت سودآوری میزان 7931 سال در

درصدی  9/552 مالحظهقابلبا افزايش  اين سال نیز در سهامداران میان تقسیمی سود میزان اين، بر عالوه

 همراه بوده است.

 فرابورس بازار در معدن و صنعت بخش عملکرد. 9-2-2

 صنایع اصلی فرابورسارزش بازاری  .9-2-2-1

در بازار  7931در مقايسه با سال  7931 ( ارزش بازار به تفکیک صنايع را در سال91-1جدول )

 دهد کهنشان می 7931در سال  فرابورس يع از ارزش بازاربررسی سهم صنادهد. نشان می فرابورس

محصوالت » صنعت دو، ينازاپسدهند. را تشکیل میبازار  اين ارزشدرصد از  5/01 «مالی تأمیناوراق »

 .قرار دارنددرصد در رتبه دوم و سوم  1/79و  2/00به ترتیب با سهم « فلزات اساسی»و « شیمیايی

 

 

 

 

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 099صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

  7931به تفکیک صنایع مختلف در سال  فرا بورسارزش بازاری در . (96-6)جدول 

 گروه صنعت

1369 1367 
تغییرات 

 )درصد(
 ارزش بازار

)هزار میلیارد 

 ريال(

 سهم

 )درصد(

 ارزش بازار

 )هزار میلیارد ريال(

 سهم

 )درصد(

 51.3 01.5 121.9 92.1 452.3 مالی ینتأماوراق 

 14.2 00.2 521.9 04.0 955.1 محصوالت شیمیایی

 794.1 79.1 950.4 72.0 752.0 فلزات اساسی

 02.4- 9.5 32.2 1.2 774.7 ها و مؤسسات اعتباریبانک

 12.3 0.3 15.1 9.0 41 یاهای نفتی، کک و سوخت هستهفرآورده

 49.2 0.0 51.3 0.1 93.2 هاگذاریسرمایه

 711.9 4.0 722.9 0.1 93.0 عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

 ینمتأ جزبهبیمه و صندوق بازنشستگی 

 اجتماعی
92.3 0.1 11.7 0.1 13.3 

 04.5 7.7 03.5 7.1 09.1 ، امالک و مستغالتیسازانبوه

 قند و جزبهمحصوالت غذایی و آشامیدنی 

 شکر
73.2 7.9 41.9 7.2 792.3 

 55.2 7.2 05.4 7.7 71.9 مواد و محصوالت دارویی

 052.7 2.3 00.0 2.4 1.0 خودرو و ساخت قطعات

 793.2 75.2 424.9 77.5 712.1 سایر

 15 722 0510.4 722 7412.4 ارزش کل بازار

 ايران و محاسبات تحقیق. بورسفرا: گزارش ساالنه مأخذ

 ایران به تفکیک صنایع اصلی فرابورسارزش معامالت  .9-2-2-2

 «مالی تأمیناوراق » دهد کهنشان می 7931در سال  فرابورسمعامالت  بررسی سهم صنايع از ارزش

 صنعت دو، ينازاپس .(91-1جدول ) دهندرا تشکیل می فرابورسارزش بازار درصد از  1/11

قرار های دوم و سوم درصد در رتبه 1و  5/2به ترتیب با سهم « فلزات اساسی»و « محصوالت شیمیايی»

مالی؛ فلزات اساسی؛ محصوالت شیمیايی؛ صندوق  تأمینپنج صنعت گروه اوراق  7931. در سال دارند

را  از ارزش معامالت درصد از سهم  4/17گذاری قابل معامله و هتل و رستوران تقريباً حدود سرمايه

زارهای متکی به اب عمدتاً فرابورستوان بیان کرد، اوالً، بازار اند. در حالت کلی میاختصاص داده به خود

 تصنع چند به محدود صنعت بخش در بازار بوده و ثانیاً، معامالت ولت(مالی )با محوريت د تأمین

 . است محور بوده منبع و بزرگ

 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 094صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

  7931به تفکیک صنایع مختلف در سال  فرا بورسارزش معامالت در  .(91-6)جدول 

 گروه صنعت

1369 1367 

تغییرات 

 )درصد(
 سهم ارزش معامالت سهم ارزش معامالت

)هزار میلیارد 

 ريال(
 )درصد( )هزار میلیارد ريال( )درصد(

626 48447728 373.5 مالی ینتأماوراق 

48 861852030 22.4 فلزات اساسی

54 71071213 32.1 محصوالت شیمیایی

618611585 4 23.6 قابل معامله گذارییهسرماصندوق 

0 211213053 5.2 هتل و رستوران

1 101652 11.5 ، امالک و مستغالتیسازانبوه

18 1848 2.9 1.6 خودرو و ساخت قطعات

1871854 2 11.7 هاگذارییهسرما

174 172547 2.2 4.6 یاهستهنفتی، کک و سوخت  یهاوردهآفر

13 1451432 7.5 قندوشکر جزبهمحصوالت غذایی و آشامیدنی 

2037 1774.1 71 64.6 سایر

10171 72212.2 722 565.5 ارزش کل معامالت

 ايران و محاسبات تحقیق. فرا بورس: گزارش ساالنه مأخذ

 ایران کاالی بورس در معدن و صنعت بخش عملکرد .9-2-3

در قیاس با سال  را درصدی 50 توجهقابل رشد 7931 سال در ايران کاالی بورس کل معامالت ارزش

 نآ از حاکی بورس کاال بازار سه تفکیک به معامالت ارزش اين، بر عالوه. است کرده تجربه 7931

 رشد درصد 924 و 05 ،11 ترتیب به مالی بازار و مشتقه فیزيکی، بازار در مجموع معامالت که است

 (. 92-1 جدول) است داشته

 (درصد-ریال میلیارد هزار) 7936در مقایسه با سال  7931در سال  ایران كاالی بورس معامالت ارزش :(90-6) جدول

 1369به  1367تغییرات  1367 1369 شرح

 11 224.9 432.2 بازار فیزیکی

 05 204.2 152.5 بازار مشتقه

 924 11.2 71.7 بازار مالی

 50 7121.7 7719.4 مجموع معامالت

 ايران. کااليی بورس شرکت: مأخذ



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 095صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 توان بهبوده می مؤثر ايران کاالی بورس معامالت ارزش افزايش در 7931 سال در که اقداماتی ازجمله

 ؛هاآنی برای التانبار جديد و ايجاد نماد معام 72م در خصوص پذيرش اانجام الز مواردی همچون

 تالپتروشیمی، صنعتی و نفتی؛ کنترل کف عرضه و عرضه اولیه محصو تالوآزادسازی قیمت محص

 یسينورهيمعامله زعفران؛ پذ اختیارو اندازی قرارداد آتی ذيرش و راهپ صورت روزانه؛هوشیمی بپتر

 ،خزانه جديد سکه طالدو پذيرش  ،بر سکه یدر اوراق بهادار مبتن ديجد یگذارهيسرما یهاصندوق

 هایرکتش انتشار اوراق سلف موازی استاندارد ؛کااليیپیگیری ايجاد زيرساخت توثیق گواهی سپرده 

د کاوه جنوب الاصفهان و شمش فو آهنذوبشرکت  74سیمان خوزستان، شرق و سپاهان، تیرآهن 

که گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر ساندازی صندوق سرمايهراه ؛یش، پلی استايرن پتروشیمی انتخابک

  ؛اشاره کرد مفید طاليی

 فیزیکی بورس کاالی ایران بازار

از  یاسهم عمده یو معدن یصنعت یکاالها ،7931ی در سال کيزیدر بازار ف یمعامالت رينگپنج  انیم از

  .(93-1. )جدول درصد( 91.7دارند )حدود  اریرا در اخت یکيزیبازار ف

 (درصد-ریال میلیارد هزار) 7931كاالی ایران در سال  بورس فیزیکی بازار معامالت ارزش  .(93-6)جدول 

 تغییرات  1367 1369 شرح

  224.9 432.2 بازار فیزیکی

 12 902.7 024.4 صنعتی و معدنی -

  91.7 47.4 سهم )درصد(

 729 921.7 757.4 پتروشیمی -

  94.1 92.5 سهم )درصد(

 723 073.0 724.3 های نفتیفرآورده -

  04.1 07.4 سهم )درصد(

 -73.3 01.5 99.7 محصوالت کشاورزی -

  0.5 1.1 سهم )درصد(

 -00 9.4 4.4 بازار فرعی  -

  7 7.2 سهم )درصد(

 ايران. کااليی بورس شرکت: مأخذ

هزار میلیارد  921بیش از  7931در سال  یمحصوالت پتروشیممعامالتی  ارزش ،(93-1مطابق جدول  )

ارزش معامالت محصوالت  شيدرصدی داشته است. افزا 723رشد  7931نسبت به سال  بوده کهريال 

ی و تخفیف نفت /آزادسازی قیمت محصوالت پتروشیمی، صنعتی دلیل به عمدتاًدر اين سال  یمیپتروش



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 091صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

ل در سا یکيزیدر بازار ف یو معدن یصنعت یارزش معامالت کاالها ها بوده است.خوراک پتروشیمی

از ارزش معامالت محصوالت  یدرصد 2/22سهم با دو صنعت فوالد و مس ) همحدود ب عمدتاً 7931

از  نسبت به سال قبل 7931در سال  یو معدن یارزش معامالت محصوالت صنعت .بوده است( یصنعت

 است. هامتیق شياز افزا یاز موارد ناش یاریداشته است که در بس یدرصد 12رشد  آن

 بهادار )بازار مالی و بازار مشتقه( بورس کاالی ایران بازار اوراق

 سال پايان در مالی ابزارهای معامالت مجموع دهدمی اننش کاالی ايران بورس در مشتقه بازار عملکرد

 در مشتقه بازار گسترش. (42-1است )جدول  داشته درصدی 05.7 رشد 7931 سال به نسبت 7931

 و ارز طال قیمت نوسان پوشش منظوربه) آتی قراردادهای معامالت رونق واسطهبه عمدتاً 7931 سال

 . است بوده( جهانی بازارهای در
 (ریال میلیارد هزار) 7931طی در سال  ایران كاالیی بورس مشتقه بازار معامالتی ارزش .(48-6)جدول 

 )درصد( 1369به  1367تغییرات  1367 1369 شرح

 05.7 204.2 152.5 بازار مشتقه

 05.7 209.9 151.3 قراردادهای آتی-    

 42 2.1 2.5 قراردادهای اختیار معامله-

 ايران. کااليی بورس شرکت: مأخذ 

 پايان در مالی ابزارهای معامالت که مجموع دهدمی نشان کاالی ايران بورس در مالی بازار عملکرد

در بازار مالی بورس کاالی ايران، دو . است داشته برابر رشد 4بیش از  7931 سال به نسبت 7931 سال

اندازی و فعال است ضمن آنکه راه ابزار مهم اوراق سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کااليی

 (. 47-1بوده است )جدول  مالحظهقابلنیز  7931گذاری در سال های سرمايهگسترش صندوق

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 7931ارزش معامالتی ابزارهای مالی بورس كاالیی ایران در سال . (47-6) جدول

 1369به  1367تغییرات  1367 1369 شرح

 929.0 11.2 71.7 بازار مالی

 720.2 02.4 72.7 سلف موازی استاندارد-

 7274.2 35.1 5.2 گواهی سپرده کاالیی-

 9112.2 92.1 7.2 گذاریصندوق سرمایه-

 : شرکت بورس کااليی ايران.مأخذ

  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 091صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 فصل ششم یریگجهیو نت یبندجمع

بوده  یبخش صنعت و معدن همچنان معطوف به نظام بانک زیو ن رانياقتصاد ا یمال تأمین 7931در سال 

 01سال با رشد  نيبه بخش صنعت و معدن در ا ینظام بانک يیاعطا التیآنکه تسه رغمبهاست. 

واحد  7.4نسبت به سال قبل، در حدود  یبانک التیبخش از کل تسه نيهمراه بود، سهم ا یدرصد

 تيحفظ و حما ریاخ هایمهم دولت در سال هایاستیاز س یکي نکهيتوجه به ا با. افتيدرصد کاهش 

درصد( در  12.2) ینظام بانک التیعمده تسه زین 7931در سال  ،موجود بوده یاقتصاد هایاز بنگاه

 يیاعطا تالیتسه زانیم، حالباايناعطا شده است.  یو معدن یصنعت یهابنگاهدر گردش به  هيقالب سرما

را تجربه  یدرصد 71.2رشد  7931نسبت به سال  7931به بخش صنعت و معدن در سال  یجاديا

 یدیولت یهاتیو توسعه ظرف یگذارهيسرما کيدر تحر یتوجه نظام بانک انگریامر ب نيکرده است. ا

 دهد. های بخش را نمیهر چند کفايت نیازمندیاست 

رشد  7931در سال  یاسم متیو معدن به ق جذب شده در بخش صنعت یمال تأمینآنکه منابع رغم به

 تيحما حتبخش ت نيعمالً ا، درصدی شاخص قیمت صنعت 12بیش از  شيبا توجه به افزا ،کرد دایپ

 برزمانیز نو  کمتر یبازدهبه معدن با توجه  وبخش صنعت . قرار نگرفت یمال یبازارها یش کافشو پو

 تيودبا محد یبانک التیبه تسه یدر دسترس هابخش ريبا سا اسیآن در ق یگذارهيبودن روند سرما

به  7932درصد در سال  97.1از  ینظام بانک التیبخش از تسهاين سهم  یطوربه ؛روبرو بوده یشتریب

 ینبازرگا مربوط به التیاست که، سهم تسه یدر حال ني. اه استافتيکاهش  7931درصد در سال  01

 تربزرگامر احتمال  نيو ا رسیده است 7931سال درصد در  57.3به  7932در سال  40.1ز ا و خدمات

فقرزدا،  یدیرشد تول ،يیصنعت زدا(، نيیپا افزودهارزشو  زايیاشتغالمولد اقتصاد )با  ریغ ششدن بخ

 یمال یبازارها بازدهی باالی یخواهد داد. از طرف شيرا افزا یاجتماع یهاینابرابر درنهايتو  یکاریب

بخش صنعت و معدن را کاهش داده است. گذاری سرمايهبه  ینگينقد صیتخص زهیانگ ریاخ انیدر سال

ت یبزرگ در بخش صنعت و معدن، محروم عيصنا یمال تأمین تيکه اولو دهداز طرفی شواهد نشان می

ا به دنبال ر یاز منابع اعتبار وثايق( تأمیناز ناحیه محدوديت در  عمدتاً) کوچک و متوسط عيصنا ینسب

 داشته است. 

 الير اردیلیهزار م 090.2حدود  ،های اقتصاد مقاومتی()سیاست دیطرح رونق تول یدر راستا ،يیسو از

 یاستیر سسازوکا کيفقدان  علت کوچک و متوسط اعطا شد که به یصنعت یهابه واحد یبانک التیتسه

. نیست ريپذامکاندقیق  صورتبها ويژه سیاست صنعتی، تخصیصی هدفمند و کاربه روشن و منسجم

و  یکرمانشاه، خراسان شمال راحمد،يو بو هيلویکهگ الميا رینظ ی کشورهااستان نمونه برخی عنوانبه

ابع من زیتوجه به تجه ،روينازاکردند.  افتيرا در التینوع تسه نياز ا یدرصد 7کردستان سهم کمتر از 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 092صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

بانک صنعت و معدن  التیسال تسه نيآنکه در ا رغمبه کمتر برخوردار ضرورت دارد. یهااستان یمال

کوچک و  یهابنگاه به بانک نيا التیتسه افت،يدرصد رشد  91.3بخش  نيا یعنوان بانک تخصصبه

 التیتعداد طرح و هم از منظر تسه ازلحاظنسبت به سال قبل هم  دیطرح رونق تول یمتوسط در راستا

 . با کاهش همراه بود یپرداخت

 یبه بخش صنعت و معدن با رشد مناسب یصندوق توسعه ملو ارزی  یالير التیتسه 7931سال  در

 یهاشامل طرح یصندوق توسعه مل یارز التیمند از تسهبهره یصنعت یهابخش ترينمهمهمراه بود. 

نرخ ارز  جهشبايد توجه داشت مشابه بوده است.  عيو صنا گسن ،یکاش مان،یس ،یفوالد ،یمیپتروش

 و نوسانات آن ريسک استفاده از اين تسهیالت را افزايش خواهد داد. 

ت و معدن بخش صنع یمال تأمینسهم را در  نيشتریب هيکشور، بازار سرما یو اعتبار یاز نظام بانک بعد

 یدهاوراق ب ريانتشار اسناد خزانه و سا قيدولت از طر ی، اثرات تزاحمحالبااينکرد.  فايا 7931در سال 

سهم  ی. از طرفکردهمراه  تيحدودبازار با م نيبخش را از ا یمال تأمین)عموماً با نرخ سود باال(،  یدولت

وه عالو منبع محور بوده است  بزرگبخش صنعت و معدن، مربوط به چند صنعت  یمال تأمینعمده 

 7931بخش صنعت و معدن از بورس کاال در سال  یمال تأمیندرصد(  35از  شی)بسهم عمده  بر اين

 ارو انتش بوده )دريافت وجه نقد در زمان حال و فروش کاالها در آينده( بودهمعطوف به معامالت سلف 

 یالم تأمیننداشت. ضمن آنکه  ی آنمال تأمیندر  یاستاندارد سهم چندان یاوراق سلف مواز ابزار مالی

 1.3حدود اختصاص داشت و بخش صنعت سهم  یعموم یو نهادها به دولت عمدتاً فرابورسدر 

 را به خود اختصاص داد. یدرصد

از قانون  یمنابع ناش ر،یبخش صنعت و معدن در چند سال اخ یمال تأمینمهم  یهاتیاز ظرف یکي

 خاص  یاطالعات در دسترس عمالً منابع نيبر اساس آخر 7931که در سال بوده  هاارانهيهدفمند کردن 

 شیب 7931 آنکه در سال رغمبه ن،ی. همچنه استافتیمحل به بخش صنعت و معدن اختصاص ن نياز ا

بخش صنعت و  افت،ياختصاص  یاهيسرما یهايیتومان به اعتبارت تملک دارا اردیلیهزار م 42از 

با  ،نيا درصد(. عالوه بر 7نداشته است )سهم کمتر از  اریاعتبارات در اخت نياز ا یمعدن سهم چندان

گذاری خارجی حتی از منظر سرمايه ، بخش صنعتدر اين سال یاقتصاد یهاميتحر شدتبهتوجه 

توان بیان کرد اين بنابراين می (؛درصدی 12.4مصوب نیز با کاهش چشمگیر مواجه بوده )رشد منفی 

 نداشته است. ی در اين سالخارج یاز منابع مال یجذب چندانبخش 

 7931با سال  اسیمثبت بود و در ق 7931صنعت در سال  قیمت شاخص راتییتغ هيبازار سرما در

نرخ ارز،  شيافزا لیماهه اول سال به دل 1درصد رشد داشت. روند شاخص صنعت در  21.3 حدود



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 093صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 متوسط طوربهشده  جاديو حذف رانت ا هامتیشدن ق ی، منطقیو آزادساز يیمایسامانه ارز ن یاندازراه

آبان ماه،  مهیناز  کايامر متحدهاياالت یهاميفاز دوم تحر یدوم سال به علت اجرا ماهه 1و در  یصعود

 طوربهاروپا  یشدن سازوکار مال يیاجرا یو چگونگ CFT يینها تأيید ،کاال یجهان یهامتیکاهش ق

ی، ارزش بازار شياز افزا یحاک 7931در سال  یبورس عيصنا عملکرد بوده است. یولمتوسط نز

 ت.بوده اس هامتیارز و رشد ق نرخ شيفزاااز  یناش عمدتاًکه  ه است؛بود عيصنا یو سودآور معامالتی

امل ش یسه صنعت مهم بورس تأثیربازار بورس تحت عملکرد ها همچنین حاکی از آن است بررسی

درصد  52.7است که مجموعاً  یفلز یهاو استخراج کانه یساخت فلزات اساس ،يیایمیمحصوالت ش

 را به خود اختصاص دادند.  یاز ارزش بازار

  



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 042صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 مالی بخش صنعت و معدن از بورس اوراق بهادار تأمین(. برآورد 1پیوست )

گیرد. از مالی در بازار بورس به دو شیوه کلی بازار سهام و بازار بدهی انجام می تأمینبا توجه به اينکه 

مالی بخش صنعت و معدن از بورس اوراق بهادار ارائه  تأمینی از مجموع توان برآورداين طريق می

مجموع ارزش اوراق بدهی  صورتبهمالی بخش صنعت و معدن از طريق بازار بدهی  تأمینکرد. میزان 

 (. پیوست 0و 7است )جداول  محاسبهقابلمنتشره توسط صنايع اين بخش 

 )میلیارد ریال( 7936منتشره صنایع در سال  (. فهرست اوراق بهادار با درآمد ثابت7)جدول

 تاريخ انتشار ارزش اوراق منتشره نام اوراق

 02/4/7931 0222 پتروشیمی گچساران -اوراق مشارکت

 9/9/7931 7152 (749سايپا )نماد صايپا -صکوک اجاره

 9/9/7931 7152 (429سايپا )نماد صايپا -صکوک اجاره

 72/4/7931 252 (7429يدک )نماد صیدکبازرگانی سايپا -صکوک اجاره

 77/77/7931 0222 (7477معدنی و صنعتی گل گهر )نماد صگل  -صکوک اجاره

 77/77/7931 7222 (477معدنی و صنعتی گل گهر )نماد صگل  -صکوک اجاره

 5/70/7931 0522 (470ايران خودرو )نماد صخود -صکوک مرابحه

 5/70/7931 7222 (7470 ايران خودرو )نماد صخود-صکوک مرابحه

 5/70/7931 9522 (2270ايران خودرو )نماد صخود -صکوک مرابحه

 - 71952 مجموع

 .7931چهارم  ماههسه: گزارش تحلیل بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مأخذ     

 )میلیارد ریال( 7931(. فهرست اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره صنایع در سال 3)جدول 

 تاريخ انتشار ارزش اوراق منتشره نام اوراق

 797/0/7931 7522 (721اوراق مشارکت لیزينگ رايان سايپا )رايان 

 97/0/7931 9322 (724سايپا )نماد صايپا -صکوک اجاره

 02/70/7931 7222 (470سايپا )نماد صايپا -صکوک مرابحه

 02/70/7931 0522 (770سايپا )نماد صايپا -صکوک مرابحه

 02/70/7931 9522 (270سايپا )نماد صايپا -صکوک مرابحه

 فارسیجخلپتروشیمی -صکوک اجاره

 (470)صفارس 

72222 75/70/7931 

  00422 مجموع

 .7931: گزارش تفصیلی ماهانه بورس اوراق بهادار تهران، اسفندماه مأخذ       



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 047صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

دن مالی بخش صنعت و مع تأمینبازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران، میزان  یمطابق گزارش تحلیل

 00422بر  71952 بربالغبه ترتیب  7931و  7931از بازار بدهی بورس يا انتشار اوراق بدهی در سال 

توسط صنايع پتروشیمی و خودرويی منتشر شده است. از طرفی میزان  عمدتاًمیلیارد ريال بوده است که 

 صورتبهمالی بخش صنعت و معدن در بازار سهام )افزايش سرمايه، عرضه اولیه و ...(،  نتأمی

مالی انجام شده در بازار سهام در سهم صنعت از کل ارزش بازار سهام  تأمینکل میزان  ضربحاصل

درصد  29و  25.7معادل  7931و  7931های بورس برآورد شده است. اين نسبت به ترتیب برای سال

 (.پیوست 7است )نمودار  بوده

 7936(. ارزش بازار سهام به تفکیک صنایع در سال 7)نمودار 

تهران، معاونت توسعه، مديريت  بهادار(، شرکت بورس اوراق 7931چهارم سال  ماههسه: گزارش تحلیل بازار )مأخذ

 تحقیق و توسعه

 7931 یهاسالق بهادار برای مالی صورت گرفته در بورس اورا تأمین، از کل پیوست (9مطابق جدول )

که عمده آن مربوط به افزايش  يافتهاختصاصدرصد به بخش صنعت و معدن  22بیش از  7931و 

مالی بخش صنعت و معدن از طريق  تأمین. ضمن اينکه میزان استسرمايه و عرضه اولیه در بورس 

 7931لیارد ريال در سال هزار می 000.1به  7931هزار میلیارد ريال در سال  701.9بورس از رقم 

 درصد افزايش داشته است. 11.9که نسبت به سال قبل  يافتهافزايش

 

 

 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 040صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 درصد(-)هزار میلیارد ریال7936-31مالی صنعت و معدن در بورس اوراق بهادار طی دوره  تأمین. میزان (9)جدول 

 شرح

7931 7931 

 کل
 

صنعت و 
 معدن
 

سهم بخش 
صنعت و 

 معدن

 کل
 

صنعت و 
 معدن
 

سهم بخش 
 صنعت و معدن

 20 000.1 017.1 24.5 701.9 743.4 بورس

 - 11.9 27.3 - -04.0 -91.9 تغییرات )درصد(

 29.2 732.7 003.7 25.7 723.3 703.7 بازار سهام -

 - 19.2 11.5 - -42.2 -91.4 تغییرات)درصد(

 11.1 90.1 40.5 22.2 71.4 02.9 بازار بدهی و مشتقه -

 - 32.2 723.4 - -10.1 -91.5 تغییرات)درصد(

 : سازمان بورس و اوراق بهادار و محاسبات تحقیق.مأخذ

هزار میلیارد ريال اوراق اختیار فروش  70.2نکته: مطابق گزارش بورس اوراق بهادار تهران از میزان 

 هزار میلیارد ريال آن مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است. 72.0تبعی حدود 

  فرابورسمالی بخش صنعت و معدن از  تأمین. 2پیوست 

شوند مند نمیبهره فرا بورسمالی در  تأمینهای مولد اقتصادی چندان از بخشپیوست  (4مطابق جدول )

وره در د فرا بورسمالی در  تأمیندهد که سهم بخش صنعت و معدن از نتايج نشان می يگردعبارتبه

 درصد بوده است. 75مذکور کمتر از 

  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 049صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 7936-31طی دوره  فرا بورسمالی بخش صنعت و معدن در  تأمین. میزان (4) جدول

 شرح

1369 1367 

 کل
صنعت و 

 معدن
 کل سهم

صنعت و 

 معدن
 سهم

 1.3 04.0 943.7 1.2 02.3 921.1 فرابورس

 - 75.2 79.2 - -74.9 21.7 تغییرات 

 13.1 *5.5 1.3 55.1 2.5 2.3 عرضه اولیه 

 -   - -52.9 -52.2 تغییرات 

 4.5 **0.3 14.2 7.4 7.3 797.2 نویسییرهپذ 

    - 32.9 741.2 تغییرات 

 20 75.2 73.9 20.0 72.5 00.5 افزایش سرمایه 

    - -71.1 -71.3 تغییرات 

 2 2 052.7 2 2 757.5 اسناد خزانه 

    - - 020.2 تغییرات 

 ايران و محاسبات تحقیق. فرابورس: شرکت مأخذ      

خش لذا سهم ب ،شودبدهی منتشر می تأمیننکته: با توجه به اينکه اسناد خزانه توسط دولت جهت 

 صنعت و معدن از اين روش صفر لحاظ شده است.

، تولیدات 775، داروسازی اوه سینا 14، عطرين نخ 007*عرضه اولیه مربوط به پتروشیمی غدير 

، مجتمع 492های اداری ايران ، صنايع ماشین4720گهر زمین  آهنسنگ، 027پتروشیمی قائد بصیر 

 بوده است )مبالغ میلیارد ريال است(. 712تولید گوشت مرغ ماهان 

عدن مربوط به کرمان موتور، صنعت غذايی کورش و پديده شیمی بخش صنعت و م نويسیيرهپذ**

نويسی انجام شده میلیارد ريال بوده است. از ديگر پذيره 4.25و  425، 0222قرن به ترتیب به ارزش 

اجتماعی،  تأمیننويسی اوراق منفعت دولت، اوراق اجاره توان به پذيرهمی 7931در سال  فرابورسدر 

 هزار میلیارد ريال اشاره کرد. 70و  02، 92، 52اوراق مشارکت دولتی با به ترتیب  اوراق مرابحه گندم و

 مالی بخش صنعت و معدن از بورس کاال  تأمین. 3پیوست 

توان معامالت سلف و نسیه بخش صنعت و معدن و نیز اوراق سلف براساس اطالعات بورس کاال می

 (.پیوست 5مجزا محاسبه کرد )جدول  طوربهموازی منتشره توسط صنايع اين بخش را 

  



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 044صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 7936-31مالی بخش صنعت و معدن در بورس كاالی ایران طی دوره  تأمین. (5)جدول 

 1367 1369 شرح

 کل
صنعت و 

 معدن
 کل سهم

صنعت و 

 معدن
 سهم

 20.3 909.3 923.5 30.1 732.0 074.7 بورس کاال

  19.4 27.3 - 30.1 12.3 تغییرات 

 30.1 974.7 992.1 32.1 737.3 734.4 معامالت سلف و نسیه

 - 19.1 14.0 - 792.1 700.4 تغییرات 

اوراق سلف موازی 

 استاندارد

73.1 
1.9 90.2 52.2 3.2 73.9 

 - 55.5 751.2 - -12.2 -42.2 تغییرات 

 : بورس کاالی ايران و محاسبات تحقیق.مأخذ       

مالی در بورس کاال را به خود در  تأمیندرصدی از  20.3مطابق جدول، بخش صنعت و معدن سهم 

درصد( صورت  22.2اختصاص داد. که سهم عمده آن از طريق معامالت سلف و نسیه ) 7931سال 

از کل معامالت  يگردعبارتبهدرصد بوده است.  0.7گرفته است و سهم اوراق سلف موازی استاندارد 

درصد آن مربوط به بخش صنعت  30.1 بربالغ 7931و نسیه صورت گرفته در بورس کاال در سال سلف 

درصد آن توسط صنايع اين بخش  73.9و معدن بوده است از کل اوراق سلف موازی استاندارد منتشره 

 انتشار يافت.

 

 

  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 045صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 )درصد( 1321-65دوره  طیهای مختلف اقتصادی از مانده تسهیالت نظام بانکی . سهم بخش4پیوست 

 سال

بازرگانی 
داخلی، خدمات 

 و متفرقه

 صنعت و معدن کشاورزی
ساختمان و 

 مسکن
 سایر

1721430228348
2031030727327
221632525423
24716033423523
27415531623421
31714828623415
35414627021515
34414326523018
3314026224316
341112428012
3511022830211
3651032153070
37310421030211
3851042033000
4326172605
4878818523504

 : بانک مرکزی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیقمأخذ 

 1367های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی شرکت. نسبت5پیوست 
 ROA ROE نماد نام شرکت

21635 کچاد معدنی و صنعتی چادرملو

 31641.57 فوالد مبارکه اصفهانفوالد 

281791.2 فملی ملی صنایع مس ایران
326453 فارس فارسیجخلصنایع پتروشیمی 

228721085 خساپا سایپا

2282435 وبشهر (هشهر)هلدینگ صنایع توسعه

421282 قثابت خراسان قند ثابت

151348 ستران سیمان تهران

5542324 کحافظ سرامیک حافظ کاشی و

  (7931) مرکز پردازش اطالعات مالی ايران-بورس تهران فناوریشرکت مديريت  :مأخذ
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  1367بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سال  یرگذارتأث رخدادهای. اهم 9پیوست

 نيفرورد

گرفتن عرضه و  یشیمنجر به پ یتومان 4022و مرجع شدن ارز  یاحذف دالر آزاد و مبادلهدر اين ماه، 

 یواحد 111شاهد کاهش  یجانیه یهااربازار با رفت نيا گذارانهيشد و سرما یبورس یهافروش سهم

 یشتازیحال، پ نیهم در. ماه بودند نيا انيدر پا یواحد 509 هزار و 35افت نماگر و بازگشت به رقم 

ال س يیابتدا یهاها در روزبانک یپرده برخسود س شيافزا نیدالر، طال و همچن یتقاضا شيو افزا

 وارد کرد.  ماهينفروردرا به بدنه بازار سهام در  یريناپذجبران یهاانيز

 ارديبهشت 

از برنامه جامع اقدام  کايمرآ متحدهاالتيخروج ا اي یخصوص ماندگار در یضیضدونقاخبار  در اين ماه

سود روزانه از نوسانات نرخ ارز اقدام به خروج از کسب  باهدف یاغلب فعاالن مال باعث شدمشترک 

نرخ  شيافزا اگرچه. موضوع بورس تهران از رونق افتاد نيا یکه در پ کنندبازار سهام  یروند معامالت

 اندازصادرات محور داشت و چشم یهاو شرکت عيصنا دادوستد انيدر جر یمیمستق یگذاردالر اثر

 ینوعبه هيابازار سرم تیبر کلبازار  یکرد اما جو روان میترس یحوزه مال نيا گذارانهيسرما یرا برا یمثبت

 شاخص شد. افت  منجر به کهطوریبهموضوع بود  نيغالب بر ا

 خرداد 

 ی،ررسمیغ یهادالر در بازار محصوالت صادرات محور از نرخ یرویپ عوامل متعددی نظیر خردادماهدر 

بهبود  منجر به ،دالر نرخ و رشد مایسامانه ن یاندازراه ،طح جهاندر س کاالها متیروند رو به رشد ق

 74.1ماه شاخص کل بورس تهران با رشد  نيا انيدر پا کهیطوربه؛ بورس شد سهام یهاشاخص

 هد.را به خود اختصاص د یواحد 210 هزار و 722رقم  بار یننخست یبرا تدرصد توانس

 تیر

اما در  منجر به افزايش شاخص کل شد؛نرخ دالر  شيافزا یحدودتا آنکه در ابتدای اين ماه  رغمبه

 هيموضع اتحاد در انتظارسهامداران  ی،خارج استیحوزه س رد ديجد یهایزنگمانه تأثیرادامه تحت 

معامله اظهارنامه  یاجرا»و نیز عدم تحقق لغو برنامه جامع اقدام مشترک  ايحفظ  یاروپا در راستا

 رقمبه  درنهايتمواجه شد و  یرماهت انيدر پا یواحد 511بازار سهام با کاهش دماسنج  ،«هایصادرات

 .کرد داینزول پ یواحد 035 هزار و 722
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 مرداد

سهام  متیق دنیرس ،موجود در سطح جامعه ینگينقد ، سرگردانیمردادماهنرخ ارز در  شيروند افزا

به را  گذارانهيسرما ینگيدالر، نقد یخود و اعالم قاچاق بودن نگهدار یها به کف ارزش ذاتشرکت

ازار شاخص ب کهیطوربه ؛بازگشت بورس یدادوستدها انيو رونق به جر هدايت کردسمت بازار سهام 

 ثبت کرد.را  یواحد 791372رقم  یدرصد 01.4 شيبا افزا

 شهريور

بر معامله محصوالت  یمبن رانيا یدر بورس کاال ديجد یهابا توجه به دستورالعمل در اين ماه

رخ ارز ن یبر مبنا یصادرات نگينوسان باز و محاسبه معامالت در ر متیبا سقف ق ینفت یهافرآورده

ور کش یسهام یهاشاخص شتریب شيشاهد افزابازار ی( دستور یهااستیحذف س) سامانه سنا ديخر

 هزار و 751توانست رقم  صدرد 74 اين ماه  با رشد انيشاخص کل بورس تهران در پا کهیطوربه بود

 .را به خود اختصاص دهد یواحد 901

 مهر

با پر شدن سقف انتظارات در  زمانهم کهیطوربه ؛کرد دایهم ادامه پ مهرماهتند رشد بورس در  بیش

 نیب یگذارهينخست سرما نهيگز عنوانبهبازار سهام  ،ارز، طال، مسکن و خودرو ازجملهها بازار ريسا

 729به رقم  مهرماه یهامهیسال تا ن یبورس تهران از ابتدا یبازده .شودیمطرح م یمال یهابازار نفعاال

ماه از شدت رشد  نيا یانيپا یهادر روز هاميفشار تحر شيهمگام با افزا ،يیسو . ازدیرس یدرصد

ر بازار سهام د شاخص ،حالبااين. بازار کاسته شد نيگران امعامله یجانیه یهارفتار لیبورس به دل

 را تجربه کند.  یواحد 112 هزار و 721رقم  یدرصد 73.9ماه با رشد  نيا انيپا

 آبان

در امر  ديترد یوارد فضارا سهامداران  یو اقتصاد یاسیس یهاسکير 7931سال  در آبان ماه

 ،کايمرآ تحدهماياالت یهاميفاز دوم تحر یاجرادر اين بازار کرد و عواملی همچون  یگذارهيسرما

اف شف ریغ ،در عملیاتی کردن کانال مالی اروپا  هيانفعال اتحاد ،یاساس یکاالها یجهان متیکاهش ق

 یو چگونگ هایصادرات ندهيبا ابهامات آ توأم یبورس یهاو شرکت عيصنا یانداز معامالتبودن چشم

 واحد 715179به رقم  شاخصدرصد  1.4 سبب افت از صادرات به داخل کشور یارز ناش نبازگرداند

 شد.
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 آذر

نفت و  متیسقوط ق علل آن ترينمهمکه از  ادامه داشتهم  آذرماه دربورس  یزشيتداوم روند ر

 تأيید ا،هیتينفت و کامود یجهان متیقعالوه بر اين کاهش  .بوده استمرتبط  عيآن در صنا یگذاراثر

در  يیماه بودند که نقش بسزا نياروپا از ابهامات ا یشدن سازوکار مال يیاجرا یو چگونگCFT يی نها

 داشت.  واحد 29 هزار و 751  به رقمشاخص درصدی  77.7افت 

 دی

 09گذاری برای سرمايه تومان واحد اردیلیم 7222 یباالمجوز صدور  ، با توجه بهماهیدابتدای  در

دولت  یاختالفات داخل مهاما در ادا شاخص بورس تا حدی افزايش يافت ،صندوق با درآمد ثابت

روند معامالت  کيمکز واريساخت د یبودجه برا بيتصو ازجمله یموضوعات رامونیپ متحدهاياالت

اس، اس ني. بر اشدن بازار سرمايه شد ینزول و اين امر منجر بهقرار داد  تأثیررا تحت  یجهان یهابازار

 .دیواحد رس 515 هزار و 751به رقم  یدرصد 2.9 با رشد 7931 ماهیدشاخص بورس تهران در 

 بهمن

 ینبود استراتژ ،یگذارهيسرما ینهدرزم جانیکرد که ه دایادامه پ یبورس در حال ماهبهمن معامالت

گران بورس در کنار معامله لیضعف تحل ،ینگيها، کمبود نقدو شرکت عيسهام صنا يدوفروشخر

 گذارانهيسرما یالمللنیو ب یداخل استیاقتصاد و س رامونیپ یموضوعات ازجمله یرونیب یهاسکير

رتبط م حيلوا بيو تصو تأيید ن،یمواجه کرد. همچن یگذارهيبازار سهام کشور را با چالش در امر سرما

بر . سال گذشته بود یانيماه پا 9 یبازار سهام ط گذارانهيسرما موردتوجه موضوعات ازجمله FATF با

 921 هزار و 751رقم به ماه  نيا انيپا شيدرصد افزا 2.5 صرفاً باهران اساس، شاخص کل بورس ت نيا

 رسید. واحد

 اسفند

وند ر کهطوریبه ؛زدند یشکنسنت کيگران بازار سهام دست به انتظارات، معامله برخالف در اين ماه

 ن،ير اکرد. عالوه ب دایسال تداوم پ یانيپا یهاسهام تا روز ديخر یتقاضا شيافزا یمثبت شاخص در پ

 یبرخبه عقیده ها در بورس مازاد بانک یهايیفروش دارا یدر راستا سازمان بورسکامل  یاعالم آمادگ

روز  نيمعامالت آخر انيشاخص کل بورس تا پا ترتیبينابه .شد یابيمثبت ارز یامر ،از کارشناسان

 افزايش يافت. واحد 153 هزار و 712رقم  به اسفندماه یکار
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 1367. متوسط بازدهی و ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سال 7پیوست 
 ماه متوسط شاخص ماهانه بازدهی ماهانه )درصد(

 643363  7931فروردين 

 42367  7931ارديبهشت 

 812715  7931خرداد 

 1103102  7931تیر 

 12372  7931مرداد 

 1446237  7931شهريور 

 1818328  7931مهر 

 1810368  7931آبان 

 164431  7931آذر 

 1618505  7931دی 

 15224  7931بهمن 

 1667566  7931اسفند 

  متوسط بازدهی ماهانه )درصد(

  متوسط ريسک ماهانه )درصد(

 و محاسبات تحقیق.تهران  بهادار اوراق بورس سازمان: مأخذ          
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 صنعت بخش در انرژی تحوالت: فصل هفتم
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 چکیده

رصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، د 72.1معدن با در اختیار داشتن سهم حدود  و صنعت بخش

با توجه به آخرين  .داده است اختصاص درصدی از مصارف انرژی کشور را نیز به خود 02سهم بیش از 

افزايش  7930-35آمارهای منتشره، بايد عنوان داشت مصرف انرژی در بخش صنعت در طی دوره 

درصدی را تجربه کرده است؛ اين در حالی است که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در  1حدود 

نرژی از های املثابت و يا حتی روندی کاهشی داشته است. عدم تعديل قیمت حا يباًتقربخش صنعت 

ختار سا اصالحعدمهای برجامی و همچنین گشايش واسطهبههای صنعتی و افزايش فعالیت 7934سال 

 صنعت از عوامل افزايش مصرف نهايی انرژی در اين بخش بوده است.  بخشیانرژدر مصرف  فناوری

دهد نشان می 7935ترکیب مصرف انرژی در بخش صنعت در سال بر اساس آخرين آمار در دسترس، 

با  یعیگاز طبدرصدی است.  37.2که بیشترين سهم انرژی مصرفی مربوط به گاز طبیعی و برق با سهم 

مصرف را در سبد مصرفی صنايع کشور به خود اختصاص داده که اين مقدار  ترينیشبدرصدی  11سهم 

 تراکپيک سوخت  وانعنبهمصرف گاز طبیعی  ، افزايش داشته است. بر اين اساس 7930نسبت به سال 

عی در است. توزيع مصرف گاز طبی يافتههای نفتی در بخش صنعت افزايش نسبت به مصرف فرآورده

میان صنايع حاکی از آن است که کارخانجات سیمان، پتروشیمی و صنايع فوالد بیشترين مصرف گاز 

 اند. طبیعی را در بخش صنعت به خود اختصاص داده

 7935در سال  2.91به  7932در سال  2.95شدت انرژی در بخش صنعت از  ،دهدها نشان میبررسی

اکی از دهد، حرسیده است و بررسی ضريب انرژی نیز که رابطه بین مصرف انرژی و تولید را نشان می

 آن است که همواره مصرف نهايی انرژی در ايران بیش از تولید ناخالص داخلی بوده است. شاخص

 7935در سال  واحد 31.5 به 7932واحد در سال  722 از نیز صنعت شبخ در انرژی وریبهره

 . است يافتهکاهش

بیشترين سهم از آاليندگی در بخش صنعت مربوط به  با توجه به سهم و حجم مصرف، اينکه رغمیعل

د رغم سهم پايین بنزين در سبتوجه به اين نکته ضروری است که علی، حالبااين ،گاز طبیعی است

منتشر شده در  CO منوکسیدکربن خصوصبهبنزين مصرف  صنعت، آاليندگی مربوط به  بخشیانرژ

 اين سوخت باال است.  

دهد که برق نفر کارکن و بیشتر نشان می 72های صنعتی بررسی ترکیب مصرف انرژی در کارگاه

 رف گاز طبیعیها دارد. همچنین روند مصبیشترين سهم را در سبد انرژی مصرف شده در اين کارگاه

های صنعتی افزايشی بوده است. بررسی گاز )گازوئیل( در کارگاهجايگزين نفت عنوانبهها در اين سال
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دهد که ترکیب کاالهای تولیدی کشور نشان می 7935ساختار صنعتی کشور از منظر تولید طی سال 

کک  دیتول عيصنای، ات اساسفلز داتیتولی، فلزریغ یمحصوالت کان دیتولهای بر رشته فعالیت عمدتاً

 وسايل یديی و تولایمیمواد و محصوالت ش دیتول عيصنای، دنیو آشام يیمواد غذا عيصنا ،هاشگاهيپاال -

 19.4درصد مصرف انرژی و  13.5تريلر تمرکز داشته است که حدود  نیم و تريلر موتوری، ینقلیه

 اند.   را به خود اختصاص داده افزودهارزشدرصد از 

دهد که عمده مصرف انرژی در بخش صنعت در رشته بررسی مصرف در صنايع عمده نیز نشان می

ربوط به م یرفلزیغهای های فلزات اساسی مربوط به صنايع فوالد، مس و آلومینیوم و در کانیفعالیت

مینیوم وسیمان، کاشی و سرامیک و شیشه است. سیمان تهران، فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان و آل

عالیت اند که در بورس فو صنايعی به خود اختصاص داده اهبری را در میان شرکتايران بیشترين انرژی

 دارند.

سازی انرژی در کشور انجام شده است که اهم اين موارد بهینه منظوربهبرخی اقدامات  7935در سال 

برای کاهش شدت انرژی در صنايع  های مالیشامل طرح بازيافت در فرآيندهای صنعتی، انجام حمايت

زرسی نظارت و با پذير و ارتقای نظام مالی کشور،تولید رقابت موانع رفع قانون 70 ماده در ارتباط با ماده

 . اندبودهاستانداردهای مصرف انرژی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 059صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 مقدمه

عدم  دهد. علیرغممی اختصاص خود به را کشور انرژی مصارف سوميک حدودو معدن  صنعت بخش

های مرکز آمار ايران و وزارت نیرو، بررسی داده 7931و 7931های انرژی مربوط به سال انتشار داده

ر ببر تداوم فرآيندهای تولیدی با فناوری پايین و انرژی ،های صنعتیکارگاه 7930-35انرژی طی دوره 

 ودر بخش صنعت  ژهيوبهسازی مصرف انرژی های بهینهو همچنین توفیق محدود در اجرای سیاست

های های انرژی طی سالافزايش قیمت حامل رغمبهداللت دارد. کم اثر بودن اصالحات قیمتی  معدن

انه قديمی به دلیل ساختار فناور عمدتاًپذيری پايین مصرف انرژی نسبت به افزايش قیمت(، )کشش اخیر

ی ساختارهای تولید صنعت ای ازهبخش عمد کشور تداوم يافته است. همچنین معطوف شدن دربرو انرژی

های انرژی در اين صنايع و تداوم افزايش شدت حامل باالیبر و مصرف صنعت انرژی 5کشور به 

 انرژی، 

و با توجه به اهمیت موضوع،  راستا همین درکنند. می يیدتأهايی هستند که صحت اين ادعا را شاخص

 و و معدن صنعت بخش در انرژی هایحامل مصرفو ترکیب  مقدار ،قیمت بررسی به فصل اين در

 .است شده پرداخته آن تحوالتهای مربوطه و همچنین فعالیت رشته

 . مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت 7-1

تصويری از  ارائهشناخت و  روينازاشود. انرژی يکی از عوامل تولید در بخش صنعت محسوب می

ای هسازیتواند نقش مهمی در تصمیمهای انرژی میمصرف انرژی و ترکیب آن و همچنین قیمت حامل

و بررسی موارد، بر اساس ترازنامه انرژی و  یازموردنساختار تولید بخش صنعت داشته باشد. اطالعات 

 7935نامه انرژی سال ، بر اساس آخرين آمارهای منتشرشده ترازیرتأخ رغمبهوزارت نیرو است که 

های منتشره )رسمی( آن در ارزيابی تحوالت مصرف نهايی انرژی در داده 7935)وزارت نیرو(، در سال 

میلیون بشکه  7917.7اقتصادی معادل  هایزير بخشکند. در تمامی انرژی در بخش صنعت کمک می

معادل نفت خام از آن مصرف میلیون بشکه  904.7معادل نفت خام بوده است که بخش صنعت به میزان 

درصدی را از کل مصرف نهايی انرژی در اين سال به خود اختصاص داده  09.1کرده است و سهم 

 7دهد.های مختلف از مصرف نهايی کل انرژی را نشان می(. سهم بخش7-1است )نمودار 

 

 

                                                 
بوده است.  0.00تن معادل نفت خام به ازای هر نفر و برای ايران  7.02متوسط سرانه کل مصرف انرژی در سطح جهان   0275در سال  7

 تن معادل نفت خام به ازای هر نفر بوده است. 7.32و برای ايران  7.71سرانه مصرف نهايی انرژی برای جهان  همچنین مقدار متوسط



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 054صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 ژیاز كل مصرف نهایی انركشور  های اقتصادی مصرف نهایی بخش سهم(. 7-1نمودار )

 
 (. 7935): ترازنامه انرژی مأخذ         

رغم نوساناتی، علی 7930-35های بر اساس اين آمار، کل مصرف نهايی انرژی در بخش صنعت طی سال

( مصرف نهايی انرژی در بخش صنعت در کل اين 7-1روندی افزايشی داشته است. مطابق جدول )

 7930میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  920.9درصدی را تجربه کرده است و از  1.0دوره رشد 

های عدم تعديل قیمت حامل .رسیده است 7935میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  904.7به مقدار 

های برجامی عوامل کلیدی های صنعتی پس از گشايشو همچنین افزايش فعالیت 7934انرژی از سال 

در برخی موارد  ،بوده است. عالوه بر اين 7935سال در افزايش مصرف نهايی انرژی  بخش صنعت در 

ره عللی باشد که هموا ازجملهتواند می ذکرشدهبر کشور در کنار عوامل ساختار فناورانه قديمی و انرژی

 قرار داده است. تأثیرمصرف انرژی در بخش صنعت را تحت 

درصدی،  11.0دهد که گاز طبیعی با سهم های انرژی در بخش صنعت نشان میبررسی مصرف حامل

درصدی بیشترين انواع انرژی مصرف شده  1.2های نفتی با سهم درصدی و فرآورده 74.1برق با سهم 

نسبت به سال قبل از آن قابل مشاهده است.  7935در سال  هاآنکه افزايش مصرف در تمامی  بودند

درصدی از کل انواع انرژی مصرف شده در بخش  33.1اين سه نوع حامل انرژی سهم ، درمجموع

کل  در یعیگاز طباند. با توسعه شبکه گازرسانی سهم به خود اختصاص داده 7935صنعت را در سال 

های مطلوب فرآورده ه که اين موضوع نمايانگر جايگزين شدنمصرف نهايی اين بخش افزايش داشت

دهد که در دوره با گازطبیعی طی يک دهه اخیر بوده است. اطالعات و آمار نیز نشان مینفتی 

و برق  یعیگاز طبها شامل درصدی و ساير حامل 02.5های نفتی با کاهش مصرف فرآورده موردبررسی

 .رو بوده استدرصدی روبه 70با رشد حدود 
 

6%

29%

24%

23%

4%

0% 14%

تجاری و عمومی خانگی  صنعت حمل و نقل کشاورزی سایر مصارف مصارف غیر انرژی



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 055صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 (خام نفت معادل بشکه میلیون)انرژی هایحامل تفکیک به صنعت بخش انرژی مصرف(. 7-1جدول )

 1365 1364 1363 1362 صنعت
رشد کل 

 دوره

سال  تغییرات

به  1365

1364 

های فرآورده

 نفتی

355 35625305.428504
(117)(110)(81)(78)--

 یعیگاز طب
2238 241231052.711846

(740)(74)(770)(772)--

 (1)برق
423 44645441.412144

(140)(138)(146)(146)--
کل مصرف 

 انرژی
3023 32313107904.77243

 .(7935: ترازنامه انرژی )مأخذ 

 شود.شامل ساير مصارف برق نیز می (7)

 دهد. اعداد داخل پرانتز سهم مصرف نهايی هر يک از انواع انرژی را از کل مصرف نهايی انرژی بخش صنعت نشان می

 1. ترکیب سهم مصرف انرژی در صنعت7-2

درصدی از کل مصرف  04سهمی حدود  7935بر اساس آمارهای ترازنامه انرژی، بخش صنعت در سال 

ف به خود اختصاص داده است؛ اين در حالی است که سهم های مختلنهايی انرژی را در میان بخش

 .9های جاری بوده استدرصد به قیمت 72.1از کل تولید ناخالص داخلی حدود  0اين بخش

دهد که بعد از اجرای قانون هدفمندسازی بررسی روند مصرف انرژی در بخش صنعت نشان می 

م اند. سهاين بخش به خود اختصاص دادهها، گاز طبیعی و برق بیشترين سهم مصرف را در يارانه

 7935درصد بوده است. در سال  74و  14به ترتیب حدود  7930مصرف گاز طبیعی و برق در سال 

هم اند. در اين سال، سنیز گاز طبیعی و برق بیشترين سهم مصرف انرژی را در بخش صنعتی داشته

درصد  74.1درصد و  11.0ترتیب  مصرف گاز طبیعی و برق در بخش صنعت از کل مصرف انرژی به

درصد از انرژی مصرف شده در بخش صنعت مربوط به گاز  37.2بر اين اساس، درمجموع  بوده است.

ع عنوان منبع انرژی آن دسته از صنايدو حامل انرژی به ينا از پسهای نفتی طبیعی و برق است. فرآورده

از گگیرد که به لحاظ دسترسی به ده قرار میهای سیمان مورد استفاکانی غیرفلزی همچون کارخانه

                                                 
 در اين قسمت توسط وزارت نیرو و مرکز آمار ايران تا کنون منتشر نشده است. 7931آمارهای مرتبط با سال  7

 زيرگروه صنعت )ساخت( 0

  (.7931های ملی مرکز آمار ايران )حساب  9



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 051صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

درصد از کل  1.2برابر با  7935هستند. سهم اين حامل انرژی در سال  روروبهبا محدوديت  یعیطب

های اخیر مشاهده مصرف انرژی در بخش صنعت بوده است که روند کاهشی در سهم اين حامل در سال

ها در بخش صنعت کاهش و مصرف رف اين فرآوردهمص 7935دهد در سال ها نشان میشود. بررسیمی

افزايش داشته است. بايد توجه داشت که پايین بودن قیمت  ترپاکيک سوخت  عنوانبهگاز طبیعی 

ای ، گرايش برمزيت کشور در دسترسی به اين حامل های انرژینسبی گاز طبیعی نسبت به حامل

 يش داده است.مصرف بیشتر انرژی گاز طبیعی را در بخش صنعت افزا

 7935و  7933های  سال در های انرژی در بخش صنعتسهم مصرف حامل. (3-1نمودار)

 .(7935)ترازنامه انرژی  :مأخذ         

 . مصارف گاز طبیعی7-2-1

 05.4کشور از ( سهم بخش صنعت از کل مصرف نهايی گاز طبیعی 0-1جدول ) بر اساس اطالعات

مصرف ذکر است، است. شايان يافتهکاهش 7935درصد در سال  09.1به حدود  7930درصد در سال 

های صنعتی، افزايش به دلیل ادامه روند رکودی در فعالیت 7934گاز طبیعی بخش صنعت در سال 

کاهش داشته است.  7939و  7930کاهش تولید نسبت به سال  جهیدرنتموجودی انبار کاالهای صنعتی و 

 های قبل مشاهدهمتوسط مصرف گاز طبیعی در صنعت نسبت به سال درروندافزايش  7935در سال 

 شود. می

  

فرآورده های 

00.2;نفتی

;گازطبیعی

22

02;برق

سایر انواع  

1.4;انرژی

1932

فرآورده ها

;ی نفتی

2.2

;گازطبیعی

22.4

02.2;برق

سایر انواع  

1.2;انرژی

1931



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 051صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

  7933-35های های مختلف طی سالروند و تركیب مصارف گاز طبیعی به تفکیک بخش .(3-1جدول )

 درصد( -مترمکعب)میلیون 

 .(7935) : ترازنامه انرژیمأخذ

 های وزارت نیرو، صنايع بزرگ و بخش خصوصی است.شامل نیروگاه هاروگاهین( سوخت 7)   

 سازی گاز طبیعی است.( مصرف کل شامل مصرف نهايی گاز طبیعی، مصرف بخش انرژی، صادرات و ذخیره0)   
 

در  7935بر اساس آمار منتشر شده در ترازنامه هیدروکربوری، توزيع مصرف گاز طبیعی در سال 

و ساير  یمانهای مختلف صنعتی شامل سوخت صنايع پتروشیمی، صنايع فوالد، کارخانجات سبخش

 ( بوده است.9-1نمودار ) صورتبهواحدهای صنعتی کشور 

 7935در سال  توزیع مصرف گاز طبیعی در صنایع. (9-1)نمودار                

 
 .(7935)ترازنامه هیدروکربوی  :مأخذ                    

13%

19%

22%

46%

کارخانجات سیمان  صنایع فوالد  سوخت پتروشیمی  سایر صنایع 

 1365 1364 1363 1362 عنوان

تغییرات 

 1365سال 

 1364به 

متوسط 

رشد 

 ساالنه

 7120 29524.2 22226.9 29753.5 صنعت
511 91271.2 52424.2 51172.3 39947.9 (1ها )نیروگاه

4535 4942.4 4296.5 4316 4162.4 خانهتلمبهپاالیشگاه و 
4862 11227.2 11771.3 11162.3 6411.6 سوخت پتروشیمی
257 12921.1 12322.6 11771.9 11722.7 خوراک پتروشیمی

کل مصارف نهایی گاز 

 طبیعی
115132.2 111521.6 112161 116617.6 645

6785 217255 164232.7 123561.2 192274 (2کل مصرف گاز طبیعی )



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 052صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

در  7935ماهه نخست سال  1بر اساس آخرين آمار در دسترس، بیشترين کاهش مصرف گاز طبیعی در 

درصد بوده  1رشته فعالیت محصوالت کانی غیرفلزی( به میزان ) مانیسمصرف گاز طبیعی صنايع 

شود. است. در ساير صنايع عمده همچون فوالد و پتروشیمی تغییری در مصرف گاز طبیعی مشاهده نمی

درصد نسبت  4.5مصرف گاز طبیعی در صنايع عمده به میزان  7935ماه نخست سال  1در  رمجموعد

 7به مدت مشابه  سال قبل از آن افزايش داشته است.

 . مصارف برق7-2-2

درصد در سال  95(، سهم مصرف صنعتی از کل مصرف برق کشور از 9-1بر اساس اطالعات جدول )

در اين سال مقدار مصرف برق در اين  ،حالباايناست.  يافتهکاهش 7931درصد در سال  99به  7930

درصد  4.5درصد رشد داشته است. همچنین متوسط رشد ساالنه مصرف برق در صنعت  9.2بخش 

نسبت به سال قبل  7931که تعداد مشترکین برق در بخش صنعت، در سال  حالی استاست، اين در 

هزار گیگاوات ساعت  017.4، معادل 7931برق در سال درصد افزايش داشته است. کل مصرف  4.9

 دهد. درصد افزايش را نشان می 0.5گزارش شده است که نسبت به سال قبل از آن 
 درصد( -)گیگاوات ساعت 7933-31  دوره های مختلف اقتصادی طیمصرف برق به تفکیک بخش .(9-1جدول )

 1362 1363 1364 1365 1369 1367 
تغییرات سال 

 1369به  1367

متوسط رشد 

 ساالنه

 64378 711627 761033 12921.7 29429 21111 511.4 خانگی
 (90) (90)(99)(99)  (99.5)  (90.1) -

 17830 17667 22157 03374.9 04902 09242 201 عمومی

 (3)(3)(72)(72)  (3.9)  (3.5) -
 133766 154044 16677 71173.2 72127 72929 161.1 تجاری

(1)(1)(1)(1)  (1)  (1.4) -
 703088 740705 716570 11711.2 24072 21477 384.5 صنعتی

(95)(94)(97)(90)  (99.4)  (99) -
 324 3854 568 495.1 - - - ونقلحمل

- (2.0) (2.0) (2.9) (2.0) - - -
 331031 35187 360886 91007.5 93913 93902 019.5 کشاورزی

(71)(71)(71)(75)  (75)  (75.4) -
 37647 3836 40173 4133.5 - - - سایر

- (0)(0)(0)(0) - - -
 203087 218144 2273115 091495.2 055201 017911 255.0 مجموع

 .صنعت آب و برق( 7931هستند. )گزارش عملکرد سال : وزارت نیرو/ اعداد داخل پرانتز سهم مأخذ 

                                                 
 (.  7935ماه نخست ) 1وزارت امور اقتصادی و دارايی، گزارش عملکرد گاز طبیعی  4



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 053صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 های نفتیمصارف فرآورده. 7-2-3

عنوان فرآورده نفتی( نسبت به ساير (، مصرف نفت کوره )به4-1اطالعات مندرج در جدول ) بر اساس

مصرف  7930-35، طی دوره حالبااينها سهم بیشتری در مصرف بخش صنعت دارد، انواع اين فرآورده

 7935سال درصد کاهش داشته است. اين کاهش در  02.0متوسط ساالنه  طوربهرآورده نفتی اين ف

 عيصناعمده مصرف نفت کوره در  کهنيادرصد بوده است. با توجه به  77.0معادل  7934نسبت به سال 

تالش دولت برای  توان ناشی ازکاهش در مصرف را می نيابزرگی همچون سیمان است، بخشی از 

ر های نفتی ازجمله بنزين و گازوئیل د، مصرف ساير فرآوردهحالباايننی به اين صنايع دانست. گازرسا

 دهد. درصد افزايش نشان می 79.5و  70.1میزان نیز نسبت به سال قبل از آن به ترتیب به 7935سال 

 7933-35های نفتی در بخش صنعت طی دوره انواع فرآورده مصرف(. 4-1جدول )

 1362 1363 1364 1365 

تغییرات 

 1365سال 

 1364به 

متوسط 

 رشد ساالنه

 هزار لیتر -نفت کوره
9491214 0127970 7499137 7019152 11202.0- 

5645) 23) 21--

 هزار لیتر-نفت سفید
7029277019722013357 812.7- 

0021) 0018) 0018)  (2.271) --

 هزار لیتر -بنزین
92913434414514157552 12772.9 

006) 008) 007) 008--

 هزار لیتر–گازوئیل 
0403027091441709744240101712 1350.1 

3) 3 38) 43) --
های عمده نفتی فرآورده کل مصرف

 )میلیون تن(
17.115.114.4 19 222.2 

 .(های نفتی هستنداعداد داخل پرانتز سهم از کل مصرف فرآورده. )(7935): ترازنامه انرژی مأخذ

 

 

 

 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 012صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 شدت و ضریب انرژی در بخش صنعت  . 7-3

از سطح تولید، شدت انرژی، تکنولوژی مورد  متأثرتوان مصرف نهايی انرژی در بخش صنعت را می

وامل، بهبودی در اين ع ونهگهراستفاده در خطوط تولیدی و محتوی فناورانه محصوالت صنعتی دانست. 

 جويی در مصرف انرژی در سطح مشخص تولید منجر خواهد شد.به کاهش شدت انرژی و صرفه

 0.9در صنعت با رشد متوسط ساالنه  7930-35مصرف نهايی انرژی طی دوره  (5-1جدول )بر اساس 

افزوده کل بخش صنعت در اين دوره درصدی مواجه بوده است، اين در حالی است که رشد ارزش

ها روند افزايش شدت انرژی در درصد افزايش داشته است. طی اين سال2.4متوسط ساالنه  طوربه

 کارهایراه نشدن اعمال ژهيوفرسوده و به های قديمی، تجهیزاتاستفاده از فناوری یلبه دل عمدتاًکشور 

است که نیازمند اصالح ساختاری در مصرف بوده بخش  اين در انرژی در مديريت مصرف یمتیق یرغ

 انرژی صنايع و مديريت بهتر انرژی است.

 7933-34 طی دوره افزوده در بخش صنعتانرژی و ارزشمصرف (. 5-1جدول )

 .(7935) ترازنامه انرژی( و )*( 7935): مرکز آمار ايران مأخذ

 

، رشد مصرف انرژی در بخش صنعت 7923های انرژی در اواخر سال با توجه به اصالح قیمت حامل

، (4-1) که در نمودار گونههمانتداوم يافت.  7930روندی نزولی به خود گرفت و اين روند تا سال 

 1365 1364 1363 1362 شرح

 تغییرات

 1365سال 

 1364به 

متوسط 

رشد 

 ساالنه

223.2241.6236.1251.14638 میلیون بشکه نفت خام( *)کل مصرف نهایی گاز طبیعی 

42.344.945.447.4443 میلیون بشکه نفت خام( *)کل مصرف نهایی برق 

ی نفتی )میلیون بشکه نفت هافرآوردهکل مصرف نهایی 

 خام( *
35.535.925.325.404106

323.1311.7324.14323 ی )میلیون بشکه نفت خام( *انرژکل مصرف نهایی 

2440626242703220080724710112304 بخش صنعت )میلیارد ریال( افزودهارزش
نفر کارکن و باالتر )میلیارد  11افزوده در صنایع ارزش

 ریال(
1193256133236511763311754365 41147

نفر کارکن و  11مصرف انرژی در صنایع  ارزش کل

 باالتر )میلیارد ریال(
8283610865710844142112 3017

67297276 7- یشترنفر کارکن و ب 72انرژی در صنايع وری بهره

شدت انرژی در بخش صنعت )بشکه معادل نفت خام به 

 میلیون ریال(
1.32 1.35 1.37 1.39 54-



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 017صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

درصد  0به حدود  7923درصد در سال  7/3نرخ رشد مصرف انرژی طی اين دوره از  ،شدهنشان داده 

های سال باألخصها کاهش يافت. بخشی از اين کاهش در مصرف انرژی طی اين سال 7930در سال 

رخی از ب و نیمه تعطیل شدن ناشی کاهش فعالیت اقتصادی در بخش صنعت و تعطیلی 7930و  7937

دی، ، پس از تعديل آثار هدفمنحالنيبااها بر صنايع بوده است؛ ها و همچنین فشار ناشی از تحريمنگاهب

-کاهش چشم 7934است. در سال  مشاهدهقابلمجدداً افزايش نرخ رشد مصرف انرژی  7939در سال 

 است. توجهقابلشود که بسیار درصدی در مصرف انرژی بخش صنعت مشاهده می 4.1گیری حدود 

دهد که اين امر ناشی از سال نشان می يندر ابررسی ترکیب سبد انرژی مصرفی در بخش صنعت 

درصدی در مصرف گاز طبیعی  0.1های نفتی و همچنین کاهش درصدی در مصرف فرآورده 02کاهش 

 جهتوابلقبوده است. حتی مصرف برق نیز در اين سال رشد کمتری نسبت به سال قبل داشته است )نکته 

سهم اين حامل انرژی در سبد  ،حالبااين ؛سنگ در اين سال استدرصدی در مصرف زغال 05افزايش 

اقتصاد کشور در رکود قرار داشته اين  7934انرژی صنايع بسیار اندک است(. با توجه به اينکه در سال 

جه نست و با توهای اقتصادی داتوان ناشی از کاهش مصرف به علت کاهش فعالیتمی عمدتاًکاهش را 

 7934، کاهش مصرف در سال 7935درصدی مصرف انرژی در بخش صنعت در سال  5.3به رشد 

 ها و مراکز صنعتی باشد. در الگوی مصرف در کارگاه توجهقابلتواند حاکی از بهبود نمی

  



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 010صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 7903-35طی دوره (: رشد ساالنه مصرف انرژی در بخش صنعت 4-1نمودار )

  

 .(7935) انرژی ترازنامه :مأخذ  

. (5-1 نمودار) است رسیده 7935 سال واحد در 2.91 به 7932 سال در 2.95 از انرژی شدت شاخص

 يافتهواحد کاهش 31.5واحد به  722ها از بخش صنعت نیز طی اين سال در نیز انرژی وریبهره شاخص

  .است

  7938-34صنعت طی و شدت انرژی در بخش  افزودهمصرف كل انرژی، ارزش(. 5-1نمودار )

 و مرکز آمار ايران.( 7935): ترازنامه انرژی مأخذ
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(بشكه معادل نفت خام به میلیون ریال)شدت انرژی  (میلیارد ریال)ارزش افزوده صنعت 

(هزار بشكه معادل نفت خام)مصرف انرژی صنعت  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 019صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 نیز انرژی ضريب شاخص از توانمی تولید، و انرژی مصرف بین رابطه بررسی برای :انرژی ضریب

 داخلی ناخالص تولید رشد نرخ به انرژی نهايی مصرف رشد نرخ تقسیم از انرژی . ضريبکرد استفاده

 جهت انيکس واحد به تبديل مشکالت انرژی، ضريب در رشد نرخ از استفاده دلیل به. آيدمی دست به

 ضريب ديگر خصوصیت. ندارد وجود شاخص اين انرژی( در شدت مقايسه در ارز نرخ )مانند مقايسه

 معموالً انرژی شدت شاخص کهیدرحال شود،می محاسبه زمانیدوره  يک برای که است اين انرژی

 يک عدد با را آن انرژی ضريب ارزيابی در معموالً. رودمی کار به معین سال يک در ارزيابی جهت

 اندکی قبل دوره به نسبت جهان در انرژی ضريب شاخص 0222-0275  دوره در.نمايندمی مقايسه

 که شودمی مالحظه ترازنامه، در داخلی آمار از استفاده است. با رسیده 2.41 عدد به و يافتهکاهش

 جنگ خصوصبه کشور، بر حاکم ويژه شرايط دلیل به 7950-10 هایسال در ايران انرژی ضريب

 والتتح دستخوش انرژی، نهايی مصرف رشد آن با همگام و داخلی ناخالص تولید رشد روند تحمیلی،

 رسیده 7.05به  7914-24 ٔەدور در و 0.11 عدد به انرژی ضريب 7919-19 ٔەدور در. است بوده زيادی

. است شده بالغ 7.90عدد  به و يافتهافزايش انرژی ضريب مجدداً 7925-35دوره  در. است

 اخالصن تولید رشد از بیش انرژی نهايی مصرف رشد تقريباً مزبور، هایدوره تمامی در يگردعبارتبه

 7است. بوده داخلی

 های انرژی  قیمت حامل . 7-4

دهد که قیمت ( نشان می1-1)جدول  7930-31های های انرژی طی سالقیمت اسمی فروش حامل

تغییری نداشته است؛ اين در حالی است که به علت عدم  7934برق از سال  یاستثنابهها اين حامل

و  فارسیجخلو همچنین افزايش نرخ ارز، شکاف میان قیمت فوب  7934ها از سال تعديل قیمت

افزايش داشته است و اين موضوع تحقق  7931و  7931در سال  خصوصبههای مصوب داخلی قیمت

 فارسیجلخهای داخلی تا رسیدن به قیمت فوب تدريجی قیمت ( قانون هدفمندی مبنی بر تعديل7ماده )

 0رو کرده است.را با چالش روبه

 

 

 

 

                                                 
 (7935)ترازنامه انرژی   7

کند، مشخص نیست که ها بر کاهش شکاف میان نرخ داخلی و فوب تاکید می( قانون هدفمندسازی يارانه7بايد توجه داشت هرچند ماده )  0

 نرخ فوب بر اساس ريال که به شدت تحت تاثیر نرخ تسعیر قرار دارد، چرا بايد مبنای اين محاسبات قرار گیرد. 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 014صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 )ریال( 7933-35های انرژی طی دوره قیمت اسمی فروش حامل .(6-1جدول )

 1362 1363 1364 1365 1369 1367 

 11111 11111 11111 11111 11111،7111،4111 4111،7111 بنزین معمولی

 12111 12111 12111 12111 11111،2111،5111 2111و5111 بنزین سوپر

 1000100015001500 1511 1511 1511 )لیتر(نفت سفید 

سوخت  رازیغنفت گاز به

 )لیتر( هاروگاهین
350025003500،50003000 3111* * 

 رازیغکوره میلیون لیتر به نفت

 )لیتر( هاروگاهیسوخت ن
200025003000 3111* * 

 گاز طبیعی خوراک پتروشیمی

 (مترمکعب)
71134453445* * * 

سوخت  رازیغگاز طبیعی به

 (مترمکعب) هاروگاهین
7251102212345** * 

 * *418525657327992 (ساعت لوواتیک)سرجمع برق 

  (.7935): ترازنامه انرژی مأخذ 

 . نیست* مقادير در دسترس   

های های مناسب در اختیار بخشهای انرژی با قیمتاست آن است که انواع حامل مشاهدهقابلآنچه 

 وری و باال بودن شدت انرژی اين رانتسبب میزان مصرف، پايین بودن بهرهگیرد. اما بهمختلف قرار می

یشتر ختم به تولید ثروت ب لزوماًگیرد، تر در اختیار تولیدکنندگان قرار میای پايینهکه از طريق قیمت

 نشده است. 

در صنايع عمده و صنايع کوچک ثابت بوده و تغییری نداشته  7930-35قیمت گاز طبیعی طی دوره 

ه دتولید کود اوره بو بیشترين جهش قیمت گاز در خوراک پتروشیمی 7939است. همچنین در سال 

های افزايش هزينه بخشی از منشأواحد رسیده است. اين امر  9445برابر شدن به رقم  4.30است که با 

 بوده است.  7939تولید در صنايع پتروشیمی در سال 
  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 015صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 )ریال بر متر مکعب( های مختلفقیمت متوسط فروش گاز طبیعی در بخش (. 1-1جدول )

 1362 1363 1364 1365  

تعرفه  

ماه  1

ابتدای 

 سال

تعرفه 

 یهاماه

سرد 

 سال

ماه  1تعرفه 

 ابتدای سال

تعرفه 

 یهاماه

 سرد سال

ماه  1تعرفه 

 ابتدای سال

تعرفه 

 یهاماه

 سرد سال

ماه  1تعرفه 

 ابتدای سال

تعرفه 

 یهاماه

 سرد سال

متوسط 

رشد 

 ساالنه

70010001000100010001000100014 700 صنعتی )صنایع عمده (

70010001000100010001000100014 700 )صنایع کوچک (صنعتی 

های خانهپاالیشگاه و تلمبه

 نفت

700 70010001000100010001000100014

های خوراک مجتمع

 پتروشیمی کود اوره

700 700344534453445344522*

70013201320132013201320132030 700 های پتروشیمیمجتمع

70013201320132013201320132030 700 فوالد

6001150601150601150605 1000 یپروردامکشاورزی و 

800800800***** 800 نیروگاه )سایر صنایع (

 . (7935): ترازنامه انرژی مأخذ   

 نیست.مقادير در دسترس  * 

 

ريال به ازای هر کیلووات  115.4در ابتدای دوره به  440.1از  7930-35متوسط قیمت برق طی دوره 

درصدی قیمت برق طی دوره مذکور است.  1.9رشد  دهندهنشاندر انتهای دوره افزايش يافت که 

 طورهماندرصدی داشته است.  72نسبت به سال قبل از آن رشد  7935همچنین قیمت برق در سال 

ش ها مانند بخقیمت برق در بخش صنعت نسبت به ساير بخش ،شودمشاهده می( 2-1در جدول )  که

یشتری داشته ب تأثیرهای تولید صنعتی تواند بر هزينهکشاورزی و خانگی باالتر است و از اين حیث می

 باشد. 

  



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 011صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 )ریال بر كیلووات ساعت( های مختلفمتوسط قیمت برق در بخش(. 0-1جدول )

*1365 1364 1363 1362  

532.4 5047 434 3467 خانگی 

795.4 7176 6176 5163 عمومی 

212.5 155 177 1334 کشاورزی 

975.4 6332 5426 4426  صنعت 

2123.2 20468 1664 13422  ساير مصارف

 (7)کل 412.5 525.9 914.7 992.1

 .(7935)ترازنامه انرژی  :مأخذ       

 ( اين رديف متوسط وزنی تعرفه برق است.7)            

 درصد افزايش داشته است. 72مختلف  یهابخشدر  7934نسبت به سال  7935*نرخ تعرفه برق در سال            

 . میزان آالیندگی در بخش صنعت7-5

و  NO0ن هزار ت CO0  ،710هزار تن  CO ،32139هزار تن  04بخش صنعت به میزان  7935در سال 

از گها به ترتیب مربوط به منتشر کرده است که بیشترين سهم در اين آاليندگی SO0هزار تن  727

پايین بنزين  رغم سهماين است که علی توجهقابل، نفت گاز، نفت کوره، و بنزين بوده است. نکته یعیطب

 منتشر شده از اين سوخت CO خصوصبهدر سبد انرژی بخش صنعت، آاليندگی مربوط به بنزين 

 . (3-1جدول ) بیشتر از گاز طبیعی است حتی
 (تن)   7935ای بخش صنعت در سال (. میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه3-1جدول  )

 No2 So2 So3 Co SPM Co2 CH2 N2o سوخت

 7 5 700149 11 72249 - 11 131 بنزین

 2.0 7 01242 - 2 - 04 5 نفت سفید

 12 922 1933224 9393 505 505 47097 79797 گازنفت 

 90  4779025 7014 5 379 53121 70192 نفت کوره

 2.220 2.20 7723 - 7 - -  گاز مایع

 759 7592 25241491 77409 5933 - 012 795372 گاز طبیعی

 گاز کک

گاز کوره 

 بلند

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

712591 

7274459 

4 

9.3 

2.4 

2.4 

 041 0229 32139921 71170 09327 7492 727931 710422 جمع

 .(7935)ترازنامه انرژی : مأخذ     



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 011صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 (تن)  7933-35 دوره بخش صنعت طی  یاگلخانههای آالینده و (. میزان انتشار گاز78-1جدول )

 No2 So2 So3 Co SPM Co2 CH2 N2o سوخت

1362 712127 733131 0352 72122 71919 35210531 0225 022 

1363 719229 717992 0552 09721 72211 33121211 0777 014 

1364 751433 729321 7437 07152 75231 34222072 7372 091 

1365 710422 727931 7492 09327 71170 32139921 0229 041 

 .(7935)ترازنامه انرژی : مأخذ

و با توجه به ساختار میزان  مصرفیافزايش میزان سوخت ، با توجه به (72-1و ) (3-1) جدولمطابق 

 وآاليندگی مصرفروند کنونی های انرژی، نگرانی از تداوم انتشار گازهای آالينده سوخت در حامل

لذا، با عنايت به اهمیت رشد پايدار و نیز نقش صنعت در اين حوزه ضرورت دارد،  ؛رويه وجود داردبی

پايدار هماهنگ بوده و همچنین مالحظات رشد و توسعه صنعتی با مالحظات مرتبط با توسعه 

 کامل پیگیری و اجرا نمايد.  صورتبهرا  محیطیزيست

 نفر کارکن و بیشتر  11های صنعتی باالتر از های انرژی در کارگاه. وضعیت شاخص7-9

 1نفر کارکن و بیشتر 11های صنعتی. ترکیب مصرف انرژی در کارگاه7-9-1

نفر کارکن و بیشتر، حامل برق طی  72های صنعتی مار ايران، کارگاهبر اساس آخرين اطالعات مرکز آ

ها به خود اختصاص داده های اخیر بیشترين سهم را در سبد انرژی مصرف شده در اين کارگاهسال

سهم  7935تا  7930های دهد که بین سالها نشان میاست. مقايسه سبد مصرف انرژی اين کارگاه

های صنعتی کاهش داشته و گاز طبیعی جايگزين گاز )گازوئیل( در کارگاهنفت جزبهمصرف انواع انرژی 

 شده است.   هاآن

  

                                                 
است. 7935های صنعتی توسط مرکز آمار مربوط به سال آخرين آمار منتشر شده کارگاه  7  



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 012صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 7935و  7933 هایسالنفر كاركن و بیشتر در  78های صنعتی های انرژی در كارگاهسهم مصرف حامل .(6-1نمودار)

 
 7935و  7930های کارکن و بیشتر سالنفر  72های صنعتی های انرژی در کارگاه: سهم مصرف حاملمأخذ      

درصد  3.5حدود  7935که در سال  شودمینیز ها را ل سهم مصرف آب در اين کارگاههای انرژی شام* ساير حامل

 . بوده است

 دريجیت تغییر بیانگرهای نفتی فزايش سهم مصرف گاز طبیعی و کاهش سهم مصرف فرآوردهروند ا

هنوز بخشی از مصرف  حالنيباا 7های اخیر است.سالطی  عتالگوی مصرف انرژی در بخش صن

 در حال کاهش است.  جاًيتدرشود که سهم آن می تأمینهای نفتی انرژی در اين بخش از طريق فرآورده

انرژی  یهاسبد حاملکننده انرژی از دهنده سهم مصرف صنايع عمده مصرف( نشان77-1جدول )

شود حجم زيادی از مصرف همانطورکه از اين جدول استنباط میاست.  7930-35های منتخب طی سال

های محصوالت کانی غیرفلزی، مواد و ها در کل صنعت کشور، فقط توسط رشته فعالیتاين حامل

-کک و صنايع غذايی و آشامیدنی مصرف می زغالمحصوالت شیمیايی، فلزات اساسی، صنايع تولید 

 شود. 

 

 

 

 
 

                                                 
در افزايش مصرف گاز طبیعی توسط صنايع اين تهديد وجود دارد که با افزايش تقاضای خانوار در شش ماهه دوم سال برای گاز طبیعی  7

پذيری برای صنايع کشور جهت دسترسی به گاز طبیعی وجود امکان آسیب احتمال افت فشار و يا قطع اين حامل افزايش يابد و از اين محل

 دارد.

321

433

47 23

176

387 38

26 28

161

00

100

200

300

400

500

گاز طبیعی برق رهنفت سیاه و نفت کو گازوئیل ساير حامل های انرژی

132 135



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 013صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 )درصد( 7933-35انرژی كشور طی دوره  كنندهمصرفهای انرژی در صنایع عمده م مصرف انواع حاملتغییرات سه (. 77-1جدول )

 شرح سال
 کانی محصوالت

 یرفلزیغ

 و مواد

 محصوالت

 شیمیایی

 فلزات

 اساسی

تولید زغال 

 کک

 مواد

 و غذایی

 آشامیدنی

 5مجموع سهم 

 صنعت

1362 

284 2452141276838 طبیعی گاز
206423345871 15 برق

316 1262211818 گازوئیل
846 03506321 کوره نفت

1363 

266 252111565546 طبیعی گاز
132 2133834143811 برق

314 118867 21815 گازوئیل
80 03757355 کوره نفت

1364 

482562733883 15 طبیعی گاز
116 283627645888 برق

331 1121483225846 گازوئیل
808 0224123185 کوره نفت

1365 

208 37245455835 طبیعی گاز
2673241862821 15 برق

385 1221815145855 گازوئیل
 و سیاه نفت

 کوره نفت
734 0171384488

 7932-35 شترینفر کارکن و ب 72 یصنعت یهاکارگاه: مرکز آمار ايران، مأخذ

 های صنعتیرشته فعالیت برحسبهای انرژی . شاخص7-9-2

رشته فعالیت صنعتی  5 درمجموعدهد که نشان می 7935های صنعتی در سال بررسی آمار رشته فعالیت

نفر کارکن  72های صنعتی افزوده کارگاهدرصد از ارزش 19.4درصد از مصرف انرژی و  13.5حدود 

که سهم مصرف  اگرچه 7934اين در حالی است که در سال  ؛اندو بیشتر را به خود اختصاص داده

 است. بودهدرصد  14های صنعتی افزوده اين رشته فعالیتانرژی تغییری نداشته، سهم ارزش

  



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 012صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 7934-35 طی دوره عمده انرژی كنندهمصرفدر صنایع  افزودهمقدار مصرف انرژی و ارزش(. 73-1جدول )

 نفر كاركن و بیشتر( 78های صنعتی كارگاه( 

 شرح

 مصرف انرژی

میلیون بشکه معادل 

 نفت خام

 افزودهارزش

 هزار میلیارد ریال

 شدت انرژی

بشکه معادل نفت )

 (به میلیارد ریالخام 

134 135134135134135 /سالفعالیت
26731014141754402 کل صنعت

1 
01

8
868283060352502 های شیمیاییشیمیایی و فراورده تولید مواد

8 
02

6
556561160222802 تولید فلزات پایه

8 
02

5
16617016541201 های غذاییوردهآتولید فر

0 
00


02036117210500 نیم تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و

2 
00

2
7617771186133606 ای معدنی غیرفلزیهوردهآتولیدسایر فر

4 
05

8
374412838154304 های حاصل از پاالیش نفتوردهآتولید کک و فر

5 
02

7
و  تآالینجز ماشبه هفلزی ساخته شد محصوالت یدتول

 یزاتتجه
02602761767100

4 
00

4

0001152262300 گیاهی های دارویی شیمیایی ووردهآفر تولید داروها و
2 

00
2

ای نشده درج یبندطبقهآالت و تجهیزات تولید ماشین

 دیگر
01401452048700

3 
00

3

03003251660700 یکیو پالستهای الستیکی وردهآتولیدفر
6 

00
5

01701844058700 تولید تجهیزات برقی
4 

00
3

0430473647701 تولید منسوجات
1 

01
0

0020022302700 نوری ای، الکترونیکی وساخت محصوالت رایانه
1 

00
1

03203620623101 های کاغذیوردهآتولید کاغذ و فر
6 

01
5

00400417420800 ونقلحملتولید سایر تجهیزات 
2 

00
2

000011712000 هاتولید انواع آشامیدنی
7 

00
7

0040050512800 تولید مبلمان
5 

00
4

0110110808801 های چوب وردهآفر تولید چوب و
2 

01
3

00300307707200 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر مصنوعات طبقه
3 

00
4



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 017صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

00200207607200 شدهضبطهای چاپ و تکثیر رسانه
3 

00
3

00000105408600 های توتون و تنباکووردهآتولید فر
1 

00
1

00100205206500 تولید پوشاک
3 

00
3

00200204504800 های وابستهوردهآتولید چرم و فر
4 

00
4

000400040260200 آالت و تجهیزاتنصب ماشین تعمیر و
1 

00
1

 و محاسبات تحقیق 7935و  7934 شترینفر کارکن و ب 72 یصنعت یهادر کارگاه یاز مصرف انرژ یریآمارگ جينتا: مأخذ                  

دهد که ترکیب نشان می 7935و  7934های بررسی ساختار صنعتی کشور از منظر تولید طی سال

فلزات  اتدیتولی، فلزریغ یمحصوالت کان دیتولهای بر رشته فعالیت عمدتاًکاالهای تولیدی کشور 

محصوالت  مواد و دیتول عيصنا، یدنیو آشام يیمواد غذا عيصنا ،هاشگاهيپاال -کک  دیتول عيصنای، اساس

ع نیز تريلر تمرکز داشته است. در بین اين صناي نیم و تريلر موتوری، ینقلیه وسايل يی و تولیدایمیش

مانند مواد و محصوالت شیمیايی و تولید کک )که از شدت انرژی باالتری  منبع محورسهم صنايع 

است. براين اساس، بخشی از افزايش مصرف نهايی انرژی طی اين دوره را  افتهيشيافزابرخوردارند( 

توان در افزايش سهم تولید صنايع تولید کک و مواد و محصوالت شیمیايی و باالتر بودن شدت می

 دانست. هاآنانرژی 

وری در اين بخش داللت دارد. شاخص وری انرژی در بخش صنعت نیز بر کاهش بهرهشاخص بهره

دهد که اين نفر کارکن و بیشتر نشان می 72های صنعتی دارای وری انرژی فعالیت صنعتی کارگاهبهره

 کاهش داشته است.  7935واحد در سال  13به  7932واحد در سال  722شاخص از 
 

 7938-35نفر كاركن و بیشتر طی دوره  78های صنعتی وری انرژی در كارگاه(. شاخص بهره1-1نمودار )



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 010صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 .(7931) وریزمان ملی بهره: سامأخذ

 . بررسی مصرف انرژی صنایع عمده 7-7

های فلزات اساسی )فوالد، مس فعالیت عمده مصرف انرژی در بخش صنعت )ساخت( مربوط به رشته

 مالی هایکاشی و سرامیک و شیشه( است. بررسی صورتهای غیرفلزی )سیمان، و آلومینیوم( و کانی

های تولید های انرژی در سبد هزينهبیشترين سهم هزينه ،دهدنشان می 7931سال  اين صنايع در

درصد،  07.5های بورسی مربوط به کارخانجات سیمان و فوالد است. سیمان تهران با سهم شرکت

درصد بیشترين  2درصد و آلومینیوم ايران با سهم  2.9درصد و فوالد خوزستان  3.2فوالد مبارکه اصفهان 

درصد، کاشی و سرامیک الوند  1.9های بورسی دارند. شرکت ملی مس بری را درمیان شرکتانرژی

های تولید خود را درصد هزينه 9.7اصفهان  آهنذوبدرصد و  4.1درصد، کاشی و سرامیک سینا  5.3

 اند. های انرژی اختصاص دادهبه هزينه
 7931برآورد مصرف انرژی در صنایع عمده در سال (. 79-1جدول )

 صنایع معدنی و زنجیره ارزش
 1367برآورده مصرف برق در سال 

 (کیلووات ساعت)

 1367برآورد مصرف گاز در سال 

 (مترمکعبمیلیون )

 72541.9 03739.1 زنجیره ارزش فوالد

 57 4111 ینیومآلومصنایع تولید 

 752 7329 زنجیره ارزش مس

 1510 1194 صنعت سیمان و کلینکر

 7914.3 7402.5 سرامیکصنعت کاشی و 

 549.0 039.5 صنعت شیشه

 73077.4 44022.1 جمع کل
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 019صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 3.1 71 سهم از مصرف انرژی کشور

 . (7931)های مجلس شورای اسالمیژوهش: مرکز پمأخذ       

درصد از مصرف کل  71متوسط  طوربههای غیرفلزی کشور صنايع عمده تولید فلزات اساسی و کانی

 اند. درصد از مصرف کل گاز طبیعی را به خود اختصاص داده 3.1برق و 

 7938-31 دوره (. مصرف سوخت و خوراک گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی طی 74-1جدول)

 1361 1361 1362 1363 1364 1365 1369 1367 

 77122 72204 3192.7 3399 3100 1111.1 1222.1 5510.4 سوخت

 1122 1925.0 5215.1 5577 5211.3 9349.1 4725 4345 خوراک

 72922 71023.0 75579.1 75444 74133.3 72107.9 72399.1 72521.4 مجموع

 شورای اسالمی.های مجلس ( و مرکز پژوهش7935: ترازنامه هیدروکربوری)مأخذ  

 1صنعت در بخشسازی و تقاضای انرژی . بهینه7-2

 خصوص در که اقداماتی ترينعمده 7935در سال بر اساس آخیرن اطالعات رسمی منتشر شده 

  :است زير شرح به گرفته، صورت بخش اين در سازیبهینه

 در سوخت مصرف سازیبهینه شرکت )ساتبا( و برق انرژی وریبهره و تجديدپذير هایانرژی سازمان

 اند: داده انجام صنعت بخش در را زير مطالعاتی و اجرايی هایپروژه ،7935 سال

 کنندگانمصرف ينتربزرگ از يکی کشور صنايع بخش: صنعتی فرآيندهای در تلفات بازيافت طرح

 رایب تولید هزينه کاهش بر عالوه بخش اين در انرژی وریبهره ضوابط اجرای که است انرژی منابع

 رآيندف در. شودمی نیز کشور انرژی منابع از صیانت و حفظ موجب قطعاً صنعت، مالکان و دارانسرمايه

 برای بااليی یلپتانس غیره و سیمان شیمیايی، صنايع کاغذ، شیشه، فوالد، صنايع مانند صنعتی تولیدات

 درصد 52 تا 02 حدود شدهانجام مطالعات اساس بر. دارد وجود حرارت بازيافت طريق از برق تولید

 دهاستفا آن از توانمی که رودمی هدر به اتالفی گرمای صورتبه صنايع اين در شدهمصرف انرژی از

. نمود بازيابی را مختلف صنايع در اتالفی حرارت از درصد 52 تا 72 بین توانمی یطورکلبه. نمود

 ال(،با دمای محدوده )در اولیه فلزات شامل برق تولید جهت مناسب حرارتی پتانسیل دارای صنايع

 و نفتی هایفرآورده تولید نفت، پااليش متوسط(، و باال دمای محدوده )در کانی و معدنی صنايع

 کشور رد سوخت مصرف کاهش باعث حرارت بازيافت نیروگاه. هستند شیمیايی صنايع و پتروشیمی

 کیالکتري توان حرارت، بازيافت هاینیروگاه از تولیدی برق ازای به که صورتينبد شودمی نیز

 توسعه. شودمی مصرف کمتری سوخت درمجموع و يابدمی کاهش فسیلی هاینیروگاه از یازموردن

                                                 
 7935ترازنامه انرژی سال   7



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 014صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 هایآالينده کاهش یجتاًنت و سوخت مصرف کاهش راندمان، افزايش سبب حرارت بازيافت سیستم

 منظوربه قرارداد انعقاد درخواست صنعتی واحد 75 از بیش 7935 سال در. شودمی محیطیزيست

 ارسال ساتبا هب را صنعتی فرآيندهای در تلفات بازيافت محل از پاک و تجديد پذير برق تضمینی فروش

 .اندرسیده قرارداد عقد مرحله به صنعتی واحد چند و اندکرده

 مصرف استاندارد تدوين و انرژی ممیزی ، طرح7935 سال در کشور سوخت مصرف سازیینهبه شرکت

 ممیزی اولیه، مطالعات انجام از پس. است داده انجام مربوطه مجتمع 4 در را مس صنايع در انرژی

 اين در انرژی جويیصرفه پتانسیل کل میزان ،هایریگاندازه نتايج پردازش و میدانی بازديدهای انرژی،

 .گرديد برآورد تراژول  7722 شده، ممیزی مجتمع 4

 زارتو از نمايندگی به )ساتبا( برق انرژی وریبهره و تجديد پذير هایانرژی سازمان: مالی هایحمايت

 «ژیانر شدت کاهش برای شده اداره وجوه و تسهیالت سود يارانه طرح» اجرايی دستگاه عنوانبه نیرو

 رحش سازمان، اين و وبودجهبرنامه سازمان مابینیف نامهموافقت مبادله به توجه با. است شدهیینتع

 در رحط اين اعتبار محل از تسهیالت اعطای به عنايت با. شودمی تعیین هرسال در مزبور طرح عملیات

 سال در انرژی مصرف سازیبهینه طرح 1 از برداریبهره و (الحسنهقرض )وام شده اداره وجوه قالب

 و بیلارد آرتا کردستان، سیمان کارخانه سه در ايرلیفت یجابه الواتور جايگزينی پروژه شامل 7935

 ينیجايگز پروژه همچنین و اردستان سیمان کارخانه در سیمان آسیاب نمودن مداربسته پروژه شاهرود،

 الکترواستیل و امرسان کارخانه دو در باالتر و A انرژی رتبه با محصوالت با فرسوده فريزريخچال

 است.  شده ساعت گیگاوات 79.5 بربالغ ساالنه الکتريکی انرژی جويیصرفه موجب

 7935 سال در سوخت مصرف سازیبهینه شرکت: انرژی مصرف استانداردهای بازرسی و نظارت 

 و نايعص ممیزی با مرتبط فنی بازرسی هایشرکت و هاآزمايشگاه استانداردها، يکپارچه شبکه طرح

 گاهدانش فنی هایدانشکده پرديس با را آن اجرای برای مقدماتی اقدامات و تهیه را بر یانرژ تجهیزات

 است.  داده انجام طرح اجرايی مشاور عنوانبه تهران

 رکتش :صنعت بخش در کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون 12 ماده

 ديزلی کشاورزی هایچاه کردن داربرق ینهدرزم اقداماتی 7935 سال در سوخت مصرف سازیبهینه

 7421 سال پايان تا دالر میلیون 7152 سقف تا طرح ايندر  بوده مجاز دولت. است شده انجام

 .(است سال 72 طرح اين عمر طولکند ) گذاریسرمايه

 نايعص در انرژی سازیبهینه جامع طرح اقتصادی فنی توجیهی طرح تدوين برای سال اين همچنین در

 با هنامتفاهم امضای و مذاکره: است شده انجام زير شرح به متعددی اقدامات پتروشیمی و گاز نفت،



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 015صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

JASE -Wهایشرکت با مذاکره انجام گاز؛ و نفت خصوصبه 70 ماده هایطرح در گذاریسرمايه جهت 

 ،اهواز خام نفت پمپاژ ايستگاه سه و خارک و سیری هاینیروگاه کهاب، هایطرح خصوص در ذينفع

 بررسی پتروشیمی؛ صنايع ملی شرکت به انرژی جويیصرفه هایطرح معرفی گوره؛ و امیديه

 همکاری با 70 ماده ظرفیت از استفاده با انرژی يیجوصرفه هایطرح روی بر گذاریيهسرما هایفرصت

 با هماهنگی پخش؛ و پااليش ملی شرکت و پتروشیمی صنايع ملی ، شرکت EDLآلمانی شرکت

 برای ادیاقتص و فنی یسنجامکان تهیه جهت کاوازاکی و تويو سومیتومو، ژاپنی یهاشرکت نمايندگان

 گوره(  و امیديه جنوب )اهواز، یزخنفت مناطق پمپاژ هایايستگاه بهسازی

 نظیر پشتیبانی خدمات و قطعات تأمین ممیزی، شامل انرژی خدمات :انرژی خدمات هایشرکت

 انرژی مصرف کاهش مورد در انرژی خدمات یهاشرکت يگردعبارتبه. شودمی فضاها گرمايش

 سال رد. باشند داشته مشارکت نیز پروژه مالی تأمین در است ممکن و دهندیم ارائه را الزم هایتضمین

 ها،شرکت ارزيابی نامهآئین تهیه از پس برق انرژی وریبهره و پذيرتجديد هایانرژی ، سازمان7935

 هرکدام و نیروگاه و فرآيندی صنايع و ساختمان صنعت، تخصصی زمینه سه در هاآن ارزيابی به نسبت

 که هايیشرکت اسامی و نمود اقدام انرژی خدمات و اجرايی مهندسی، طراحی فعالیت زمینه سه در

 شده منتشر سازمان اين سايت در اندکرده کسب را ( 9 پايه )معادل آزمايشی 0و   7 هایپايه از يکی

 ینهدرزم شرکت 72 و ساختمان حوزه در شرکت 72 صنعت، حوزه در شرکت 72 راستا اين در. است

 اند. شده شناسايی نیروگاهی و فرآيندی صنايع

  



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 011صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

  گیری فصل هفتمنتیجه و بندیجمع

درصد است.  04های اقتصادی نزديک به بخش سهم بخش صنعت از کل مصارف انرژی در حال حاضر

که مصرف  دهدمی نیز نشان 7935 سال صنعت در بخش در انرژی هایحامل انواع مصرف عملکرد

 افزوده در اينروندی افزايش داشته است، ضمن اينکه روند رشد ارزش نهايی انرژی در بخش صنعت

 انرژی مديريت شرايط رسد همچنانبخش چندان متناسب با مصرف انرژی نیست. بنابراين به نظر می

 بخش در انرژی مصرف الگوی اصالح جهت، انرژی گذاریقیمت موجود سازوکارهای، اين بخش در

های بخش انرژی شامل مصرف انرژی، و نتوانسته در شاخص کنندیم عمل ناکارآمد معدن و صنعت

 معدنی و صنعتی طور کامل واحدهایداشته باشد و به توجهیقابل تأثیرشدت انرژی، ضريب انرژی و ... 

 در ژیانر مصرف باثبات نمايد. روند معطوف افزارینرم و افزاریسخت فناورانه تغییرات سمت به را

 با تولیدات موضوع بر گواهی خود بخش اين در افزودهارزش در توجهقابل ییرتغعدم و صنعت بخش

 فناوری با تولیدی و همچنان فرآيندهایمحدود شدن رشد صنعتی است   و محدودتر آفرينیارزش

 دارد.  ادامه صنعتی هایکارگاه در برانرژی و پايین

 قرار مختلف هایبخش اختیار در مناسب هایقیمت با انرژی هایحامل انواع که است مشاهده قابل

 طريق از هک رانتی اين انرژی شدت بودن باال و وریبهره بودن پايین، مصرف میزان سبب به اما. گیردمی

 .است نشده تمخ بیشتر ثروت تولید به لزوماً، گیردمی قرار تولیدکنندگان اختیار در ترپايین هایقیمت

دهد که ترکیب کاالهای نشان می 7935های بررسی ساختار صنعتی کشور از منظر تولید طی سال

ی، ات اساسفلز داتیتولی، فلزریغ یمحصوالت کان دیتولهای بر رشته فعالیت عمدتاًتولیدی کشور 

يی ایمیش تمواد و محصوال دیتول عيصنای، دنیو آشام يیمواد غذا عيصنا ،هاشگاهيپاال -کک  دیتول عيصنا

درصد مصرف  13.5تريلر تمرکز داشته است که حدود  نیم و تريلر موتوری، ینقلیه وسايل و تولید

 اند. را به خود اختصاص داده افزودهارزشدرصد از  19.4انرژی و 

 ستفادها مورد تکنولوژی، انرژی شدت، تولید سطح از متأثر توانمی را صنعت بخش در انرژی مصارف

 هب عوامل اين در بهبودی هرگونه. دانست صنعتی محصوالت فناورانه محتوای و تولیدی خطوط در

 هابررسی. شد خواهد منجر تولید مشخص سطح در انرژی مصرف در جويیصرفه و انرژی کاهش

 انرژی نهايی مصرف رشد ،ها به مقدار جزئی کاهش داشتهاگرچه شدت انرژی در اين سال دهدمی نشان

ها وری نیز در اين سالشاخص بهره ينکهکما ا است؛ بوده داخلی ناخالص تولیدرشد  از بیش ايران در

 در بخش صنعت روندی کاهشی داشته است. 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 011صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 ترپاک ایهانرژی از استفاده افزايش به اگرچه آن از برآمده صنعتی ساختار و انرژی قیمتی هایسیاست

 و ازگ هایسوخت. کندنمی حمايت را کشور تیصنع توسعه هایسیاست، لزوماً شده منجر گاز و برق

 اين توجهقابل. اندداده اختصاص خود به را صنعت مصرفی درصد انرژی 37.2حدود  درمجموع برق

تی از گاز ح بنزين به مربوط آاليندگی، صنعت بخش انرژی سبد در بنزين پايین سهم رغمعلی که است

، دارد رورتض حوزه اين در صنعت نقش نیز و پايدار رشد اهمیت به طبیعی نیز بیشتر است. با عنايت

 مالحظات همچنین و بوده هماهنگ پايدار توسعه با مرتبط مالحظات با صنعتی توسعه و رشد

ت کارگیری برخی الزامارسد که بهنمايد. به نظر می اجرا و پیگیری کامل صورتبه را محیطیزيست

را  یؤثرمتواند نقش تر است میبری پايینهای با انرژیفناوریغیرقیمتی که معطوف به حیطه توسعه 

 بینی ابزارهای تشويقی جهت ارتقایدر تحول الگوی مصرف در بخش صنعت و معدن بازی کند. پیش

 هایتواند زمینهدهی به آن میجويی در مصرف انرژی واحدهای اقتصادی و جهتاز محل صرفه فناوری

 ايجاد کند.  توسعه پايدار را در کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 012صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 

 

 

 

 

 

 تحلیل تجارت خارجی: فصل هشتم
 

 

  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 013صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 چکیده

الملل بعد از بحران مالی جهانی و حرکت اقتصادهای بزرگ به رابطه بین تجارت و رشد در سطح بین

ملل را با الداخلی در توسعه صادرات، صحنه تجارت بین اقالمرايی و استفاده بیشتر از گ سمت حمايت

های جديدی روبرو ساخته است که کاهش سرعت تجارت جهانی و میزان رشد آن از نمودهای واقعیت

های يک و چندجانبه شديد علیه بخش خارجی عینی آن است. در کنار اين تغییرات، چند سال تحريم

 ونقل، ساختار واردات و صادرات غیرنفتی را دچارای و حملهای بانکی، بیمهاقتصاد کشور اعم از نظام

ر بررسی وضعیت تجارت کشور دالمللی، ینببا چنین شرايطی در فضای  تغییرات جدی کرده است.

ب ترتیحجم کل تجارت کااليی غیرنفتی ايران از منظر میزان و ارزش بهکه  دهدیمنشان  7931سال 

خاص خروج  از شرايط متأثردرصد کاهش را تجربه کرده است. اين کاهش چشمگیر اساساً  74و  79

کشور بوده تجاری آن -اقتصادی جانبهيکهای اعمال تحريم متعاقباًو  7931آمريکا از برجام در سال 

صادرات  و ارزشگازی به لحاظ میزان با احتساب میعانات صادرات کاالحجم  ارتباطيندرااست. 

درصدی روبرو شد. حجم  5.1و  70 با کاهشمیلیارد دالر بوده  44.9میلیون تن و  771.0 ترتیببه

میلیارد دالر  40.1میلیون تن و  90.7 ترتیباز ابعاد ارزشی و مقداری به 7931واردات ايران نیز در سال 

درصد  5.7ارزش واحد کاالهای وارداتی درصدی  را تجربه کرده است.  00و  71.5بوده که کاهش 

 کاهش داشته است.  

 ای بر سبد صادراتیخام فروشی در قالب صادرات مواد اولیه و واسطه ،به لحاظ نوع کاالهای صادراتی

 13.5درصد کاهش،  2.7ای با نیز صادرات مواد اولیه و واسطه 7931ايران سیطره داشته و در سال 

درصد(،  49گروه کااليی صنعت )در اين سال است.  درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده

را تشکیل  یرنفتیغدرصد( بیشترين سهم از صادرات  70و میعانات گازی )درصد(  01پتروشیمی )

 ـ کک زغال شیمیايی، تولید محصوالت و مواد سه گروه تولید همچنین در اين میان اند.داده

درصدی از کل  12سهم  درمجموعاساسی  فلزات ای و تولیدهسته هایسوخت و نفت هایپااليشگاه

 هایدر فعالیت 7931اند. بررسی صادرات سال ای را در اختیار داشتهصادرات گروه صنايع کارخانه

هايی که ارزش واحد صادراتی باالتری دارند سهم بسیار کمی در کل دهد که گروهنشان می صنعتی

بیش از  هاآنهای که هر تن صادراتی صادرات را در اختیار دارند. مجموع سهم وزنی و ارزشی فعالیت

 درصد است. 04و  5ترتیب هدالر است ب 7222

دهد که ها نشان میبررسی شود.تعرفه را شامل می 4911 مجموعاً 7931در سال سبد صادراتی ايران 

)با  دالر میلیارد 70.1ارزشی معادل رديف تعرفه(  3)کل اقالم صادراتی کشور از درصد  0/2 تنها تعداد

سه شرکت دولتی صادر درصدی در صادرات( را در اختیار دارند که اين میزان تنها توسط  03سهم 
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 قدانف» .نداشته است، هیچ شرکت خصوصی بیش از يک میلیارد دالر صادرات حالیندرع. شده است

 عللعمده از « های صادراتیضعف عمومی در توانمندی بنگاه»و  «باارزشتنوع در اقالم صادراتی 

 ايران است. صادرات بیشتر یافتگینتوسعه

 از داخلی، ضعیف بازارهای چون ایعديده مشکالت دلیلبه داخلی اقتصادی هایبنگاه دوره، اين در

 هایگشايش از توانستند کمتر مالی تأمین مشکالت و معوق هایبدهی خارجی، بازارهای رفتن دست

 ادراتیص بازارهای در بااليی تمرکز همچنان کهیطوربه شوند، مندبهره المللیبین محیط تجاری و مالی

 . شودمی مشاهده وارداتی مبادی و

 ،ايجاد گرديد توجهیقابلواردات هر سه نوع کاال کاهش  ارزشها با وضع تحريم 7931در سال 

 73.0ای درصد و کاالهای سرمايه 92.4درصد، کاالهای مصرفی 75.2ای کاالهای واسطه کهنحویبه

دهد ترکیب واردات برحسب اقالم کاالهای مهم وارداتی نیز نشان می. انددرصد با کاهش مواجه شده

 توجهیقابلدرصدی از کل واردات را در اختیار دارد. بخش  02.0قلم کاالی مهم وارداتی سهم  72که 

يی و معیشت از اقالم مورد اشاره اقالم کاالهای حساس و ضروری کشاورزی مرتبط با امنیت غذا

 نقلیه و اقالم گلوگاهی در زنجیره تولید محصوالت جامعه، قطعات منفصله صنايع تولید خودرو و وسايل

لف در های مختها سبب شده است تا اقالم حیاتی و ضروری در حوزهپايه فلزی است. بنابراين، تحريم

 واردات کشور قرار گیرند.  اولويت صدر

ويژه صادرات اندرکاران تجارت در چند برنامه توسعه، همچنان صادرات ايران بهرغم اهتمام دست علی

خام  نفتبه صادراتو قسمت اعظم  جهانی است در صادراتنازلی رتبه و اندازه، سهم دارای غیرنفتی 

 ، کشاورزیمنابع طبیعی منشأ؛ حتی قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کاالهايی با اختصاص دارد

تولیدات  يژهوبهو بنابراين از وضع مطلوب صادرات صنعتی  ( استفرش دستباف)خشکبار( و سنتی )

زم از ثبات ال عمدتاًتیک فاصله وجود دارد. از طرفی، تراز تجاری کشور نیز محصوالت صنعتی های

ادرات دهد. صقرار می یرأثتخود اقتصاد ملی را نیز در مواقعی تحت  نوبهبهو اين امر برخوردار نبوده 

های جهانی، عدم تنوع سبد کاالهای صادراتی از قیمت متأثرنسبتاً پايین و  افزودهارزشبا  یهمواد اول

و وجود تمرکز در جغرافیای صادراتی سبب شده است تا تراز تجاری انعطاف  محدوديت در بازاريابی

 داشته باشد. ت قیمت در تجارت رااو يا کاهش تکانه ناشی از نوسان الزم را در جبران
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 مقدمه

 ،ندر طی زما توجه شده است. هاملت نیاز رفع ملل واز ديرباز به نقش تجارت در افزايش سطح رفاه 

 روينازااست.  تجارت روزافزونبر اهمیت مهمی  امر دلیل اين و تجارت گوی سبقت را از تولید ربوده

 ست.ا اداردر تحقق اهداف اقتصادی و توسعه را  يیسزاهبجانبه و همه، نقش یتحلیل تجارت هر کشور

های توسعه از اهمیت های اصلی اقتصاد در برنامهعنوان يکی از بخشتجارت ايران نیز همواره به

و  غیرنفتی بهبود صادرات به سمتهای توسعه گیری برنامهبرخوردار بوده است. در ايران جهت

نیز تجارت خارجی در کشور دستخوش تحوالت اساسی  7931در سال  ده است.هدفمندی واردات بو

 شود.شده است که در اين فصل به بررسی ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته می

 کشوری رنفتیغتجارت خارجی . 2-1

رشد حجم تجارت در نیمه  7تجارت گزارش سازمان جهانیکه در فصل اول عنوان شد بنا بر  طورهمان

تاحدی  درصد در نیمه دوم اين سال کاهش داشته است. اين امر 0.1درصد به  9.3از  0272سال اول 

اما عوامل ساختاری و  ،استبوده ای بین کشورها جنگ تعرفههای تجاری و افزايش تنش به علت

گ های بزرتکانهيافته، تغییر مواضع سیاست پولی در اقتصادهای توسعه ازجملهای خاص کشورها چرخه

 در اين کاهش تجارت در اتحاديه اروپا نیز برگزيتاز ناشی عدم اطمینان  و نوسانات مالی، اقتصادی

از بحران  الملل بعدتغییرات ساختاری رابطه بین تجارت و رشد در سطح بینبنابراين  اند.سهم داشته

در  داخلی قالمارايی و استفاده بیشتر از گتقتصادهای بزرگ به سمت حمايمالی جهانی و حرکت ا

های جديدی روبرو ساخته است که کاهش الملل را با واقعیتتوسعه صادرات، صحنه تجارت بین

سرعت تجارت جهانی و میزان رشد آن از نمودهای عینی آن است. در کنار اين تغییرات، چند سال 

ای و کی، بیمههای بانهای يک و چندجانبه شديد علیه بخش خارجی اقتصاد کشور اعم از نظامتحريم

به  بنابراين با توجه ونقل، ساختار واردات و صادرات غیرنفتی را دچار تغییرات جدی کرده است.حمل

شود عملکرد آثار آن از کانال تجارت بر کشور وارد می عمدتاًهای ايران که تحوالت جهانی و تحريم

رت خارجی کشور در سال قرار خواهد گرفت. بررسی عملکرد تجا موردبررسیايران در اين سال 

توجهی در اين بخش رخ داده است که اين موارد دهد که تحوالت قابلمی ( نشان7-2)جدول  7931

 توان در کل تجارت، حجم صادرات غیرنفتی و واردات حجم مشاهده کرد. را می

 74و  79ترتیب با میزان و ارزش به منظرکااليی غیرنفتی ايران از  حجم کل مبادالت )تجارت(الف. 

 رسید. اين کاهش چشمگیر اساسا7931ًمیلیارد دالر در سال  21.3تن و  میلیون 743.9درصد کاهش به 

                                                 
0 World Trade Statistical Review (0273) 
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 جانبهيکهای تحريماعمال  متعاقباًو  7931سال  از برجام در آمريکاخاص خروج  از شرايط متأثر

 کشور بوده است. تجاری آن-اقتصادی

صادرات  و ارزشدر اين سال از منظر میزان  گازیمیعاناتبا احتساب  رات کاالصادحجم ب. 

میلیارد دالر رسید.در  44.9و  تنمیلیون  771.0درصدی روبرو شد و به  5.1و  70ترتیب با کاهش به

 درصدی روبرو شد.  1.3با رشد گازی میعانات احتساب با اين سال ارزش واحد کاالهای صادراتی

صادرات  و ارزشدر اين سال از منظر میزان  گازی میعاناتبدون احتساب  صادرات کاال حجمج. 

میلیارد دالر رسید. در  93.9و  تنمیلیون  721.15درصدی روبرو شد و به  7.4و  1ترتیب با کاهش به

درصدی روبرو شد.  1.4با رشد گازی  میعانات احتساب بدون اين سال ارزش واحد کاالهای صادراتی

 حالبااينبايد توجه داشت که با کاهش ارزش پول در اين سال صادرات در ابتدا افزايش داشت. 

های کمتر از بازار آزاد و اجبار صادرکنندگان به عرضه اندازی بازار ثانويه برای فروش ارز با قیمتراه

 ريگدعبارتبهت در ادامه اين سال محدود شد. ارز در اين بازار، اثر تضعیف پول بر افزايش صادرا

های صادراتی و همچنین سپاری صادرکنندگان و برخی ممنوعیتپیمان ینهدرزمهای دولت سیاست

های آمريکا اجازه نداده است که کاهش ارزش پول ملی به تقويت صادرات در اين سال منجر تحريم

 شود. 

اد ارزشی، مقداری و ارزش واحد رو به کاهش گذاشت؛ از ابع 7931در سال  ( حجم واردات ایراند

 40.1و  تن یلیونم 90.7درصدی به  00و  71.5کاهش ترتیب با که، ارزش و میزان واردات بهنحویبه

 درصدی روبرو شد.  5.7با کاهش  رسید. در اين سال ارزش واحد کاالهای وارداتی دالر یلیاردم

 7935-31طی دوره  غیرنفتی تجارت مبادله رابطه و تراز واردات، صادرات،ارزش و مقدار  .(7-0) جدول

 1367 1369 1365 واحد شاخص
 درصد تغییرات

1369 1367 

 )با میعانات گازی( صادرات کاال

 -70 7.2 771.0 790.3 703.3 میزان )میلیون تن(

 -5.1 1.1 44972 41320 44240 ارزش )میلیون دالر(

 1.3 4.02 912 959.1 993.7 تن( یازابه ارزش واحد )دالر 

بدون میعانات ) صادرات غیرنفتی

 گازی(

 -1 4.42 721.1 775.1 777.0 میزان )میلیون تن(

 -7.4 2.5 93915 93373 91109 ارزش )میلیون دالر(

 1.4 4.43 912.5 945 992.7 تن( یبه ازاارزش واحد )دالر 

 واردات

 -71.5 71.95 90.7 92.3 99.4 میزان )میلیون تن(

 -00 04 40170 54453 49124 ارزش )میلیون دالر(

 -5.7 1.75 7903.5 7427.4 7921.3 تن( یبه ازاارزش واحد )دالر 

 کل تجارت کاالیی غیرنفتی
 -79 5.71 743.9 717.1 719.9 میزان )میلیون تن(

 -74 75.4 21300 727447 21101 ارزش )میلیون دالر(
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 -7.4 3.34 520.9 532.1 591.0 تن( یبه ازاارزش واحد )دالر 

 تراز تجاری )با میعانات گازی(
 -72.4 -7.57 25.0 35 31.5 میزان )میلیون تن(

 709 -0753 7132 -1411 952 ارزش )میلیون دالر(

 70.2 -0.12 2.024 2.050 2.053 وارداتبه واحد صادرات ارزش  رابطه مبادله 

 .7935-32های آماری سازمان توسعه تجارت ايران، نتايج پژوهش بر مبنای داده: مأخذ

ارقام بسیار در  حالباايناست،  بهبوديافتهاندکی  7931سال  درهـ( رابطه مبادله تجارت غیرنفتی 

ی افزايش ارزش کاالهای صادرات ،گذاریتوجه بیشتر در سیاست بر ضرورتاين امر  .قرار دارد پايینی

دارد. در غیر اين صورت، تجارت کشور در بلندمدت به زيان منافع ملی تغییر خواهد  تأکیددر کشور 

 کرد و کمترين عوايد متوجه کشور خواهد بود.

ماهه کشور حساب جاری کااليی )تراز تجاری( تجمعی دوازده 7931سال کشور در  تراز تجاری و(

دهد. اين مازاد به دلیل افزايش نرخ ارز و افزايش میلیون دالر مازاد را نشان می 7132رقمی معادل 

میلیاردی تجربه  1.5که در سال پیش کسری  یاگونهبهاداری که منجر به کنترل واردات شده،  فرايندهای

 .شده بود

شد عدم رو نقش آفرينی پايین تجارت در رشد تولید ناخالص داخلی  شاخص باز بودن تجاری ز(

نشان از پايین بودن شاخص باز بودن تجارت کشور  تجارت در مقايسه با تولید ناخالص داخلی باالتر

سطح اين شاخص روندی نزولی را داشته است حتی  تاکنون 7937سال  هایيمتحربا  زمانهمدارد. 

در مقايسه با تجارت با نفت  )با احتساب قاچاق (شاخص باز بودن اقتصاد بدون احتساب نفت ايران 

 تری نیز قرار دارد. در سطح پايین

 وضعیت در ساختاری تغییرات بروز از حکايت جهانی ارزش هایزنجیره و تجارت رونداما بررسی 

رسد که اين تغییرات بايد در ساختار تجاری کشور و به نظر می دارد اخیر سالیان طی جهانی تجارت

 مدت اين در و گرفتند شکل ایپیچیده ارزش هایزنجیره گذشته دهه دو طیقرار گیرد.  موردتوجه

 گذار. عوامل مهمی که در وقوع اين تغییرات اثراست رسیده خود عطف نقطه به شدنجهانی فرآيند

هستند شامل رشد سهم مصرف در بازارهای نوظهور، کاهش وابستگی اقتصادهای نوظهور به واردات 

ر تغییر نوين ب فناوری تأثیرداخلی فراگیر و  تأمینهای ای به دلیل ايجاد زنجیرهکاالها و نهادهای واسطه

 هایرهزنجی در سازیظرفیت نیازمند غیرنفتی صادرات توسعهست. شکل زنجیره جهانی ارزش بوده ا

 ستلزمم نیز هازنجیره در سازیظرفیت. است وکارکسب فضای بهبود و پذيررقابت محصوالت ارزش

 سبک برای نیز هايیپروژه چنین توسعه و ايجاد. است صادراتی بزرگ هایپروژه و هاشرکت از حمايت

. است هازنجیره اين در خارجی و داخلی هایسرمايه هدايت و جذب نیازمند فنی دانش و تکنولوژی
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 دانش و تکنولوژی انتقال خارجی، هایسرمايه جذب و ارزش هایزنجیره در مشارکت است بديهی

 رقبای و اشرک با اقتصادی و سیاسی روابط در زدايیتنش و تجاری ديپلماسی به توجه نیازمند فنی

 .7است تجاری

ری تنیدگی بیشتبه سمت ادغام و درهم در کل اساس بايد متذکر شد که اگرچه تجارت جهانی بر اين

در معرض عوامل محیطی بسیاری قرار گرفت و تمامی اين  7931، تجارت ايران در سال رفتهپیش 

 کشورها يرساهای تجاری ايران را با تحوالت با افزايش ريسک تجارتی کشور رشد اقتصادی و همکاری

ندهای افزايش فراي، ساير کشورهاو میان ايران  بازرگانیروابط تجاری و برقراری قرار داد.  تأثیر تحت

تر شدن فرايندهای مالی و های تجاری و همچنین سختتجاری به علت افزايش زمان تجارت و هزينه

ر . عالوه بها بوده استتحريم واسطهبههای مهم تجارت ايران در اين سال بانکی تجارت کشور چالش

 تگرف یشپمديريت منابع ارزی و واردات کشور در  منظوربههايی را دولت سیاست 7931اين در سال 

 40222 دالرتخصیص را بر حوزه تجارت داشت. اهم اين موارد شامل  یراتیتأثها نیز که اين سیاست

ای کاهش تقاض باهدف هاکنندگان قانونی و جلوگیری از عرضه ارز توسط صرافیدريالی به تمامی وار

ات وارد یازموردنارز از طريق ممانعت از تبديل دارايی به ارز، محدوديت استفاده از ارز متقاضی و ارز 

و زی سپاری ار، پیماندر چهار گروه مختلف کااليیبندی اولويتش، ممنوعیت ثبت سفار، غیررسمی

 بوده است.   کاال عگذاری و نظارت بر توزيقیمت بازار ثانويه ارز،  یاندازراه

 

 صادرات غیرنفتی ایران. 2-2

 حسب نوع مصرفبرساختار صادرات غیرنفتی  .2-2-1

درصد  22ای با و واسطه اولیه در ساختار صادرات غیرنفتی ايران برحسب نوع مصرف پیوسته مواد

ساختار اين درصد نقش ناچیزی در  0.5ای با سهم، نقش مسلط داشته است و در مقابل کاالهای سرمايه

اولیه و  خام فروشی در قالب صادرات مواد ،به لحاظ نوع کاالهای صادراتی ،درواقعداشته است. 

ای با نیز صادرات مواد اولیه و واسطه 7931ای بر سبد صادراتی ايران سیطره داشته و در سال واسطه

ر اين سال، کاالهای است. د خود اختصاص دادهدرصد از کل صادرات را به  13.5درصد کاهش،  2.7

وجه تاند. دادهصادرات غیرنفتی را تشکیل  درصد 0.5ای حدود درصد و کاالهای سرمايه 72مصرفی 

بود های گذشته، بخشی از اين بهريزی کشور در سالترکیب صادرات در نظام برنامه تغییر ضرورتبه 

  قابل مشاهده است. 7931در سال 

                                                 
 (7932)عادلی  7
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 درصد( -)میلیون دالر     7935-31دوره  طیمیعانات گازی احتساب با  تركیب ارزشی صادرات(. 3-0جدول )

 /سالنوع کاال
 دالر( میلیون) ترکیب ارزشی صادرات

 درصد تغییرات
 1369به  1367

1365 1369 1367 
 سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش

 -2.7 13.5 95095.3 27.3 92944.4 8132 95232.1 ایمواد اولیه و واسطه

-131 18 7218 1731 2299.7 1632 1400.1 مصرفی  

+11836 230 111637 1 443.7 132 575.1 ایسرمایه  

-5.4 111 44311.9 111 49229.9 111 43237.1 گازی(* میعانات )باکل صادرات   

 .7931: صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعاتمأخذ
 آماری است.  مأخذ( در ارتباط با 7-2( با جدول )0-2* اختالف ناچیز در سرجمع صادرات جدول )

 

ای نیمه آماده سبب شده تا ساختار تولیدی و کاالهای واسطه ويژهبهوابستگی تولید داخل به واردات 

ه است ک از اين موضوع قرار گیرد. اين در حالی متأثرصادرات صنعتی )ساخت( تا حدی  درنتیجه

کاهش ی تجارت در عرصه کشورهای نوظهور تحوالت جهان وان شد يکی از ويژگیکه عن طورهمان

داخلی فراگیر  تأمینهای ای به دلیل ايجاد زنجیرهبه واردات کاالها و نهادهای واسطه هاآنوابستگی 

الها تولید کاسازی تولیدات و تکمیل زنجیره هايی در راستای داخلیدر اين خصوص سیاستاست. 

هايی صورت صادرات غیرنفتی کشور شود. در اين راستا تالش درنتیجهتواند منجر به تقويت تولید و می

ای همچنان لزوم تقويت و توجه به درصدی صادرات مواد اولیه و واسطه 22گرفته لیکن سهم حدود 

 کند. اين موضوع را يادآوری می

 های بیرونی . افزایش مقاومت داخلی در مقابل شوک1کادر 

های اقتصادی موضوعی است که همواره از زمان پیروزی انقالب اسالمی از سوی کشورهای مختلف تحمیل تحريم

سال از پیروی انقالب  42با گذشت  حالبااينآمريکا، اقتصاد ايران را تهديد کرده است.  متحدهاياالتخصوص به

ها و برای مقابله با تحريم یترمؤثرراهبرد دقیق و الزم است تمامی دستاوردهای حاصل شده،  یرغمعل اسالمی ايران

ن به حداقل ايرا یبتواند امکان تحريم را از سوی اين کشورها برا کهنحویبه شود؛سازی اقتصاد کشور انديشیده مقاوم

های به تولیدات داخلی و عدم حمايت یبخشعمقو  یبخشتنوعدر  توقفممکن رساند. وابستگی به نفت و عدم 

 عنوانهببهبود بنیه و توان تولیدی کشور و ثروت آفرينی از اين طريق برای کشور،  درنتیجهو حقیقی از تولید و  مؤثر

 ه دنبالبها ، راهبردی که به جای دور زدن تحريمنیازمند توجه بیشتر استها راهبرد برای مقابله با تحريم ترينمهم

، حالنیدرعتحريم و  اعمال منجر به افزايش هزينه و است آنبی اثر کردن  تحريم وسازی اقتصاد در مواجهه با قاومم

ان واکنش نش موقعبهيافته يک کشور، برای  ءهای ارتقاقابلیت درواقع .شودپذيری اقتصاد از آن میافزايش توان ضربه

مواجهه خردورزانه داشته باشد، بايد ساختار « زاهای برونشوک»هر کشوری اگر بخواهد با  هایدادن به شوک

های غیر مولد باشد و بنیه تولید صنعتی مدرن را ارتقا دهد طلبانه و برخورداریاش مهارکننده رفتارهای فرصتنهادی

 .و تشويق کند

 يا و کاالها قیمت نوسان ،بدهی بحران مالی، هایبحران ازجمله اقتصادی، هایشوک از ایگسترده طیف با کشورها

 خانوارها، برای اطمینان عدم و توانند به افزايش ريسکمی هاشوک اين. شوندجهانی مواجه می اقتصاد در نوسان
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یر اقتصاد را از مس تواندیم بزرگ باشند کافی اندازه به ها که اين شوک منجر شود و زمانی هادولت و گذارانسرمايه

فشرده  عوامل که است اين شود. از منظر سیاستی، مهم مدتیطوالناصلی خود خارج کرده و منجر به رکودهای 

ين در مقابل با ا کشور يریپذانعطاف سبب که را شود را درک کنیم ایپذيری کشور میکه سبب انعطاف یعوامل

پذيری بالقوه و کاهش احتمال بحران و عنوان ظرفیت آسیببهگسترده  صورتبهدرک کرده و  را شودیمها شوک

 7ها در نظر گرفته شوند. ارتقای ظرفیت اقتصاد برای مقابله با شوک

صادی پذيری اقتها بر اقتصاد يک کشور مطرح شد. انعطافيک ايده برای جذب شوک عنوانبهايده اقتصاد مقاومتی 

ايط ها و سازگاری با شرها، کاهش پیامدهای مستقیم بحرانظرفیت اقتصاد ملی برای تدارک اقدامات مديريت بحران

و اجتماعی عملکرد  پذيری اقدامات و تعامالت سیاسی، اقتصادیدر حال تغییر است. در اين رابطه درجه انعطاف

 0اقتصادی را حفظ کند.

ی های بیرونی را راهبرد جايگزينپذيری در برابر شوکتواند انعطافدر حوزه تولید می خصوصبهيکی از مواردی که 

برداری از امکانات و منابع داخلی ناظر به بهره عمدتاًنگر واردات است. راهبرد جايگزينی واردات از راهبردهای درون

اصالح ساختارهای  هستند. در چارچوب اين راهبردها، يیخوداتکابرای رسیدن به درجاتی از خودکفايی يا  کشور

، سیاست ملل متحد سازمان يفتعربنا به  گیرد.تولیدی و استحکام پیوندهای داخلی تولید صنعتی مدنظر قرار می

ی تولید آن در داخل کشور با نرخ کهنحویبه افزايش تولید داخلی يک کاالی معین»جانشینی واردات عبارت است از 

واردات آن محصول نسبت کمتری از عرضه داخلی  يجتدربهتر از وارد شدن آن محصول افزايش يابد تا اينکه سريع

کاهش دهی شوند که استقالل اقتصادی،جهت یاگونهبهدهد. هدف از استراتژی توسعه درونگر  آن است که را تشکیل 

ای هدفع تهديدات خارجی حاصل شود. از الزامات اين استراتژی ايجاد صنايع نوزاد و اعمال سیاستوابستگی و 

المللی امکان رقابت در صحنه بین هاآنتا زمانی است که به مرحله بلوغ برسند. پس از بلوغ  هاآنگرايانه از حمايت

حمايتی در اين سیاست يا معطوف به کاالهای دهد. ابزارهای را پیدا کرده و حمايت موضوعیت خود را از دست می

های به افزايش مزيت کاالی خودی است )مانند انرژی ارزان، وام دوديت واردات ، تعرفه و ...( و يارقیب است )مح

 های مالیاتی و...(. ، معافیتبهرهکم

معتقد است تعداد  9هنری بورتن حالبااين ،اندهای اخیر بسیاری از افراد به سیاست جايگزينی واردات تاختهدر سال

ده ، ، مسائلی را ايجاد کرکه اين استراتژی دائماهای نادرستی بنا نهاده شده است. اينبر پايه اظهارنظرهازيادی از اين 

ت سیاساتخاذ ناشی از کشورها مورد مناقشه نیست؛ اگرچه که اين موضوع نیز همیشه درست نیست که مسائل 

ر واردات آن حمايت حیاتی است که بیشت يگزينیجاجايگزينی واردات بوده است. ايده اصلی آن است که استراتژی 

 یبه عبارتهايی برای ايجاد مسیرهای داخلی ايجادکننده افزايش رفاه الزم دارند. در بخش توسعهدرحالکشورهای 

 يتحما دارد که حمايت و تأکید، بلکه بر اين موضوع هدف جايگزينی واردات تحريف و تغییر شکل اقتصاد نیست

ه متفاوتی را برای کشورهای مختلف در پی داشت کامالًتواند نتايج گیرد که میدر اشکال مختلفی صورت می يیگرا

 ايجاد امکان یجهدرنتهای بايسته در جهت تقويت توان تولیدی و قرار گیرد حمايت مدنظرباشد. بنابراين آنچه بايستی 

                                                 
7 Aida Caldera Sánchez, Morten Rasmussen and Oliver Röhn (0275) 

0 Henrik Brinkmann,Christoph Harendt,Friedrich Heinemann,Justus Nover (0271) 

9 Henry burton  
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بسیاری از کشورها نتوانستند الزامات مربوط به اين  ازآنجاکهالمللی است.  رقابت با ساير کشورها در عرصه بین

 اند. ، با شکست مواجه شدهیرندکارگبهها را در چارچوب استراتژی جايگزينی واردات حمايت

عه های تشويقی توسبا سیاستهای تشويقی جايگزينی واردات سیاست کهیدرصورتدر راهبردهای جديد تجاری 

های داخلی برای تولید در ، بنگاهدرواقعشود. شده محقق میصادرات همراه شوند، راهبرد توسعه صادرات حمايت

اد ايران های پیشروی اقتصتحريم با توجه به .شوندمی يقتشو یزنبازار داخلی حمايت و به صادرات و رقابت جهانی 

 در تولیدات داخلی حائز اهمیت است. تقويت توان تولیدی منظوربهکشور  های داخلیاستفاده از ظرفیت

 

 حسب گروه کاالبر صادرات غیرنفتیساختار  .2-2-2

 درصد(، میعانات گازی 01درصد(، پتروشیمی ) 49، چهار گروه کااليی صنعت )7931 سال رد

درصد کل صادرات غیرنفتی  31حدود  جمعاًدرصد(،  2درصد( و کشاورزی و گاز مايع )هرکدام  70)

 93اند. اين در حالی است که از منظر وزنی چهار گروه کااليی شامل صنعت )ايران را تشکیل داده

 32حدود  جمعاًدرصد(،  3درصد(، و میعانات گازی ) 73درصد(، پتروشیمی ) 09درصد(، معدن )

االيی ترين گروه کين در اين سال، با ارزشاند. بنابرادرصد کل صادرات غیرنفتی ايران را تشکیل داده

 ترين نیز گروه معدن است.ارزشو کشاورزی و کم دستیيعصنا)ارزش واحد صادرات( گروه فرش، 

 درصد( -تن هزار -دالر ونیلیم)    7935-31دوره  طیكشور  صادرات غیرنفتیو وزن ارزش  (.9-0جدول)

 بخش
 1367سهم  ترکیب وزنی صادرات ترکیب ارزشی صادرات

تغییرات 

به  1367

1369 

 وزن ارزش وزن ارزش 7931 7931 7935 7931 7931 7935

 2.9 4 14 11 13471.0 13724.1 11741.0 90991.0 97731.7 03037.5 گروه صنعت

 9 5 93 49 40411.9 47472.5 94217 72717.9 71092.7 74329.9 )صنعت(

 -4 -0 73 01 02492 07975.2 04042 72279.1 77207.0 77732 )پتروشیمی(

 7 74 1 2 1570 1452.5 2295.0 9950.9 0344.3 9732.7 )گاز مایع(

 -75 -95 09 9 04414.5 02179.4 03155 7402.9 0713.1 7915.9 معدن

 -45 -92 3 70 3422.1 71715.7 72110.3 4395 1219 1973.1 گازیمیعانات

 3 -0 5 2 4370.0 4504.0 4441.3 9912.4 9442.2 9920.3 کشاورزی

و  فرش

 یدستعیصنا
 95 -94 ناچیز 7 79 3.1 3.41 924.1 410.0 922.4

 -3 -4 722 722 722031.1 773121.7 773302.5 40915.1 44997.3 47151.1 *مجموع

 (.7932): صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات مأخذ
 . ها استعدم انتشار اطالعات برخی از تعرفه به علت شدهارائهجدول با کل آمار تجاری  مجموع*اختالف احتمالی در 
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درصدی  5، افزايش 7931مثبت در ترکیب صادرات غیرنفتی کشور در سال  نکته، (9-2)مطابق جدول 

های شديد تحريمی رغم محدوديتصادرات کاالهای صنعتی )ساخته شده( است که اين موضوع علی

دهنده تالش در جهت بهبود صادرات غیرنفتی در ساير کاالهای بر اين حوزه حائز اهمیت است و نشان

 است. بوده تنی بر نفت و مواد خام )پتروشیمی و میعانات گازی( کاالهای مب جزبهصنعتی 

بخش صنعت و گاز مايع با کاهش  یاستثنابههای کااليی ارزش صادرات عمده گروه 7931در سال 

 های معدنکاهش ارزش صادرات مربوط به گروههای کااليی بیشترين در بین گروهمواجه شده است. 

. نکته قابل است بودهدرصد(  92درصد( و میعانات گازی ) 94) یدستيعصناو درصد(، فرش  95)

 95، با رشد وزنی يافتهکاهشدرصد  94 دستیيعصناو  ارزش صادرات فرش کهیدرحالکه تر اينتامل

با  7931در سال  دستیيعصنارابطه مبادله قیمتی گروه کااليی فرش و  درواقعدرصد روبرو شده است. 

 است.  را تجربه کرده کاهش يداًشدش، درصد کاه 52بیش از 

 4ز ا وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی در صنايع پیشرو صادراتیذکر اين نکته نیز حائز اهمیت که 

د است که اين درص 70.1وارداتی در کل صنايع کشور  یهمواد اولوابستگی تولید به  و درصد 04تا 

کشور  عالوه بر اين صنايع تی به واردات داللت دارد.موضوع به وابستگی بیشتر برخی صنايع صادرا

ر داخلی از کل تولیدات درصدی بازا 92سهم حدود به بازارهای داخلی است.  يکردشانرو عمدتاً

ند تعرفه ديوارهای بل درنتیجه( گرادرون)کشور به بازار داخلی  یهابنگاهو تمرکز  يشگرار، صنايع کشو

ی، نظیر تولید مواد غذاي ترباال افزودهارزشهای با رشته فعالیت برخی وابستگی ای؛و موانع غیرتعرفه

 اکثر یصادراتیرغتجاری و رويکرد  يریپذرقابتعدم  و تولید پوشاک، تولید مبلمان و... به بازار داخلی

ت به بیشتر صنايع تولیدی کشور نسب يیگرادرونداللت بر  تداوم وضع موجود درنتیجهصنايع کشور 

 ی خارجی دارد. بازارها

 های فعالیت صنعتی ساختار صادرات غیرنفتی برحسب گروه .2-2-3

 ـ کک زغال درصد(، تولید 90شیمیايی ) محصوالت و مواد ، سه گروه تولید7931در سال  

 درمجموعدرصد(  71اساسی ) فلزات درصد( و تولید 00ای )هسته هایسوخت و نفت هایپااليشگاه

وزنی هم در  ازلحاظاند. ای را در اختیار داشتهدرصدی از کل صادرات گروه صنايع کارخانه 12سهم 

 شیمیايی محصوالت و مواد تولیددرصد(،  03) یرفلزیغ کانی محصوالت ساير تولیدهای اين سال، گروه

 22 درمجموعدرصد(  09) ایهسته هایسوخت و نفت هایپااليشگاه ـ کک زغال تولیددرصد( و  02)

 های صنعتی کشور را در اختیار دارند. درصد از صادرات غیرنفتی در فعالیت

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 023صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 درصد( -هزار تن -دالر ونیلیم)    7936-31دوره  طیارزش و وزن صادرات غیرنفتی كشور در فعالیت صنعتی  .(4-0جدول )

 /سالگروه فعالیت کد
 وزن صادرات ارزش صادرات

 تغییرات 0612 0612 تغییرات 0612 0612

 -132 211137 212230 -231 220132 211131 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 02

 22031 1322 1328 18832 0366 1326 تولید محصوالت از توتون و تنباکو ـ سیگار 02

 1232 18132 10236 230 728 71232 تولید منسوجات 02

 0732 036 236 2138 6132 1832 خزدارآوردن و رنگ کردن پوست تولید پوشاک ـ عمل 02

 1130 1132 2231 132 18232 18130 ... آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و دباغی و عمل 01

 1031 11137 72 2830 6732 1836  ( ....غیر از مبلمان ) پنبهچوبتولید چوب و محصوالت چوبی  و  41

 6131 28038 17731 1037 18131 12236 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 40

 12137 2321 1312 11236 11377 0326 های ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثیر رسانه 44

 -132 1062832 1021131 1236 622232 610731 ایهای هستههای نفت و سوختتولید زغال کک ـ پاالیشگاه 46

 -238 1226232 21112 -636 1116236 1121238 تولید مواد و محصوالت شیمیایی 42

 730 61231 00232 -138 112238 102636 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 42

 732 21267 1822132 138 101137 118836 یرفلزیغتولید سایر محصوالت کانی  42

 -231 281130 1111837 237 0212 181231 تولید فلزات اساسی 42

 1131 22231 21232 0137 000 20837 آالت و تجهیزاتماشین جزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  42

 2737 16231 12732 -1236 072 67137 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین 41

 1132 131 ناچیز 12231 1130 130 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین 61

 -238 2137 2830 -1238 21237 20238 ... آالت مولد و انتقال برق و تولید ماشین 60

 -137 138 138 -1136 632 1138 ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه 64

 0732 137 2 -7832 2231 18131 ...تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و  66

 1132 2638 2232 11 16132 11038 ی موتوری و تریلر و نیم تریلروسایل نقلیهتولید  62

 28838 1832 237 011838 662 1231 ونقلحملتولید سایر وسایل  62

 218 1132 1136 6131 11732 7230 بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه 62

 -2032 26130 00231 -1832 6230 12131 بازیافت 62

  .(7931و  7931: وزارت صنعت، معدن و تجارت )مأخذ

واحد  هايی که ارزشدهد که گروهنشان می صنعتی هایفعالیترشته در  7931بررسی صادرات سال 

باالتری دارند سهم بسیار کمی در کل صادرات را در اختیار دارند. مجموع سهم وزنی و  صادراتی

درصد است.  04و  5ترتیب دالر است به 7222بیش از  هاآنهای که هر تن صادراتی ارزشی فعالیت

 7931هايی که بیشترين سهم را در وزن و ارزش صادرات سال برای گروه ارزش واحد صادرات

 ساير تولیدفعالیت  دالر در هر تن است. همچنین، ارزش واحد صادرات 122کمتر از اند داشته

 دالر در هر تن است.  14درصدی در وزن صادرات تنها  03با سهم  یرفلزیغ کانی محصوالت

خیر، های اصنعتی طی سال اقالمکشاورزی، کاهش نرخ رشد  اقالممیزان صادرات پايین  ،کااليیاز بعد 

ه حوز هاییتواقع ترينمهمای واسطه اقالمصادرات  جاینهايی به  اقالموشی، صادرات توسعه خام فر

و  ايینبا ارزش افزوده پ کاالهایبر اصلی اين است که تمرکز  نکته .روندیمصادرات غیرنفتی به شمار 

 موجب شده که سبد صادراتی کشور بر رشد اقتصادی کم اثر باشد. با پیچیدگی کمتر

 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 032صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 عمده صادراتیاقالم . ساختار صادرات غیرنفتی برحسب 2-2-4

وگاز هستند. در اين میان وابسته به منابع نفت عمدتاًاقالم عمده صادراتی کشور  7931سال در  

 د.ندهدرصد صادرات غیرنفتی را تشکیل می 73.9شده و پروپان مايع شدهگازی، گاز طبیعی مايعمیعانات

  7936-31دوره  طیاقالم عمده صادرات غیرنفتی كاالیی كشور (. 5-0) جدول

 دالر به ازای یک تن( -درصد  -)میلیون دالر

 /سالعنوان کاالها
 صادرات ارزش

از سهم 

 صادرات
 قیمت پایه

 رتغیی 1367 1369 1367 1369 رتغیی 1367 1369

 01 507 477 77.7 75.7 -92 4395 1213 . میعانات گازی7

 75 071 722 4.9 5.9 -09 7304 0435 طبیعی مايع شده. گاز 0

 75 520 491 9.3 9.7 72 7172 7415 . پروپان مايع شده9

 72 527 471 9.9 0.2 72 7451 7901 بنزين  جزبهها و فرآورده های سبک. ساير روغن4

 1 979 037 9.2 0.5 72 7952 7712 . متانول5

 -72 7217 7734 0.3 0.3 -1 7011 7955 درصد 34اتیلن گريد فیلم با چگالی کمتر از . پلی1

 4 7752 7721 0.0 * 79 353 243 درصد يا بیشتر34اتیلن گريد فیلم با چگالی . پلی1

 12غیرمذکوردارایهای.سايرفرآورده2

 يابیشترنفت...درصدوزنی
137 224 02 * 0.2 493 413 3 

باکمتراز فوالدغیرممزوجازآهن/تمامنیمهمحصوالت.3

 درصدکربن05
329 212 712 7.3 7.3 997 407 72 

 90 049 724 7.3 * 07 255 121 . قیر نفت72

 73 407 037 91.1 42 -1 71733 72253 (1367)بر مبنای اقالم سال  جمع اقالم عمده

 .(7931و  7932): سازمان توسعه تجارت ايران مأخذ

 . (زء اقالم عمده صادراتی نبوده استج 7931)مواردی که با * مشخص شده است در سال 

 هر تن یبه ازادالر  7752اقالم عمده صادراتی ايران در دامنه  دامنه قیمت پايه صادرات 7931در سال 

برای گاز طبیعی  هر تن یبه ازادالر  071ترين درصد و کم 34باالی  یبا چگالاتیلن گريد فیلم از پلی

 هر تن یبه ازادالر  2242باالترين ارزش واحد صادرات به رقم  7931متغیر بوده است. البته در سال 

نبع مشده( بود که با افزايش سهم اقالم کاالهای صادراتی عمده از آن پسته )با پوست تازه يا خشک

مده صادراتی نقش پايین کاالهای است. با مالحظه قیمت اقالم کاالهای ع يافتهکاهش، سهم آن محور

 صادراتی با ارزش باالتر آشکار است.



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 037صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 خصوصی) های صادراتیبنگاه ترکیبکاالیی و  . ساختار صادرات غیرنفتی برحسب تنوع2-2-5

 و دولتی(

دهد ها نشان میبررسی شود.تعرفه را شامل می 4911شامل  مجموعاً 7931در سال سبد صادراتی ايران 

 دالر میلیارد 70.1ارزشی معادل رديف تعرفه(  3)کل اقالم صادراتی کشور از درصد  0/2 ادکه تنها تعد

سه شرکت دولتی صادر درصدی در صادرات( را در اختیار دارند که اين میزان تنها توسط  03)با سهم 

 . نداشته است، هیچ شرکت خصوصی بیش از يک میلیارد دالر صادرات حالیندرعشوند. می

 7931 دولتی( در سال و یخصوص) هاشركت تركیبكاالیی و تنوع ساختار صادرات از دو بعد  .(6-0) جدول

 ظرفیت صادرات ساالنه
 هاشرکت ارزش صادرات رقمی( HS 2اقالم کاالها )

 ردیف تعرفه
سهم 
 )درصد(

 میلیارد دالر
سهم 
 )درصد(

 تعداد
 میلیارد دالر
 سهم )درصد(

 )دولتی( 3 26 12.7 1.2 6 میلیارد دالر 1باالی 
11 

(22.2) 

 52 73 32 1.9 72 دالر یلیونم 111باالی 
25.2 

(52) 

 69 21 35.9 2.7 117 دالر یلیونم 51باالی 
22.3 

(94.4) 

 442 64 41.3 9.2 379 دالر یلیونم 11باالی 
35.9 

(21) 

 111  111 43.65 111 4379 جمع کل

 .(7932ايران ) تجارت توسعه سازمان: مأخذ   

ز ا« های صادراتیضعف عمومی در توانمندی بنگاه»و  «باال ارزش تنوع در اقالم صادراتی با فقدان»

هزار  2دهد سبد صادراتی دنیا بازارهای صادراتی ايران است. آمارها نشان می یافتگینتوسعه عللعمده 

وارد، تعامالت تجاری با اين مجدا از  است. قلم از اين کاالها 4911 و سبد صادراتی ايران قلم کاال

برقراری روابط کارگزاری بانکی با کشورهای زدايی با دنیا، تنش ،کشورهای منطقه و کشورها دوست

آن  نظايرو  و سخت تجاری های نرمارزی، بهبود زيرساخت در سیاست ويژهبهثبات اقتصادی  هدف،

 رود.می به شمارکشور پذيری بر ترکیب صادرات و رقابت یرگذارتأثمهم  ساير داليل

 یصادرات یشرکا ترینمهم. ساختار صادرات غیرنفتی برحسب 2-2-9

 7931ها در سالکه با وضع مجدد تحريم صادرات ايران است هایاز ويژگی یبازار صادراتنوع پايین در ت

امارات سهمی و  عراقسه کشور چین،  7931سال  ترين شرکای صادراتیعمده متمرکزتر نیز شده است.

شده  تردرصد متمرکزواحد  1قبل،  با سال يسهدر مقاکه  نددارصادرات غیرنفتی  ازدرصد  54.4معادل 

ادرات شود که وابستگی باالی صروانه اين سه بازار می منحصراًصادرات غیرنفتی است. بیش از نیمی از 

مناطق هدف صادراتی  ازحدیشبتمرکز (. 1-2)جدول دهد ضای اين سه کشور را نشان میکشور به تقا



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 030صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

نی زچانهو بديهی است که در اين حالت قدرت  دهدمیپذيری صادرات کشور را افزايش ايران، آسیب

 .دهدمیکاهش  مراتببهتجار را در اين کشورها  فعاالن و

 درصد( -)میلیون دالر     7936-31 دوره طیترین بازارهای صادراتی ایران مهم (.1-0جدول)

 ردیف
 1367 ردیف 1369

سهم از  صادرات نام کشور
 صادرات

سهم از  صادرات نام کشور 
 صادرات

 2138 2218 چین 0 1232 2160 چین 0
 2132 8261 عراق 4 1131 6761 امارات 4
 1231 0200 امارات 6 1237 6120 عراق 6
 636 2227 افغانستان 2 232 1281 کره جنوبی 2
 038 2068 جنوبیکره  2 830 2221 ترکیه 2
 032 2262 ترکیه 2 032 2722 افغانستان 2
 136 2112 هند 2 038 2720 هند 2
 238 1217 پاکستان 2 2 221 پاکستان 2
 138 787 اندونزی 1 136 721 تایلند 1
 136 722 عمان 01 131 610 اندونزی 01
 136 711 تایلند 00 132 072 تایوان 00
 132 111 آذربایجان 04 131 021 عمان 04
 132 111 ترکمنستان 06 132 120 ژاپن 06
 136 281 روسیهفدراسیون 02 132 122 ایتالیا 02
 136 272 تایوان 02 132 118 ترکمنستان 02
 136 276 ایتالیا 02 138 272 هنک کنگ 02
 136 201 آلمان 02 138 261 ویتنام 02
 136 202 کویت 02 138 261 آلمان 02
 136 217 مالزی 01 137 226 سوریه 01
 130 211 ژاپن 41 137 221 آذربایجان 41

 8232 26811 کشور01جمع  8132 28102 کشور 01جمع 
 2136 11106 کشور 41جمع  2137 12072 کشور 41جمع 

 با احتساب میعانات جمع کل
16282 111 

جمع کل با احتساب  
 میعانات

11211 111 

  .(7931و  7931تجارت ايران ) : سازمان توسعهمأخذ  
 ايرانی، حذف اقالمدر حوزه صادرات غیرنفتی از بعد کشوری، تعداد پايین کشورهای مؤثر در جذب 

در مناطق راهبردی و حذف برخی بازارهای سنتی  باالاز سبد صادرات کشور، تمرکز  بازارهای اروپايی

ويژگی صادرات ايران، وابستگی هستند. های اصلی اين حوزه در منطقه آسیای شرقی ازجمله واقعیت

 یببه ترتکشور  02و  72تعداد  7931 است. در سال و پیرامونی توسعهدرحالباالی آن به کشورهای 

ه اند کی با احتساب میعانات گازی را به خود اختصاص دادهدرصد از صادرات غیرنفت 37و  29 حدود

کشورهای عراق،  7931در میان کشورهای هدف صادراتی در سال  د.نهست توسعهدرحالکشورهای جز 

رکای تجاری را در بین ش اند رتبه خودو آلمان توانستهترکمنستان، آذربايجان  افغانستان، پاکستان، عمان،



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 039صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 ،کشور نخست هدف صادراتی 02از بین  7931اند. در سال بازارهای صادراتی هدف ايران ارتقا داده

 حضور دارند. از اتحاديه اروپا  71و  71های آلمان با رتبهيتالیا و ا

رار ق تأثیريکی از تحوالت اساسی که تجارت جهاتی را در اين سال تحت  اگرچه ،بايد توجه داشت

هايی را در جهت بهبود تجارت خود داشت داد جنگ تجاری بین آمريکا و چین بود و ايران فرصت

های مقتضی را جهت توسعه صادرات محصوالت و حضور رصت کنشها تا حدودی ف، تحريمحالبااين

  .در بازارهای جديد را محدود کرد

 ایهای اقتصادی منطقهبلوکساختار صادرات غیرنفتی برحسب . 2-2-7

های الگوی صادرات غیرنفتی ايران )برحسب میزان، ارزش، سهم و درصد تغییرات( به تفکیک بلوک

و ارزش کشورهای همکاری وزن  ازلحاظ 7931است. در سال شده ( درج 2-2ای در جدول )منطقه

ادرات ای صهای منتخب شريک منطقهاسالمی جايگاه نخست و اتحاديه اروپا جايگاه آخر در بین بلوک

 . اندداشتهغیرنفتی ايران را در اختیار 

   7936-31دوره  طی ای های اقتصادی منطقهصادرات كاالهای غیرنفتی به تفکیک بلوک تركیب(. 0-0جدول )

 /سالشرح
 وزن 
 تن()میلیون

 ارزش 
 )میلیارد دالر(

  اتتغییردرصد 
 0612به  0612 

ارزش واحد 
 صادراتی

 )دالر به تن(
 0612 0612 ارزشی وزنی 0612 0612 0612 0612

 02312 01362 21321 22310 0 2 28732 11237 (OICهمکاری اسالمی )
 21312 17388 8322 738 27- 12- 26136 12632 (ECOسازمان همکاری اقتصادی )

 21370 21322 7376 7312 10- 7- 21230 21237 (PGCC) فارسیجخلشورای همکاری 
آسیا  شرق جنوب همکاری اتحادیه

(ASEAN) 
0310 1386 2312 231 1- 2- 

12138 11130 
 2372 1312 1388 1382 12 2- 011 12131 (CIS) المنافعمستقل مشترککشورهای 

 1300 1316 1302 1316 20- 21- 28731 21238 (EUاتحادیه اروپا )

 . (7931: سازمان توسعه تجارت ايران )مأخذ

 های اقتصادیاسالمی در ساير بلوک همکاریاستثنای کشورهای عضو ارزش صادرات به 7931در سال 

ورهای کش یاستثنابهها ای با کاهش روبرو شده است. در اين سال از منظر وزنی نیز تمام بلوکمنطقه

 ن، قیمتبا کاهش وزن صادرات روبرو شدند. عالوه بر اي المنافعمشترک مستقلو  اسالمی همکاری

هر تن در جايگاه نخست و کشورهای  یبه ازادالر  374)ارزش واحد( صادرات به اتحاديه اروپا با 

اينک کاالهای که هم. نظر به اينقرار داردهر تن در جايگاه آخر  یبه ازادالر  424همکاری اسالمی با 

رسد به نظر می ان دارند،و ارزش واحد نازل جايگاه مسلط در صادرات غیرنفتی اير یمتق باصادراتی 

 گذرد.مسیر توسعه از تحوالت ساختار صادرات ايران می حداقل بخشی از



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 034صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

ارزش هر  ازلحاظصادرات به اتحاديه اروپا  7931و  7931های اين است که در سال توجهقابلنکته 

ن توان عنواهای تجاری است. از ديدگاهی میواحد صادراتی ايران حداقل دو برابر ساير مناطق و بلوک

 تواند به نفع ايران باشد. داشت که ارتباط تجاری با اتحاديه اروپا همیشه می

 ساختار صادرات غیرنفتی برحسب صادرات خدمات. 2-2-2

 90 رشد با 7931ماهه سال  72نسبت به  7931ماهه سال  72در ايران به خارج صادرات خدمات 

ربوط به مدرصدی روبرو شده است. بیشترين رشد در اين سال مربوط به بخش گردشگری و کمترين 

میلیارد  9حدود رصدی داشته و به د 74مجموعه ترانزيت رشد خدمات فنی مهندسی بوده است. بخش 

رشد درصد  97ريلی با  ونقلحمل. در بین مجموعه ترانزيت بیشترين رشد مرتبط با ده استدالر رسی

ناشی از  عمدتاًافت شديد صادرات خدمات فنی و مهندسی است که  توجهقابلنکته  .بوده است

های بانکی برای حضور در بازارهای صادراتی وثايق و ضمانت تأمینهای مرتبط با تحريم در محدوديت

 است. 

 )میلیون دالر( 7935-31صادرات خدمات طی دوره  (.3-0جدول )

 *1367 1369 1365 /سال خدمات
 سهم 

 ** 1369به  1367ات درصد تغییر
1369 1367 

 16 70 67 2272 822830 8221 گردشگری
 11 22 20 2211 2162 2022 مجموع ترانزیت

 -8 2 2 216 281 211 هوایی
 -6 1 1 122 171 127 دریایی

 18 17 12 2211 226732 1222 ایجاده
 21 1 1 102 11137 122 ریلی 

 -21 1 8 012 111236 20131 خدمات فنی و مهندسی
 22 111 111 12280 1221231 1186731 جمع کل

 (7935-31: سازمان توسعه تجارت ايران )مأخذ
 ماهه نخست اين سال است.  72مربوط به  7931* آمار سال 

 گزارش شده است.  7931ماهه  72نسبت به  7931** درصد تغییرات در سال 

 فناوریساختار صادرات غیرنفتی برحسب . 2-2-6

 محصوالت سهم افزايش ،7931 سال با مقايسه در 7931 سال در کشور صادرات تحوالت ترينمهم زا

.  (72-2جدول ) است بوده فناوری بدون محصوالت بجای آن جايگزينی و پايین به متوسط فناوری

 7931 سال در برخوردارند پايینی سهم از کشور صادرات ترکیب در که باال یفناور با کاالها هرچند

 .يافت کاهش نصف به سهم اين و دادهازدست را خود جايگاه بازهم

 

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 035صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 )میلیون دالر( 7935-31(: صادرات خدمات طی دوره 78-0جدول )

 سهم ارزش )میلیارد دالر( صادرات

/سالترکیب فناورانه  تغییرات تغییرات
043 020 04 باال فناوری

15 124340 280 فناوریبدون 
42 410 3 پایین فناوری

118 111254 250 متوسط باال فناوری
144 165308 372 متوسط پایین فناوری

467 443100 100 فناوریکل صادرات بر حسب 
 بین اعداد دو رديف آخر اختالف46 443 کل صادرات

 کااليی سرجمع بین تفاوت به مربوط

است تجارت کل سرجمع و  

 گمرک جمهوری اسالمی ايران.  یهاداده: محاسبات بر اساس مأخذ     

 

 واردات ایران. 2-3

 ساختار واردات برحسب نوع مصرف .2-3-1

 هایاز تحريم متأثرواردات ساختار مصرفی دهد که رکیب واردات برحسب نوع مصارف نشان میت

ها در واردات هر سه نوع با وضع تحريم 7931اخیر، دستخوش تغییراتی اساسی شده است. در سال 

 92.4درصد، کاالهای مصرفی 75.2ای کاالهای واسطه کهنحویبهايجاد گرديد؛  توجهیقابلکاال کاهش 

بخش  ،«ساير»اند. همچنین در گروه درصد با کاهش مواجه شده 73.0ای درصد و کاالهای سرمايه

در واردات روبرو شده است.  توجهقابلبا کاهش  که از اقالم ممنوعه و لوکس بوده است توجهیقابل

و رشد  های اثرگذاری بر کاهش تولیدای يکی از کانالای و سرمايهکاهش واردات کاالهای واسطه

ی مال تأمینهای ارزی کشور در صنعتی در اين سال بوده است. عالوه بر اين با توجه به محدوديت

های تجاری در اين حوزه مبنی بر رصد و پايش کاالهای وارداتی، واردات اقالم واردات و سیاست

 درصد روبرو شده است. 92مصرفی با کاهش بیش از 
 

 درصد(-میلیون دالر -هزارتن)         7936-31دوره  طیكشور بر حسب نوع مصرف ساختار واردات  (.77-0جدول )

 کاال
 0612به  0612تغییرات  سهم از واردات ارزش وزن

 ارزشی وزنی 0612 0612 0612 0612 0612 0612
 -1038 -236 6230 0831 26672 21687 26202 22101 ایواسطه

 -2131 -1232 1631 1831 6806 2811 2722 2281 مصرفی

 -1232 -2831 1032 1031 6771 8282 028 862 ایسرمایه

 -1231 -0130 030 831 2212 1016 2026 0006 سایر



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 031صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 -2138 -1730 111 111 12612 01102 22116 28806 کل واردات
 .(7931-31: سازمان توسعه تجارت ايران )مأخذ    

در حوزه واردات افزايش تمرکز درمبادی وارداتی و حرکت از واردات مستقیم به سمت واردات 

واردات از  و کاهش باالغیرمستقیم با دو يا چند واسطه، پیش افتادن منطقه آسیای شرقی با هزينه حمل 

 است.  از مهمترين تغییرات منطقه با مزيت آسیای جنوب غربی،

توسعه انداخته شود، مشاهده خواهد يافته و درحالرداتی کشورهای توسعهچنانچه نگاهی به ساختار وا

 دهدای تشکیل میواسطهاقالم يافته را عموماً ای از واردات اين کشورهای توسعهشد که بخش عمده

که مشاهده  طورهمانشود. مصرف داخلی و بخشی نیز صرف صادرات می کاالهایکه صرف تولید 

بايد توجه داشت که کاهش واردات  اند.ای تشکیل دادهواسطه اقالم واردات راای از شد سهم عمده

رت ها و ضرواز رکود بخش صنعت دارد. درنتیجه تحريم ینشانتواند ای میای و سرمايهکاالهای واسطه

ای از منطقه آسیای جنوب غربی به سمت فاقد امکان واردات، واردات واسطه اقالمسازی برخی جانشین

 .قه آسیای شرقی رفته استمنط

 حسب گروه کاال ساختار واردات بر .2-3-2

حدود  جمعاًدرصد(،  79.1درصد( و کشاورزی )هرکدام  29، دو گروه کااليی صنعت )7931 سال در

 یبتبه تراند. از منظر وزنی نیز دو گروه کااليی مورد اشاره درصد کل واردات کشور را تشکیل داده 31

درصد از کل واردات(. بنابراين در اين  35بیش از  جمعاًصدی را در اختیار دارند )در 47و  54.9سهم 

یز ترين نارزشو کم دستیيعصناو  فرشگروه کااليی )ارزش واحد واردات( گروه  ينترباارزشسال، 

 گروه معدن است.

دود )در حمیلیارد دالر بوده که تغییر چندانی نسبت به سال قبل  5.1 حدودارزش واردات کشاورزی  

برقراری امنیت غذايی با ابزار سیاست دهد و ناشی از شرايط اقلیمی و میلیارد دالر( نشان نمی 5.1

، درصد است 2.5از واردات کمتر از  دستیيعصنامعدن و فرش و  دو گروهسهم هرچند . استواردات 

رسد افزايش واردات فرش است. به نظر می تجربه کرده 7931و  7931دو سال  درنوسان شديدی را 

به علت پايین  7931چینی به بازار کشور در سال  دستیيعصناناشی از افزايش ورود  دستیيعصناو 

واردات آن گروه  7931بودن تعرفه واردات اين گروه کاالست ولی با تنگنای شديد ارزی در سال 

ه است. همچنین افزايش واردات در گروه معدن مربوط به واردات زنجیره فوالد و بشدت محدود شد

فوالد در طی  دستیواردات محصوالت پايین کهیدرحالاست  بوده 7931محصوالت فوالدی در سال 

 است.اين سال کاهش داشته 

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 031صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 درصد( -هزار تن-)میلیون دالر               7936-31دوره  طیكاال  گروه حسب بركشور  وارداتساختار  (:73-0جدول )

 بخش
 1367سهم  وارداتترکیب وزنی  وارداتترکیب ارزشی 

 1367تغییرات 

  1369نسبت به 

 وزن ارزش وزن ارزش 7931 7931 7935 7931 7931 7935

 -01.1 -09 51.1 25.1 74724.3 73431.0 72207.3 95952.3 45309.0 91475.4 گروه صنعت

 -02.0 -09.0 54.9 29 79472.3 72134.1 71010.1 94074.1 44542.9 91019.9 )صنعت(

 -74.4 -71.9 0.4 0.2 121 227.1 153.9 7791.4 7914.3 7740.7 )پتروشیمی(

 -04.1 -75.1 0.4 2.5 114.7 227.4 114.5 073.4 012.9 710.0 معدن

 2.3 7.5 47.2 79.1 75472.2 74743.3 79292.9 5119.3 5520.3 5707.2 کشاورزی

 -29.5 -27.1 ناچیز ناچیز 2.5 9.0 2.2 7.1 2.3 0.0 یدستعیصناو  فرش

 -70.1 -02.4 722 722 92722.9 94592.2 97271.5 47095.3 57115.9 40127.1 *مجموع

 (.7932-7931و تجارت )صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات، : وزارت صنعت، معدنمأخذ 
 . ها استعلت عدم انتشار اطالعات برخی از تعرفهبه شدهارائه*اختالف احتمالی در سرمجموع جدول با کل آمار تجاری 

 

 های فعالیت صنعتی ساختار واردات برحسب گروه . 2-3-3

درصد(،  02) ديگر جای در نشده بندیطبقه تجهیزات و آالتماشین تولیدگروه  چهار، 7931در سال 

 تولیددرصد( و  74) آشامیدنی و غذايی مواد صنايعدرصد(،  73) شیمیايی محصوالت و ادمو تولید

 وارداتدرصدی از کل  14در مجموع سهم درصد(  77) تريلر نیم و تريلر و موتوری ینقلیه وسايل

 اند. ای را در اختیار داشتهگروه صنايع کارخانه

 درصد( -تنهزار  -دالر)میلیون    7936-31دوره  طیدر فعالیت صنعتی  كشورو وزن واردات ارزش  (.79-0) جدول

 گروه فعالیت کد
 وارداتوزن  وارداتارزش 

 تغییرات 0612 0612 تغییرات 0612 0612

 -632 0111 010131 -232 010132 016632 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 02

 2232 2037 1832 0832 18132 11131 تولید محصوالت از توتون و تنباکو ـ سیگار 02

 -0130 12232 262 -1132 17130 81731 تولید منسوجات 02

 -8738 130 132 -8130 232 0237 آوردن و رنگ کردن پوست خزدارتولید پوشاک ـ عمل 02

 -7130 232 832 -7132 1732 6132 ... آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و دباغی و عمل 01

غیر از مبلمان ) پنبهچوبتولید چوب و محصوالت چوبی  و  41
 .... ) 

60232 22137 

1131- 101238 1120 2231- 

 -2137 262 121137 -1236 112231 122830 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 40

 -2638 131 232 1032 232 836 های ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثیر رسانه 44

های های نفت و سوختپاالیشگاهتولید زغال کک ـ  46
 ایهسته

22138 221 

28 27832 08231 0132 

 -2232 212832 2788 1132 660637 7116 تولید مواد و محصوالت شیمیایی 42

 -11 22030 22231 -2232 82631 1226 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 42

 -0131 212 12132 -1130 28632 601 یرفلزیغتولید سایر محصوالت کانی  42

 -0238 121631 111236 -1132 217137 202232 تولید فلزات اساسی 42

آالت و ماشین جزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  42
 تجهیزات

82132 82730 
131 20738 12232 1832- 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 032صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

بندی نشده در جای آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین 41
 دیگر

871632 626132 
2131- 111132 60832 1132- 

 -0837 12 2131 -26 81231 112730 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین 61

 -2238 21631 21231 132 120732 120230 ... آالت مولد و انتقال برق و تولید ماشین 60

 -0136 2232 7138 -1132 122132 222237 ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه 64

 -2236 2130 2132 -1232 101231 187130 ...تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و  66

 -2838 10137 71238 -1231 227832 712631 ی موتوری و تریلر و نیم تریلرتولید وسایل نقلیه 62

 -2132 0232 7037 -2831 21230 01131 ونقلحملتولید سایر وسایل  62

 -6238 2132 2232 -1237 12231 28236 بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه 62

 -22 8232 12230 -0130 2632 02 بازیافت 62

 . (7931و  7931: وزارت صنعت، معدن و تجارت )مأخذ
 

 و مواد تولیددرصد(،  91) آشامیدنی و غذايی مواد صنايع، سه گروه 7931وزنی در سال  ازلحاظ

درصد از واردات  15 درمجموعدرصد(  74) اساسی فلزات تولیددرصد( و  75) شیمیايی محصوالت

نشان  صنعتی هایفعالیت رشته در 7931سال  واردات دربررسی صنعتی کشور را در اختیار دارند. 

ور در کش از محتوای فناورانه باالتری برخودارند بیشتر ارزش واحد واردات راهايی که دهد که گروهمی

 دقیق زاراب و اپتیکی ابزار و پزشکی ابزار تولیدهای ، ارزش واردات در گروهکهینحوبهدر اختیار دارند؛ 

 وسايل و هادستگاه و تلويزيون و راديو تولیدو  محاسباتی و حسابگر و اداری آالتماشین تولید، ... و

هزار دالر در هر تن است. بديهی است که وابستگی کشور در اين صنايع  95حداقل بیش از  ارتباطی

افزايش  ارزبری بیشتری را بر دولت در سالی که تحريم محدوديت منابع را بر کشور تحمیل کرده است،

ارتباط که با معیشت جامعه در  آشامیدنی و غذايی موادخواهد داد. در اين دوره، ارزش واردات صنايع 

 دالر در هر تن بوده است.  7222است کمتر از 

 

 . ساختار واردات برحسب اقالم عمده وارداتی 2-3-4

قلم کاالی مهم وارداتی سهم  72دهد که نشان میترکیب واردات برحسب اقالم کاالهای مهم وارداتی 

از اقالم مورد اشاره اقالم کاالهای  توجهیقابلدرصدی از کل واردات را در اختیار دارد. بخش  02.0

حساس و ضروری کشاورزی مرتبط با امنیت غذايی و معیشت جامعه، قطعات منفصله صنايع تولید 

ها و اقالم گلوگاهی در زنجیره تولید محصوالت پايه فلزی است. بنابراين، تحريم نقلیه وسايلخودرو و 

 های مختلف در صدر واردات کشور قرار گیرند.  سبب شده است تا اقالم حیاتی و ضروری در حوزه

 

  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 033صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 (درصد-دالر  میلیون)          7931اقالم عمده وارداتی در سال  برحسب واردات ساختار(. 74-0) جدول

 .(7931: سازمان توسعه تجارت ايران )مأخذ

 

 وارداتی مبادی ترینمهم.  ساختار واردات برحسب 2-3-5

ترکیه )برای نخستین بار جايگزين چین، امارات و  یببه ترت 7931ترين مبادی وارداتی در سال عمده

 اند درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده 45.1که حدود  اندبوده (جنوبیکره

شته دا به همراهتجاری آثاری متفاوتی را  شرکایها بر روند تجارت با (. تشديد تحريم75-2)جدول 

، واردات از حالبااينبا کاهش روبرو شده است.  7931است. واردات از عمده کشورها در سال 

هم در مجموع سروبرو شده است.  توجهیقابلن با افزايش کشورهای هندوستان، روسیه، اتريش و عما

تغییر چندانی  کهدرصد بوده  11حدود  7931در سال  ايراننیازهای وارداتی  کنندهینتأمکشور اول  72

 دهد. را در طول زمان نشان نمی

 درصد( -)میلیون دالر     7936-31 دوره طیترین مبادی وارداتی ایران مهم (.75-0جدول)

 ردیف
1369 

 ردیف
1367 

 0612تغییرات به  سهم از واردات واردات نام کشور سهم از واردات واردات نام کشور

 -22 2132 11210 چین 0 2132 12226 چین 0

 -20 1031 6067 امارات 4 1830 11102 امارات 4

 -12 631 2617 ترکیه 6 638 2712 کره جنوبی 6

 10 631 2020 هند 2 032 2222 ترکیه 2

 -21 038 2172 آلمان 2 037 2121 آلمان 2

 -2 132 2110 سوئیس 2 131 2208 هند 2

 -10 138 2101 جنوبی کره 2 131 2161 سوئیس 2

 80 232 1212 روسیه 2 232 1771 فرانسه 2

 -12 237 1102 هلند 1 236 1111 هلند 1

 -21 237 1110 ایتالیا 01 236 1127 ایتالیا 01

 -11 230 1116 فرانسه 00 231 1110 بریتانیا 00

 -8 231 1121 بریتانیا 04 137 201 سنگاپور 04

 -1 231 211 سنگاپور 06 132 728 روسیه 06

 61 132 001 اتریش 02 132 688 بلژیک 02

 1369به سال  1367تغییرات  سهم از واردات ارزش واردات  شرح ردیف
 -95 1.0 0194 (6227قطعات منفصله خودروهای سواری ) 7
 02 4.3 0233 (1115انواع ذرت ) 0
 92 9.1 7527 (1119برنج ) 9
 09 0.1 7751 (1211لوبیای سویا ) 4
 -4 0.1 7231 (3114داروها ) 5
 -45 7.2 151 (2517مودم )ها تلفن و دستگاه 1
 9 7.1 109 (2416آالت آزمایشگاهی برای استرلیزه و پاستوریزه کردن )ماشین 1
 -01 7.1 112 (2715تا  2711اجزا و قطعات وسایل نقلیه موتوری ) 2
 722 7.5 192 (2545) هاکورهبرای  یزغالالکترودهای  3

 05 7.5 102 (2314کنجاله سویا ) 72

 -5 02.0 77322 جمع ده قلم



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 922صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 -27 131 182 برزیل 02 132 670 برزیل 02

 111 131 122 عمان 02 132 668 ژاپن 02

 -20 131 122 ژاپن 02 132 121 مالزی 02

 -7 131 116 اسپانیا 02 138 116 اسپانیا 02

 -12 132 226 مالزی 01 136 227 اتریش 01

 -12 132 221 بلژیک 41 131 217 عمان 41

 -21 7032 22268 کشور01جمع  7738 12226 کشور 01جمع 
 -21 2131 28161 کشور 41جمع  8232 18711 کشور 41جمع 

  12612 واردات کل جمع  01102 جمع کل واردات
 (.7931و  7931توسعه تجارت ايران ): سازمان مأخذ   
 

افزايش داشته  7931ها از سال با وضع تحريم در بین شرکای عمده وارداتی اروپايیسهم کشورهای 

 یببه ترتاروپايی  مجموع سهم واردات کشور از مبادی عمده 7931و  7931در سال  ،کهیطوربهاست؛ 

 بوده است. درصد  72.1و  72.0سهم 

 ای از مجاریای و سرمايهوابستگی باالی تولیدات در داخل به واردات انواع مواد اولیه، کاالهای واسطه

دهد. سهم بیش از ای قرار میها اقتصاد کشور را در معرض تهديدات بالقوهتحريم است که با اعمال

گواهی بر اين مدعا است. ضمن آنکه الزم است تبعات درصدی اين کاالها از کل واردات خود  22

وردار بودند تری برخای از مبادی که از کیفیت پايینهای اولیه و واسطهنهاده تأمینغیرمستقیم تحريم در 

 7های تولید از کشورهای پیشرفته به دلیل اثرات سرريزنهاده تأمین کهیدرحالقرار داد.  موردتوجهرا نیز 

های هادهن تأمینشوند، می حصول نهايی تولیدی شده در کشوروری آن در کیفیت مبهره آن سبب انتقال

ید پذيری تولچین و هند سبب کاهش کیفیت محصول نهايی و آسیب همچونمبادی  ساير تولید از

شود. برای نمونه کاهش کیفیت تولید دارو و خودرو از مصاديق بارز در اين امر محسوب داخل می

نابراين ممکن است ترکیب واردات تغییر چندانی نداشته باشد اما تغییر مبادی واردات رسمی شوند. بمی

 سازد. متأثرکیفیت کاالهای وارداتی و محصول نهايی را 

 فناوری.  ساختار واردات برحسب 2-3-9

 کاالهای با مقايسه در پايین فناوری و یفناور بدون کاالهای واردات سهم افزايش واردات حوزه رد 

که در جدول  طورهمان(. 71-2است جدول ) بوده تحوالت ترينمهم از باال به متوسط و باال فناوری

ه متوسط باالست که البت فناوریبه واردات کاالهای با  مربوطشود بیشترين سهم واردات می مشاهده

 توجهی نسبت به سال قبل داشته باشد.  کاهش قابل

  

                                                 
7 Spillover Effect 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 927صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 )میلیون دالر( 7935-31صادرات خدمات طی دوره  (.76-0جدول )

 سهم دالری )میلیارد دالر( واردات

تغییرات تغییرات  ترکیب فناورانه

68 53131 128 باال فناوری

78 75151 182 فناوریبدون 

74 66144 160 پایین فناوری

232 175450 425 متوسط باال فناوری

64 43124 104 متوسط پایین فناوری

516 4121000 1000 کل

  کل واردات
 به مربوط اختالف بین ارقام دو رديف آخر

 کل سرجمع و کااليی سرجمع بین تفاوت

است تجارت  

 های گمرک جمهوری اسالمی ايران.بر اساس داده : محاسباتمأخذ 
 

 ایران . تجارت غیررسمی2-4

های اخیر روندی کاهنده داشته اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز حجم کل قاچاق در سالمطابق 

. 7، اين حجم از قاچاق در قیاس با حجم اقتصاد کشور همچنان باال استحالبااين(. 71-2است )جدول 

 تأثیردرصد است و از جهات مختلف  03تا  04های اخیر بین به طور متوسط در طی سالقاچاق  رشد

 کند. ها و درآمد دولت وارد میوکارکسبمنفی بر تولید، اشتغال، 

 (میلیارد دالر)  7934-31حجم قاچاق ورودی به كشور در دوره  (: 76-0) جدول
 
 
 
 

 
  

 .ها تحقیق: ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز و يافتهمأخذ            

ری های ارزی و تجابه دلیل اتخاذ سیاست در بسیاری از موارد گیری قاچاقشکلبايد توجه داشت که 

های صادراتی و وارداتی از آن باال و ممنوعیت و محدوديت یهاتعرفهبوده است. اعمال  نامناسب

زی دو های اردر اثر سیاست که فعالیتی است گیری پديده قاچاق معکوسشکلعالوه بر اين  اند.جمله

 رخ داده است.  سال اخیر

                                                 
و  «اقتصادسنجی»، «تقاضاو  شکاف عرضه»گانه های سهو شفافی نیست ولی مطابق روشقاچاق با توجه به ماهیت خود دارای آمار رسمی7

 قابل برآورد است.« و واردات شکاف آمار صادرات»

 7931 7931 7935 7934 نوع قاچاق
 عدم دسترسی 70 70.7 74.5 ورودی 
 عدم دسترسی 2.3 2.5 7 خروجی

 70.5 70.3 70.1 75.5 کل
 03 09.1   نسبت ارزش قاچاق به کل واردات 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 920صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 نرخ تعرفه .2-5

 ای کشور .  تحوالت ساختار تعرفه2-5-1

ای بر واردات کاال از ابزارهای اعمال سیاست تجاری کشورها برای و غیرتعرفه یاموانع تعرفهوضع 

کشورها بر واردات کاالها و  یطورکلبهشود. مديريت واردات و توسعه صادرات محسوب می

د و برنيسه با کاالهای غیرکشاورزی بهره میهای باالتری در مقااز تعرفه عموماًمحصوالت کشاورزی 

بر  ییرتأثنیز « سازمان جهانی تجارت» ازجملهالمللی مرتبط های بینحتی مداخله و توصیه سازمان

نیازهای  أمینتاهمیت باالی  به دلیلپافشاری کشورها بر اين امر  یر اين رويکرد کشورها نداشته است.تغی

ر های اخیر دکاهش تعرفه کاالهای صنعتی طی دهه ينباوجوداست؛ حفظ امنیت غذايی ا ويژهبهداخل 

ادی های متمکاالها برای سال است. در ايران سطوح تعرفه قرارگرفتهسیاست تجاری کشورها مدنظر 

های تعرفه قرار دارد؛ عالوه بر ايران سطح بسیار باال و در سطح پنج کشور برخوردار از باالترين نرخ

 است.  رفتهقرارگتر از کاالهای صنعتی المللی پايیناورزی نیز برخالف روال عادی بینتعرفه کاالهای کش

 تغییر متوسط نرخ تعرفه در سطح کل. 2-5-2 

درصد  3/2ها برخالف مسیر اهداف آزادسازی تجاری به میزان متوسط نرخ کل تعرفه 7931در سال 

درصد  74/73به  7931درصد در سال  31/72صورت که متوسط نرخ تعرفه از است. بدين يافتهافزايش

سازی و ای باهدف شفافهای تعرفهافزايش يافت. اين در حالی است که تعداد رديف 7931در سال 

های گذشته که در سال 7ایمورد افزايش و تعداد طبقات تعرفه 995حمايت هدفمند از صنايع داخلی 

به  مجدداً( تعیین شده بود 55و 42، 90، 01، 02، 72،75، 5طبقه ) 2ها در اهش پراکندگی نرخک باهدف

 ( افزايش يافت.722و  35، 15، 55، 45، 42، 95، 90، 01، 02، 75، 70، 72، 5طبقه ) 74

  

                                                 
دارند  الملل عموماً توافقهای متمايز در ساختار تعرفه هر کشور است. متخصصان تجارت بینای، مجموع فراوانی نرختعرفهمنظور از طبقات  7

عرفه، های تها اولويت دارد. اگرچه افزايش تعداد رديفای دارای پراکندگی زياد نرخای نسبتاً يکنواخت بر ساختار تعرفهکه ساختار تعرفه

 کند.شود که در صورت عدم کنترل مناسب، امکان فساد را بیشتر میسازد اما منجر به افزايش تعداد طبقات نیز میتر میقیقشناسايی کاال را د



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 929صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 ایهای تعرفه: تغییر میانگین ساده تعرفه و فراوانی ردیف(7-0 )نمودار

 . 7931و 7931های ر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سال: محاسبه و ترسیم بمأخذ

 تعرفه بخش کشاورزی و غیر کشاورزی. 2-5-3 

امنیت غذايی، همه کشورها  تأمیندر  ويژهبهبا توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی 

ه آوردند. مقايسمیعمل های بیشتری از بخش کشاورزی در مقايسه با بخش غیرکشاورزی بهحمايت

ای های تعرفهدرصد حمايتواحد 2.71حاکی از آن است که  7931و  7931 های تعرفه در دو سالنرخ

 2.77 یای از بخش غیرکشاورزهای تعرفهحمايت نرخ متوسطافزايش در  . همچنینبیشتر شده است

 واحددرصد بوده است.  04/2رصد و در  بخش کشاورزی واحد 

 7931و  7936های در سال ها به تفکیک كل، كشاورزی و غیركشاورزیمیانگین ساده تعرفه . (3-0)نمودار 

 .7931و  7931های : محاسبه و ترسیم بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سالمأخذ            



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 924صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

دهد که در تداوم هدفمندی حمايت از نشان می 7931ای کشور در سال همچنین بررسی نظام تعرفه

 يافتهافزايشمورد  995ای به میزان های تعرفهرديفتعداد صنعتی و کشاورزی،  محصوالت مختلف

 بوده است. رديف 974غیرکشاورزی رديف و در  بخش  07است؛ افزايش در بخش کشاورزی 

 7931و  7936های در سال تعداد ردیف تعرفه كل كاالها، كشاورزی و صنعت(. 9-0)نمودار 

 .7931و  7931های : محاسبه و ترسیم براساس قانون مقررات صادرات و واردات سالمأخذ            

 ایتغییر طبقات تعرفه. 2-5-4

طبقه  72که از طوریای بوده، بههای اخیر کاهش تعداد طبقات تعرفهای دولت در سالسیاست تعرفه

به  مجدداً   7931اما در سال  است، يافتهکاهش 7931و  7935های طبقه در سال 2به  7934در سال 

حداکثر نرخ تعرفه نیز در  درصد و 4معادل   طبقه افزايش يافت؛ در اين سال، حداقل نرخ تعرفه  74

ای هها در سالدرصد تعیین شد، اين در حالی است که حداقل و حداکثر تعرفه 722سطح باالتر و معادل 

ای های تعرفهیشترين میزان افزايش فراوانی رديفدرصد بود. ب 55و  5به ترتیب معادل  7931و  7935

 710درصد به تعداد  5رديف، سطح تعرفه  952درصد به تعداد 55به ترتیب مربوط به سطح تعرفه 

درصدی در بین  55رديف بوده است. سهم باالی تعرفه 72درصد به تعداد  75رديف و سطح تعرفه 

 ده است. های شهای کشور سبب افزايش متوسط تعرفهای افزوده شده به فهرست تعرفههای تعرفهرديف



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 925صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 7931و  7936های در سال ای.  مقایسه فراوانی سطوح تعرفه(4-0)نمودار 

 .7931و  7931های : محاسبه و ترسیم براساس قانون مقررات صادرات و واردات سالمأخذ   

های مختلف حمايتی از صنايع و کاالهای مختلف، ای و اعمال سیاستدر اثر تغییر سطوح تعرفه
متوسط نرخ تعرفه اين  کهیطوربهاند رديف با افزايش نرخ تعرفه مواجه بوده 529درمجموع تعداد 

ای نیز از هرديف تعرف 070اند. عالوه بر اين حدود يافتهافزايشدرصد  20/09درصد به  1/74کاالها از 

درصد در مقايسه  1/45به میزان  7931در سال  هاآنای اند و سطح تعرفهتعرفه کاهشی برخوردار شده
 1159ای )تعداد های تعرفهدرصد از رديف 9/29يافته است. همچنین بیش از کاهش 7931با سال 

ی های تجارحوالت سیاستمانده است. در تدرصد، بدون تغییر باقی 91/73های رديف( با متوسط تعرفه
حذف و جهت  7931درصد مربوط به سال  13/72رديف با متوسط تعرفه  022با استفاده از ابزار تعرفه، 

شده است. درصد اضافه  11/75رديف با متوسط تعرفه  549شفافیت بیشتر در تعیین تعرفه کاالها، 
رديف  1337رديف به  1151 های تعرفه ازبدين ترتیب درمجموع با تغییرات فوق تعداد رديف

 يافته است.افزايش

   7931ای در سال تغییرات سطوح تعرفه. (71-0)جدول 

 وضعیت تغییر
 در نرخ تعرفه

 یاتعداد ردیف تعرفه
 متوسط ساده تعرفه

 درصد تغییر
1369 1367 

 22.22 46.14 02.21 226 افزایشی

 -22.20 01.0 02.22 404 کاهشی

 1.11 01.62 01.62 2226 بدون تغییر

   02.21 412 شدهحذف

  02.22  226 جدید

 1.16 01.02 02.12 2110 کل

 .7931و  7931های : محاسبه بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سالمأخذ   



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 921صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

ود شاهد ای خهای کااليی در مقايسه با سايرين، بیشترين تغییرات را در سطوح تعرفهبرخی از گروه

( به 04دل توتون و تنباکو )فصل وتون و تنباکو و بت( و 52فصل - ، ابريشم5-2 )نموداراند. طبق بوده

ای و همچنین کاله و اجزاء کاله واحد درصد افزايش، بیشترين افزايش تعرفه 2/5و  1/2ترتیب با  

ها واحد درصد بیشترين میزان کاهش 0/0و  7/9( به ترتیب با 10( و چدن، آهن و فوالد )فصل15)فصل 

 اند.داشته در اختیار را

  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 921صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 7931در سال  های كاالییها برحسب گروهبیشترین واحد تغییر در متوسط نرخ تعرفه .(5-0 )نمودار

 7931و  7931های در سالهای : محاسبه و ترسیم بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سالمأخذ

 های تعرفهترین نرختصویری از کاالهای برخوردار از باالترین و پایین .2-5-5

درصد(  55طور میانگین های تعرفه )به، باالترين نرخ7931در مقررات صادرات و واردات ايران در سال 

امل ش) هاپوشکفو انواع  یو سبدباف یربافیحصمربوط محصوالت پوشاک و نساجی، مصنوعات 

صنوعات م ها نیز مربوط به اشیاء هنری و عتیقه،ترين نرخفرش، گلیم و...( بوده است. همچنین پايین

وده ب و کودهاو اشیاء ساخته شده  پنبهچوبفلزی) از قبیل آهن، فوالد، قلع، نیکل و... (، خمیر چوب، 

است. درواقع واردات بسیاری از فلزات و مواد معدنی و شیمیايی از کمترين موانع در واردات 

 برخوردارند.



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 922صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 

 7931های كاالیی مختلف در سال ردات گروههای تعرفه بر واترین نرخباالترین و پایین. (6-0)نمودار 

 .7931و  7931های : محاسبه و ترسیم بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سالمأخذ

 تعرفه به تفکیک نوع کاال. 2-5-9

های تعرفه و همچنین افزايش در متوسط کل ، افزايش فراوانی تعداد رديف7931های سال در تعرفه

 زلحاظامشاهده شده است؛ بررسی تغییر در متوسط تعرفه کاالها به تفکیک کاربرد )کاالها  نرخ تعرفه

. ستاها در هر سه گروه کااليی مذکور ای و مصرفی( حاکی از افزايش متوسط تعرفهای، واسطهسرمايه



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 923صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

کاالهای مصرفی به جهت اهداف دولت در حمايت از تولیدات داخلی منطقی به  افزايش تعرفه هرچند

 يافتهافزايشای نیز ای و واسطههای کاالهای سرمايه، متوسط تعرفه1-2نموداررسد، اما طبق مینظر 

درصد(  47/2ای )و سرمايهدرصد(  17/2ای)است و حتی میزان واحد درصد افزايش در کاالهای واسطه

ای و ضرورت ورود کاالهای سرمايهدرصد( بوده است. با توجه به  24/2بیش از کاالهای مصرفی )

گیری های دولت در حمايت از صنايع داخلی و خروج از رکود، مناسب است جهتای و برنامهواسطه

 ای با دقت و جامعیت بیشتری صورت گیرد.تغییرات تعرفه

 )درصد(   7931و  7936های در سال روند تغییر نرخ تعرفه به تفکیک نوع كاال. (1-0نمودار )

 7931و  7931های : محاسبه و ترسیم بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سالمأخذ   

 های ترجیحی نامهعملکرد حضور کشور در موافقت. 2-9

 ارزش تجارت ایران با شرکای تجاری ترجیحی  . 2-9-1

(، تونس 7925(، پاکستان )7924کشور جمهوری ازبکستان ) 3با  7931تا  7924کشور ايران از سال 

که اخیراً لغو شده است(، بالروس  -7922(، قرقیزستان )7922هرزگوين )(، بوسنی 7921(، کوبا )7921)

( 7935( و افغانستان )7939طرفه از سوی ايران منعقدشده است(، ترکیه )طور يککه به -7937)

نامه تجارت آزاد دوجانبه با کشور سوريه موافقت 7921نامه تجارت ترجیحی دوجانبه و از سال موافقت

 7931کل ارزش تجارت غیرنفتی ايران با شرکای تجاری فوق در سال  7منعقد و اجرايی نموده است.

 9279صادرات و  درصد( از آن به 1/13میلیون دالر ) 1325میلیون دالر بوده است که  3372معادل 

درصد( از آن به واردات اختصاص داشته است. همچنین ارزش تجارت ترجیحی  4/92میلیون دالر )

                                                 
امه تجاری، نای و ديگر موانع تجاری از طريق برقراری يک موافقتکشورهايی که از سطح صنعتی باالتری برخوردارند با کاهش موانع تعرفه 7

نابرابر بوده و پايدار  اینمايند که چنین ترتیبات تجاری منطقهيافته را به بازار صادراتی محصوالت صنعتی خود تبديل میهکشورهای کمتر توسع

ارت ای به علت کوتاه بودن فاصله جغرافیايی، اثر ايجاد تجالملل معتقدند که ترتیبات تجارت منطقهپردازان حوزه تجارت بیننخواهد بود. نظريه

 بت به اثر انحراف تجارت دارند.بیشتری نس



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 972صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

درصد از کل تجارت با شرکای  5/79میلیون دالر بوده است؛ اين رقم حدود  7991معادل  7931در سال 

صادرات ترجیحی درصد از ارزش تجارت ترجیحی به  10شود که تجاری ترجیحی ايران را شامل می

پس از ورود افغانستان در جمع شرکای ترجیحی  7درصد به واردات ترجیحی اختصاص داشته است. 92

مثبت  7931و خروج قرقیزستان از اين جمع، تراز تجاری ايران با مجموع کشورهای مذکور در سال 

ان از کل تجارت نامه تجاری با ايرطور متوسط سهم مجموع نه کشور دارای موافقتشده است. به

 4/9درصد، افغانستان  1/5درصد است که سهم ترکیه  4/77حدود  7931)غیرنفتی( ايران در سال 

است. سهم شرکای  درصد 5/2درصد و شش کشور ديگر درمجموع حدود  2/7درصد، پاکستان 

 7931درصد در سال  4/77به  7930درصد در سال  5/2ترجیحی از کل ارزش تجارت کااليی ايران از 

شود که حدود نیمی از ارزش شريک تجاری ايران محسوب می ترينمهميافته است. ترکیه افزايش

 تجارت با شرکای ترجیحی را به خود اختصاص داده است و ارزش تجارت غیرنفتی ايران با ترکیه به

 با ارزشیرسیده است. پس از ترکیه، تجارت ايران با افغانستان  7931میلیارد دالر در سال  5حدود 

میلیارد  1/7میلیارد دالر در رتبه بعدی قرار دارد. تجارت ايران با پاکستان با ثبت رقم بیش از  3/0معادل 

ی شريک تجاری، در سطح نازلی قرار دالر در رتبه سوم قرار دارد. ارزش تجارت ايران با ساير کشورها

رتیب نسبت به افغانستان و پاکستان به ت کشورهای ازبکستان و سوريه با اختالف زياد کهیطوربهدارد 

های چهارم و پنجم قرار دارند. چهار شريک میلیون دالر در رتبه 711و  722با ارزش تجارت معادل 

تجاری ديگر به دلیل ارزش تجارت پايین، جايگاه درخور توجهی در بین شرکای تجاری ترجیحی ايران 

 ندارند.

 

 

 

 

 

                                                 
میلیارد دالر  21)با احتساب صادرات میعانات گازی( حدود  7931مطابق گزارش گمرک کشور، کل ارزش تجارت غیرنفتی کشور در سال 77

 4/7میلیارد دالر) 7.4معادل   7931باشد. اين رقم در سال درصد( آن مربوط به تجارت ترجیحی می 5/7میلیارد دالر) 7.9بوده است که نزديک به 

 درصد( بوده است.

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 977صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

  نامه دوجانبه ترجیحی و آزاد با ایرانصادرات و واردات شركای دارای موافقتجایگاه تجارت، . (0-0)نمودار

  7939-31طی دوره 

 (.7932) های بازرگانی: موسسه مطالعات و پژوهشمأخذ          



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 970صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 . مقایسه روند تجارت ترجیحی و غیر ترجیحی ایران2-9-2

ای هم در صادرات و افغانستان، ترجیحات تعرفهجز بالروس و ايران در مورد همه شرکای ترجیحی به

نامه تجارت ترجیحی میان ايران و بالروس، از در مورد موافقت .هم در واردات برقرار نموده است

شور طرفه به کطور يکای بهای اخذ نشده و تخفیفات تعرفهگونه امتیازات تعرفهکشور مذکور هیچ

ای اخذ نموده است. اگرچه کشور تخفیف تعرفهايران از هفتمذکور اعطاء شده است؛ لذا در صادرات، 

ای، تغییری در روند تجارت ها تعرفهها و اعمال تخفیفنامهانتظار اين است که پس از اجرای موافقت

تنها سهم و جايگاه نه 7929-31حاصل شود؛ اما بررسی روند تجارت ترجیحی، حاکی است طی دوره 

افزايش نیافته است، بلکه با خروج قرقیزستان از جمع شرکای ترجیحی  ارزش تجارت اقالمی ترجیحی

گونه فروغ افغانستان بدون اخذ هیچايران )به دلیل حضور اين کشور در اتحاديه اوراسیا( و حضور کم

 يافته است.تعرفه ترجیحی از اين کشور، ارزش تجارت ترجیحی کاهش

  هانامهترجیحی و غیر ترجیحی كاالیی قبل و بعد از اجرای موافقتروند تغییر سهم ارزش تجارت . (3-0)نمودار 

 7909-31طی دوره 

 (. 7932) های بازرگانی: موسسه مطالعات و پژوهشمأخذ

دهد که ارزش به شرکای ترجیحی نشان می یحیترجیرغمقايسه ارزش صادرات اقالم ترجیحی و 

ها همواره کمتر از ارزش صادراتی اقالم نامهصادراتی اقالم ترجیحی در قبل و بعد از اجرای موافقت

ها و درنتیجه افزايش اقالم برخوردار از نامهبوده است. علیرغم افزايش تعداد موافقت یحیترجیرغ

ارزش  تعدد و ازلحاظای شده برای اخذ ترجیحات تعرفهنتخابای طی دهه اخیر، اقالم اتخفیفات تعرفه

ت در عمل بخش اعظم تجار کهیطوربهدر سبد صادراتی کشور نبوده،  هاآنصادراتی مبتنی بر اهمیت 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 979صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

قالم ها، انامهبالفعل ايران با شرکای تجاری را پوشش نداده است. بدون استثناء در مورد همه موافقت

 للعکاالهای صادراتی ايران به بازار کشورهای موردنظر را پوشش داده و به  ترجیحی، بخش کمی از

ديگر در بسیاری از عبارتکاسته شده است. بهاجرا های پس از در سال هاآنمختلف حتی از تعداد 

ها حتی برخی از کاالهای ترجیحی موجود در سبد صادراتی کشور در زمان اجرای نامهموافقت

که اين انتظار وجود داشته درحالی اند؛های پس از اجرا بازار خود را از دست دادهدر سال ها،نامهموافقت

 که با توجه به ترجیحات اخذشده، اين کاالها قادر به حفظ بازار خود در کشور شريک تجاری باشند.

 7909-31طی دوره  و غیر ترجیحی روند ارزش صادرات/واردات ایران با/از شركای ترجیحی به تفکیک ترجیحی. (78-0)نمودار 

 (. 7932)های بازرگانی: موسسه مطالعات و پژوهشمأخذ      



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 974صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

( و 7939ورود ترکیه ) ويژهبهدهه اخیر يک ها طی نامهدر مجموع علیرغم افزايش تعداد موافقت

پوشش ناکافی سبد صادراتی بالفعل کشور توسط اقالم ترجیحی و عدم  یلبه دل(، 7935افغانستان )

ها، شکاف نامهتوفیق اقالم صادراتی بالقوه برای حضور در سبد صادراتی کشور پس از اجرای موافقت

رو به افزايش بوده است. شکاف بین ارزش واردات  یحیترج یرغبین ارزش صادرات اقالم ترجیحی و 

به بعد، ارزش اقالم  7923ت غیر ترجیحی نیز رو به افزايش بوده حتی از سال ترجیحی و ارزش واردا

موجود در سبد وارداتی کشور از شرکای ترجیحی روند کاهشی داشته است. بدون شک کسب منافع 

گونه تجاری و دسترسی به بازار از سوی دو طرف جاری ضامن بقاء، توسعه و گسترش اين

همواره  یحیترج یرغ، تجارت موردنظر، در خصوص نه کشور 7929-31 ها است. طی دورهنامهموافقت

بیش از ارزش واردات  یحیترجیرغبیش از تجارت ترجیحی بوده است. عالوه بر آن، ارزش واردات 

به جمع شرکای ترجیحی ايران، صادرات  7939ترجیحی بوده است، اما با ورود کشور ترکیه در سال 

میلیون دالر( پیشی گرفته و تراز تجاری ترجیحی  532واردات ترجیحی ) میلیون دالر( بر 144ترجیحی )

و  7931 یهاساليافته است، اما در نیز تداوم  7935و  7934های ايران مثبت شد و اين روند در سال

میلیون دالر(  140میلیون دالر(، صادرات ترجیحی) 131اين روند معکوس و واردات ترجیحی) 7931

 ه است. را پشت سر گذاشت
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 های صادر شده(ها و دستورالعملنامهگذاری در حوزه تجارت )بخشسیاست. 2-7

نامه گمرکی در حوزه تجارت، بخش 729و با توجه به شرايط تحريمی  7931ها، در سال بررسی بر اساس

 نامه در حوزه واردات صادر شده است. بخش 092بخشنامه در حوزه صادرات و  755

 

 

 

 

 

 

 هایهای و دستورالعملنامهبخش تعداد . (77-0)نمودار 

  7931در سال  گمركی–تجاری 

 های گمركی به تفکیک حوزه تجارتنامهبخش(. تعداد 73-0نمودار)

  7931در سال 

 های صادر شده از سوی نامهبخش اعظم بخش

برای های تجاری ها در جهت ايجاد محدوديتدستگاه

 صادر شده است.مديريت جريان تجارت کشور 

  ه های صادره مربوط بنامهدر تعداد بخشبیشترين سهم

وزارت جهادکشاورزی در جهت ايجاد 

در اين  تجاری هايی برای مديريت جريانمحدوديت

 بوده است. بخش

 صنعت، های محدودکننده وزارت نامهسهم بخش

و در مورد وزارت امور  درصد 13معدن و تجارت 

 .بوده است درصد 53اقتصادی  و دارايی 

  تا  7931همزمان با افزايش نرخ ارز از فروردين سال

های صادرشده نامهشهريور همان سال، تعداد بخش

 75رسد اگرچه تنها . به نظر میه استافزايش يافت

درصد از ابزارهای بکارگرفته شده در صدور 

ها  ناشی از مقررات ارزی بوده است، اما نامهبخش

های یبنداستفاده از ابزار تعرفه برای تغییر اولويت

های متعدد برای نامهکااليی و همچنین صدور بخش

های گمرکی و اداری را نیز بايستی متاثر اصالح رويه

 از اين عامل دانست. 

  هزار تومان و ثبات  74تا  70قرار گرفتن دالر در کانال

در ها نامهنسبی آن عمالً منجر به کاهش تعداد بخش

 .شد 7931انتهای سال 
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 فصل هشتم گیرییجهنتو  یبندجمع

نرخ  همچون یاقتصاد یرهایو نوسانات متغ يرانبه اقتصاد ا هايمبازگشت تحر یلبه دل 7931 سال

سال اگرچه که نرخ ارز جهش  ينتجارت کشور به وجود آورد. در ا یبرا را ایيژهو يطارز شرا

واردات  یزو از منظر واردات ن يافتکرد اما صادرات کشور کاهش  تجربهرا  یبرابرحدود سه 

. را تجربه کرد یکاهش یروند دهد،یقرار م تأثیررا تحت  یدکه تول نیز هاو نهاده ایواسطه یکاالها

 یرنفتیغ يیل تجارت کاالکه حجم ک دهدیمنشان  7931تجارت کشور در سال  یتوضع یبررس

کاهش  يندرصد کاهش را تجربه کرده است. ا 74و  79 یببه ترتن و ارزش یزااز منظر م يرانا

اعمال  متعاقباًو  7931از برجام در سال  يکاخاص خروج آمر يطاز شرا متأثراساساً  یرچشمگ

 کاال باحجم صادرات ارتباطيندراکشور بوده است. آن  یتجار-یاقتصاد جانبهيک هایيمتحر

 يرانو حجم واردات ا یدرصد 5.1دالر بوده که  با کاهش  یلیاردم 44.9به  گازییعاناتاحتساب م

 را تجربه کرده است.  یدرصد 00دالر بوده  یلیاردم 40.1 یزانبه م یزن

گذشته در صادرات  هایهمچون سال يراناست که ساختار تجارت ا ینکته ضرور ينبه ا توجه

 یوابستگ ينا یلبه واردات دارد که به دل یدتول ینشان از وابستگ وارداتو در  يهبر مواد نفت پا یمبتن

 و یناخالص داخل یدآمار تولدر کشور است که  یاز رکود صنعت اینشانه عمدتاًکاهش در واردات 

 بر مدعا است.  یگواه 7931رشد بخش صنعت در سال 

دجانبه و چن يک هایيمکشورها و چند سال تحر یشترب يیگرا يتحماو  یجهان يکردهایرو در ییرتغ

 بايستیمونقل، و حمل اییمهب ی،بانک یهااقتصاد کشور اعم از نظام یبخش خارج یهعل يدشد

 و یواردات یدر ساختارها ییرو تغ وابستگیاز  يیکشور را به سمت رها یتجارت خارج یرمس

 ينا یرگ يبانگرساختار وابسته  ينت که همچنان ااس یدر حال ينا ؛کند يتکشور هدا یصادرات

د کمتر موجب شده که سب یچیدگیخام و با پ یتمرکز بر کاالها ينکها یبخش است. نکته اصل

 کم اثر باشد. یکشور بر رشد اقتصاد یصادرات

 ینيخصوص صادرات تولیدات صنعتی ايران عبارت است از: پاو به واقعیات بخش خارجی ازجمله 

 ی،صنعت یدیمحصوالت تول يینپا پذيریصادرات محور در کشور، رقابت یدبودن سطح تول

محصوالت  هازجملمنبع محور  يعصنا برتکیهو  یو کشور يیصادرات به لحاظ کاال يینپا يریپذتنوع

 یرات صنعتدر صاد یشرفتهباال و پ فناوریبا  يعصنا يینو سهم پا ینفت یهاو فرآورده یمیپتروش

مناسب در سطح  جايگاه به نتواند کشور صادرات که شده باعث هاموارد سال ينا ی. تمامکشور

 یفعض یچون بازارها ایيدهمشکالت عد یلبه دل یداخل یاقتصاد های. بنگاهيابددست  یالمللینب

کمتر توانستند از  یمال تأمینمعوق و مشکالت  هاییبده ی،خارج یاز دست رفتن بازارها ی،داخل

در  یيهمچنان تمرکز باال کهیطوربهمند شوند، بهره المللیینب یطمح یو تجار یمال هایيشگشا
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 یکشور بازارها یدیتول یو عمده تمرکز بازارها شودیمشاهده م یواردات دیو مبا یصادرات یبازارها

 یحساس و ضرور یاقالم کاالها یاز اقالم واردات توجهیسال بخش قابل يندر ا. است یداخل

 يلساخودرو و و یدتول يعجامعه، قطعات منفصله صنا یشتو مع يیغذا یتمرتبط با امن یکشاورز

 بوده است.  یفلز يهپا والتمحص یدتول یرهدر زنج یو اقالم گلوگاه یهنقل

نرخ متوسط ی درصدواحد 2.71 افزايش تجاری هایسیاست ینهدرزمتحوالت اين سال  ينترمهم از

 ،یاورزکش یرغهای تعرفه در بخش کشاورزی و قبل، افزايش متوسط نرخها نسبت به سال تعرفه

 زايشاف اما ، بوده داخلی صنايع از هدفمندتر حمايت و سازیشفاف باهدف تعرفه هایافزايش رديف

. تعرفه بوده است هایدر جهت کاهش پراکندگی نرخ قبلی اهداف برخالف ایتعرفه طبقاتتعداد 

درصد کاهش  4به سطح  مجدداًشده بود  تعیین درصد 5 سطح در که تعرفه هاینرخ حداقل عالوهبه

ه افزايش ب یرشد اقتصاد يکبر تحر یدولت مبن یکل رويکرد رغماين اقدامات به ،حالينيافت. باا

ی در نرخ تعرفه کاالها یشترب افزايش بر عالوه ایسرمايه و ایتعرفه کاالهای واسطه نرخمتوسط 

 .دهدمی قرار ترديد مورد در را اتخاذشده ایتعرفه هایمصرفی انجامید که دقت و جامعیت سیاست

. مسکوت بوده استآنها  یقو تعمجديد  یتجار یهاانعقاد موافتنامه ینهدرزمعملکرد کشور  عالوهبه

(، کوبا 7921(، تونس )7925اکستان )(، پ7924با هشت کشور ازبکستان ) يران،  ا7931سال  يانتا پا

 ی( دارا7935) نستان( و افغا7939) یه(، ترک7937(، بالروس )7922) ينهرزگو ی(، بوسن7921)

عملکرد  ینامه تجارت آزاد دارد. بررسموافقت يهو با کشور سور یحینامه تجارت ترجموافقت

و  هترکی کشور دو مورد در تنها هانامهموافقت يندر ا یقاز آن است که توف یدوجانبه حاک یتجار

ت مشخص اس یشقابل مشاهده است. از پ يران،ا یتجار یعیعمده و طب یشرکا عنوانبهپاکستان 

 يکربا هفت ش یتجار یهاانعقاد موافقتنامه يقاز طر یکسب منافع تجار یبرا یتکه احتمال موفق

 یادار یارت کشور با شرکاسهم و ارزش تج ی،فعل يط. در شراباشدیم تریفضع يگرد یتجار

گمرک  ارشدالر، گز یلیاردم 21درصد کل تجارت ) 5/77دوجانبه کمتر از  ینامه تجارموافقت

هستند؛  یحیمذکور ترج یو کشورها يرانا ینب یدرصد از اقالم تجار 5/79کشور( بوده و  تنها 

که  دهدیارقام نشان م يناست. ا یحیدرصد از کل ارزش تجارت کشور ترج 5/7کمتر از  ينبنابرا

 یحیترج یپوشش کاالها سطحهمو  ینامه تجارانعقاد موافقت یانتخاب شده برا یهم کشورها

 نبوده است. مبادله شده یو نوع کاالها یتجار یشرکا یندر ب هاآن یتبر اهم یمبتن

ی تحوالت يستسرانه معادل يکايک کشورها، باو ارزش صادرات صنعتی برای دستیابی ايران به سهم  

صوص خو اما ناممکن نیست. توسعه تجارت به وتجارت کشور رخ دهد که سختصنعت بنیادين در

ای مستلزم تحقق چهار رکن است که اگر به هر دلیلی يکی از چهار توسعه صادرات صنايع کارخانه

جه ای را با شکست موايا فعال نباشد، تحقق اهداف صادرات صنايع کارخانه هماهنگ ورکن 
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انگیزه برای صادرات صنايع  امکانات وايجاد  -سازد؛ اين چهار حوزه عبارت است از: الفمی

صنايع  المللیارتقای قابلیت رقابت بین -کاهش هزينه تولید صنايع صادراتی؛ ج -ای؛ بکارخانه

 . ای صادراتیصنايع کارخانه ايجاد محیط امن برای فعالیت -ای؛ و دکارخانه

 های دسترسیويژه نرخ ارز و محدوديتهم به سبب نوسانات متغیرهای کالن به7931 دولت در سال

های متعددی را برای مديريت تولید و تجارت کشور ابالغ نامهها و بخشبه منابع ارزی دستورالعمل

 کرده است. 
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 تحلیل بازرگانی داخلی: فصل نهم
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 چکیده

 اختصاص خود به 7931 سال در را کشور اقتصاد افزودهارزش از درصد 45.5 حدود خدمات بخش

 خدمات، هایزيرگروه میان از. است داشته کاهش درصد 9.3 حدود 7931 سال به نسبت که است داده

 -0 رستوران، و هتل فروشی،خرده و فروشیعمده -7 يعنی اصلی زيرگروه هایفعالیت تمام يا بخشی

 نام تحت تخصصی، و یاحرفه خدمات و مستغالت خدمات -9 و ارتباطات و انبارداری ،ونقلحمل

 وکارکسب تمقررا و قوانین بر اساس که داشت توجه بايد البته. شوندیم شناخته کشور داخلی بازرگانی

 زمجو که کشاورزی و معدن صنعت، همچون کشور تولیدی هایبخش هایفعالیت از بخشی ايران، در

 ازرگانیب بخش زيرمجموعه هم کنندمی دريافت اصناف اتاق زيرمجموعه صنفی هایتشکل را یتشانفعال

 از یشب حداقل بااليی سهم داخلی بازرگانی زيرمجموعه هایفعالیت درنتیجه. شوندمی شناخته داخلی

 دوران اين در آنکه ضمن. اندداشته گذشته سال چند در را کشور اقتصاد افزودهارزش از درصد سی

 کشور اشتغال درصد 52 از بیش حداقل کهطوریهب يافته گسترش نیز هافعالیت يندر ا اشتغال رشد

 است. داخلی بازرگانی بخش به مربوط

 زا وسیعی طیف در که هستند اصناف يا صنفی واحدهای داخلی، بازرگانی بخش يرز ينتربزرگ

 سال رد. دارند فعالیت کشور مختلف مناطق در فنی خدمات و خدماتی توزيعی، تولیدی، هایفعالیت

 درصد70.4 حدود 7931 سال تعداد به نسبت گرفتند جديد کسب پروانه که صنفی واحدهای  7931

 مناسب بوده قبل سال به نسبت ایزنجیره و بزرگ هایفروشگاه رشد 7931 سال است.در داشته رشد

 7931 سال در فروشگاه707 به 7931 سال در فروشگاه 13 از ایزنجیره هایفروشگاه تعداد کهنحویبه

 فروشگاه 72 و يافتهافزايش واحد يک تنها همگن ایزنجیره هایفروشگاه تعداد. است يافتهافزايش

 سال در فروشگاه 253 به 7931 سال در فروشگاه 151 از چندمنظوره ایزنجیره فروشگاه. است رسیده

 نسبت 7931 سال در پخش هایشرکت انواع مجموع در مجوز صدور تعداد. است يافتهافزايش 7931

 ای،هشبک و اينترنتی هایفعالیت رواج به توجه است. با داشته رشد درصد720.0 حدود 7931 سال به

 رشد درصد772.2 حدود 7931 سال به نسبت 7931 سال در اينترنتی هایوکارکسب مجوز صدور

 19.9 درش از اينترنتی هایوکارکسب ماهیت با شده رسیدگی هایهپروند تعداد راستا همین در و داشته

 .است بوده برخوردار درصدی

درصد رشد  5.1واحدهای خدماتی)شامل واحدهای خدماتی و خدمات فنی( حدود  7931در سال  

 بر اين اساس داشتند.درصد رشد  9.31و  4داشته و واحدهای توزيعی و تولیدی نیز به ترتیب حدود 

اين امر گويای وضعیت وخیم  اند کهداشتهواحدهای تولیدی در میان واحدهای صنفی کمترين رشد 

 اشتغال سهمبا توجه به  های کشور است. وکارکسبهای تولیدی نسبت به ساير وکارکسبفعالیت 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 907صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

کل از  7931تا  7935های های بازرگانی داخلی در سالزيرگروه مرتبط با فعالیتدرصدی  59بیش از 

بخش بازرگانی از کل  افزودهارزشسهم  کهیدرحال اشتغال در بخش خدمات کشور بوده است

حداقل سی درصد بوده است. اين اختالف بین سهم  موردبررسیهای اقتصاد در سال افزودهارزش

های تواند حاکی از کاربر بودن فعالیتهای مذکور میايجاد شده و اشتغال در گروه فعالیت افزودهارزش

 زيرمجموعه بازرگانی داخلی است. 

 تضمینی خريد رشد از حکايت دولتی بازرگانی شرکت عملکرد بررسی دولتی عمومی بخش در

 عمومی بخش است. در هيافتافزايش هم اساسی کاالهای واردات و برنج جزبه کشاورزی محصوالت

 تداوم از یحاک آمار بررسی بار،تره و میوه میادين و هاتعاونی بر تأکید با توزيع نظام( هاشهرداری)دولتی

 هایزيرساخت اصالح که بوده، قبل سال به نسبت 7931 سال در مربوطه هایواحد تعداد افزايش

 و دالالن کاهش طريق از مبادله هایهزينه کاهش در را بسزايی نقش تواندمی بخش هر به مربوط

 . نمايد ايفا غیرضرور هایواسطه

 حجم در درصدی 72.57 رشد از داخل بازار در کاال معامالت حوزه در ايران بورس بازار همچنین

 ارزش و حجم بیشترين که است بوده برخوردار معامالت ارزش درصدی 30.55 رشد و معامالت

 .گرددمی مربوط نفتی هایفراورده و پتروشیمی تاالر به معامالت

 اين أمینت برای اعتبار و ارز تخصیص شامل متنوع موضوعات با بازار تنظیم کارگروه عملکرد حوزه در

 ذخاير نگهداری واردات، و( گندم عمدتاً)داخل تولید محل از کشور نیاز بر اساس محصوالت

 از يدخر مصوب گذاریقیمت مرتبط، هایفرآورده يا اساسی کاالی صادرات از جلوگیری استراتژيک،

 رمضان، مبارک ماه ايام بازار تنظیم هایبرنامه اجرای کنندگان،مصرف به عرضه و داخل تولید محل

 و نظارت کنترل، هایفعالیت گسترش نوروز، ايام و يلدا شب نظارتی هایطرح و مدارس بازگشايی

  .است بوده 7931 سال در  چنینينا مواردی و اساسی محصوالت عرضه و تأمین زنجیره بر بازرسی

 ها،بازرسی افزايش از حاکی حمايت سازمان سوی از شدهارائه آمار بازار بر بازرسی و نظارت حوزه در

 عمده کاهش، اين رغمعلی. باشدمی تخلفات به رسیدگی کاهش همچنین و پرونده تشکیل کاهش

 افزايش به رو روند ،7931 سال در( متخلف) شکايات به رسیدگی درصد شاخص جزبه هایشاخص

 افزايش به رو محصوالت عرضه و تأمین زنجیره در تخلّف میزان که است واقعیت اين گويای که داشته

 است.   بوده

 
 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 900صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 مقدمه 

 االهاک يکديگر با تعامل در که فرايندهاست و نهادهاعوامل،  از ایمجموعه دربرگیرنده داخلی بازرگانی

 در حوزه .رسانندمی کشور داخل کنندگانمصرف دست به ورودی یو مباد تولید مراکز از را خدمات و

 ای،زنجیره هایفروشگاه فروشی،خرده فروشی،عمده هایبنگاه از ایمجموعه داخلی بازرگانی

. دهندمی تشکیل را بخش اين هایزيرساخت از بخشی که کنندمی فعالیتپخش و ...  هایشرکت

 ماتخد و کاالها به کنندگانمصرف دسترسی موجب تنهانه جامعه در بازرگانی بخش مطلوب کارکرد

 تولید خشب دو وضعیت بهبود و اقتصادی تعادل آن یکارآمد بلکه شود،می و منصفانه شفاف نرخی با

 ولیدت زنجیره در هاهزينه کاهش با مدکارآ داخلی بازرگانی ،یطورکلبه. کندمی تضمین نیز را مصرف و

 ادیاقتص و رشد يریپذرقابت وری،بهره ارتقاء، تولید شده تمام هزينه کاهش در تواندمی مصرف تا

ر سال د در اين فصل به بررسی جايگاه بخش بازرگانی در اقتصاد کشور ،مؤثر باشد. در همین راستا

 و همچنین بازيگران اين حوزه پرداخته شده است.  7931

 . جایگاه بخش بازرگانی در تولید ناخالص داخلی 6-1

 45.5حدود سهم  زيرگروه(  1های ملی، گروه خدمات )با برخورداری از بندی حسابطبقه بر اساس

که نسبت به سال  به خود اختصاص داده است 7931را در سال  ايرانافزوده اقتصاد از ارزشدرصد 

سه های فعالیت ،خدمات بخش هایست. از میان زيرگروهداشته اکاهش رصد واحد د 9.3حدود  7931

 و ، انبارداریونقلحمل -0 ،فروشی، هتل و رستورانفروشی و خردهعمده -7 اصلی يعنی يرگروهز

 های، زيرمجموعهيا بخشی از فعالیت تماماًای و تخصصی، مستغالت و خدمات حرفه -9خدمات و

  7قرار دارند.بخش بازرگانی داخلی کشور 

فروشی کاال و خدمات است فروشی و خردههای عمدهبازرگانی، فعالیت هایزير بخش ترينمهميکی از 

ای اين حلقه نقش و اهمیت گسترده .و عرضه محصوالت کشور است تأمینکه آخرين حلقه زنجیره 

های تولیدی )صنعت، معدن و کشاورزی( کشور بخش خصوصبههای ديگر در رشد و پويايی بخش

سازی، های ذخیرهفعالیت خصوصبهماهیت و جايگاه فرآيندهای بازرگانی داخلی  تبعبه درنتیجهدارد. 

                                                 
های ملی کشور در زيرمجموعه در اين بین عمده حمل و نقل دريايی، هوايی و بخشی از محل و نقل زمینی کشور در آمار و اطالعات حساب 7

 وعه بخش بازرگانی داخلیباشند. هرچند بیشتر حمل و نقل زمینی، انبارداری و خدمات بازرگانی کشور زيرمجمبخش بازرگانی خارجی می

)عرضه محصوالت کشاورزی( هم زيرمجموعه بخش  )اصناف تولیدی( و کشاورزی است. براساس قانون نظام صنفی، بخشی از فعالیت صنعت

نعت ص هایبازرگانی داخلی است. بدين ترتیب بازرگانی داخلی، سهم بااليی از کل ارزش افزوده گروه خدمات و قسمتی از ارزش افزوده بخش

و معدن و کشاورزی کشور دارد که اين امر حاکی از اهمیت و نقش مهم بازرگانی داخلی در اقتصاد کشور به ويژه در زنجیره تامین و عرضه 

 محصوالت است.  
 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 909صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

بازرگانی داخلی موتور رشد »توان اذعان داشت و عرضه محصوالت در اقتصاد کشور، می ونقلحمل

گذاری اشتباه ريزی و سیاستبرنامه. بنابراين هرگونه «استهای تولیدی کشور بخش خصوصبهاقتصاد 

دمات خکاالها و و عرضه  تأمینتواند مانع از تکمیل شدن زنجیره می فرآيند،اين و عملکرد  در ساختار

همچنین بايد توجه داشت که رشد علوم و صنعت و کشاورزی گردد. های در بخش خصوصبه

پذيری تولید بسیاری از محصوالت صنعتی در مناطق مختلف کانهای نوين در جهان، موجب اموریافن

که تولید محصوالت صنعتی نسبت به گذشته با رقابت بیشتر و قیمت کمتری طوریهجهان شده است. ب

 عت،های تولیدی )صنافزوده بخشسهم ارزش مروربهدر بیشتر کشورها  یبترت ينبدگیرد. انجام می

 يرزهای فعالیت افزودهارزشسهم داخلی کاهش و در مقابل  ناخالص یدتولمعدن و کشاورزی(، از 

، يافتهعهتوسکشورهای  ويژهبهتجربه بسیاری از کشورها  بر اساساست.  يافتهافزايشخدمات  بخش

های تولیدی از اقتصاد کشورها روند نزولی و در مقابل سهم بخش خدمات بخش افزودهارزشسهم 

تواند های بخش خدمات، نمیافزوده همه زيرگروهافزايش سهم ارزش لزوماًروند صعودی دارد. البته 

 در جهت رشد و پويايی اقتصاد کشور باشد. 

 ودهافزارزشاز  هاآنکل اقتصاد و همچنین سهم  افزودهارزشهای بخش بازرگانی داخلی از سهم فعالیت

ند سال گذشته با تغییراتی نسبت به چ 7931بخش خدمات گويای آن است که سهم مذکور در سال 

 گذاران ضروریريزان و سیاستمواجه بوده است که توجه به علل و همچنین پیامدهای آن برای برنامه

فروشی و رستوران و فروشی، خرده(، سهم بخش عمده7-3) است. بر اساس آمار مندرج در جدول

 7931درصد در سال  70آن سال به درصد در  70.1با روند کاهشی مواجه بوده و از  7930هتل از سال 

واحد  2.9نسبت به سال قبل از خود حدود  7931رسیده است. الزم به ذکر است اين سهم در سال 

 . (7-3)جدول  داشته استکاهش رصد د

 7)درصد(    7933-31طی دوره   كل افزودهارزشهای اقتصادی از فعالیت افزودهارزشسهم  (.37) جدول

 سال
گروه 

 کشاورزی
گروه 
 صنعت

گروه 
 خدمات

 گروه خدمات 

عمده و 
، یفروشخرده

هتل و 
 رستوران

، ونقلحمل
انبارداری 

و 
 ارتباطات

های گریواسطه
 مالی

مستغالت، 
کرايه و 
خدمات 

 وکارکسب

امور 
عمومی، 
آموزش، 
بهداشت 

و 
 مددکاری

خدمات 
اجتماعی، 
شخصی 

 خانگی و

1362 745134121276718108208

1363 8446445213182111560

1364 63855151287231311810

                                                 
 خواهد بود.  722مابقی مربوط به خالص مالیات بر وردات است که با احتساب آن جمع ارزش افزوده سه گروه اقتصادی و اين شاخص عدد  7



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 904صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

1365 88385061232513311511

1369 834184412332512811511

1367 8046345512088231131020

 .: مرکز آمار ايرانمأخذ  

کلی است، و آمارهای  (7-3در جدول ) توسط مرکز آمار ايران شدهارائهبا توجه به اينکه آمارهای 

توان بر ، میشدهارائههای قبل در خصوص حوزه بازرگانی از سوی بانک مرکزی در سال ترییجزئ

 است. شدهارائه (7)اساس اين آمارها برآوردی از میزان سهم بازرگانی داشت که در کادر 

 اقتصادی كشور یهابخش افزودهارزش. برآوردی از سهم نهادهای مختلف از 7كادر 
)آخرين اطالعات  7931تا  7930 یهاسالهای مختلف از اقتصاد ايران در به آمار و اطالعات انتشاری بانک مرکزی، سهم فعالیت با توجه

های تولیدی صنعت و معدن و بخش کشاورزی بازرگانی داخلی از بخش خدمات و بخش بخش يرزهای سهم  فعالیت در خصوصانتشاری( 

 ( آورده شده است. 0-3در جدول)

 )درصد(    7938-36كل طی دوره   افزودهارزشهای اقتصادی از فعالیت افزودهارزشسهم  (.33جدول) 

 کشاورزی سال
صنعت و 

 معدن
 خدمات

 خدمات
بازرگانی،رستوران 

 و هتلداری

 خدمات
، ونقلحمل

انبارداری و 
 ارتباطات

خدمات 
مستغالت و 

خدمات 
و  یاحرفه

 تخصصی

 خدمات
سایر 
 خدمات

1362 3.1 74.1 42.27 79.23 3.04 70.72 70.1 

1363 3.11 74.51 43.11 70.30 3.11 70.55 74.59 

1364 72.41 79.25 55.11 79.77 72.12 74.93 71.52 

1365 3.17 70.50 55.22 70.27 72.74 79.33 72.79 

1369 3.42 70.15 54.9 70.11 3.3 77.40 02.01 

 .7931: بانک مرکزی، ترازنامه سالمأخذ
فروشی کاالها و خرده تيدرنهافروشی و ، فرآوری، عمدهونقلحملهای اقتصادی در زنجیره تولید، نگهداری، ای از فعالیتبخش عمده

انک های بگیرد. فعاالن اقتصادی ايران در گزارشهای کوچک، متوسط و بزرگ دولتی و غیردولتی انجام میخدمات در ايران توسط بنگاه
، استاندارد مورد استفاده همه کشورها، تحت نام خانوارها، دولت عمومی، (sna7339)  7339های ملی سیستم حساب جهبا تومرکزی ايران 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 905صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

های اقتصادی بخش افزودهارزشسهم نهادهای مختلف از ( 9-3جدول ) 7بندی شده است.های غیرمالی تقسیمهای مالی و شرکتنفت شرکت
 دهد. به قیمت جاری را نشان می 79350کشور در سال 

 )درصد(7935اقتصادی به قیمت جاری در سال  یهابخش افزودهارزشسهم نهادهای مختلف از (.  9-3جدول)

 بخش ردیف
سهم بخش از 

 اقتصاد

 فعاالن اقتصاد کشور

 خانوارها
دولت 
 عمومی

 نفت
 هایشرکت

 غیرمالی
 هایشرکت

 مالی
 - 02.26 - - 24.02 01.02 کشاورزی 1
 - 12.12 - - 6.12 1.22 معدن 2
 - 26.12 - - 42.12 00.22 صنعت 2
 - 16.40 - - 2.21 2.66 آب وبرق، گاز  1
 - 20.22 - - 02.62 2.22 ساختمان 0
 -  011 -  00.21 نفت 6
 2.2 42.2  46.4 26.4 22.24 خدمات 7

فروش، عمده 8
 فروشی و تعمیرگاهخرده

06.01 22.2 - - 24.2 - 

 - 21.0 - - 61.1 1.42 هتل و رستوران 2
 وونقل، انبارداری حمل 11

 ارتباطات
1.12 24.22 - - 22.42 - 

خدمات مستغالت،  11
 هایفعالیتکرایه و 

 وکارکسب

06.22 16.02 - - 2.26 - 

 02.04 40.2 - 04.12 22.42 01.62 سایر 12
      011 جمع کل  
 .1228، خرداد1220تا1270 هایسالملی ایران  هایحساباقتصادی،  هایسیاستو  هابررسی: بانک مرکزی ج.ا.ا، اداره مأخذ

با دو قانون متفاوت در ايران وجود دارد  وکارکسبوجود دارد. اگرچه دو رويه متفاوت  وکارکسبگیری و فعالیت در ايران دو رويه شکل
برآورد و انتشار آمارهای مختلف اقتصادی کشور توسط نهادهای متولی دولتی اين امور در ايران، از ، پردازش، یآورروش جمعاما 

گونه که بیان گرديد در زيرمجموعه بخش صنعت، تعداد کنند. همانالمللی استفاده میهای بینهای مشخص و استاندارد سازمانشاخص
شوند، ن نظام صنفی ايجاد و فعالیت دارند که تحت نام اصناف تولیدی شناخته میرويه قانو بر اساسبسیار زيادی بنگاه کوچک و متوسط 

قانون تجارت شکل گرفته و فعالیت دارند.  بر اساسهمچنین واحدهای صنعتی بزرگ و تعدادی واحد صنعتی کوچک و متوسط هم 
يگر های ديابد اما آمار اصناف تولیدی، با نامانتشار می در آمار انتشاری بانک مرکزی و مرکز آمار، اطالعات صنايع به همین نام کهیدرحال

به  وجهبا تآمار اصناف تولیدی و صنايع تولیدی، بايد اين آمار  يابد. برای مشخص کردنانتشار می های زيرمجموعه خانوارهمچون فعالیت
بخش صنعت و معدن را  افزودهارزشاز آمار  ( تفکیک آمار و اطالعات اصناف تولیدی4-3اطالعات ديگر، برآورد و تفکیک شود. جدول)

به تفکیک اصناف تولیدی و صنايع  7935تا  7932 یهاسالبخش صنعت و معدن کشور در  افزودهارزشدهد. در اين جدول، سهم نشان می
 افزودهارزشکه سهم  یاگونهبه( انجام گرفته است. 0-3) به اطالعات جدول با توجهتولیدی برآورد شده است. برآورد اصناف تولیدی 

                                                 
وکارها و تداوم فعالیت آنها براساس قانون تجارت که عمدتاً براساس تجربه گیری کسبدر ايران همچون بیشتر کشورهای جهان، شکل 7

گیرد. البته انجام می الملی پولانک جهانی و صندوق بینالملی به خصوص بهای بینيافته و استفاده از استانداردهای سازمانکشورهای توسعه 

کارهای کوچک و متوسط در ايران براساس قانون ووکار در ايران نیست. چراکه ايجاد و فعالیت کسبگیری کسبقانون تجارت تنها رويه شکل

 با هک وکارها کوچک و متوسط کشوربخش مهمی از کسب گیرد.ت از رويه استاندارد قانون تجارت است، هم انجام مینظام صنفی که متفاو

شوند. های زيرمجموعه خانوار ثبت میهای اقتصادی بانک مرکزی تحت فعالیتتوجه به قانون نظام صنفی فعالیت دارند، در گزارش حساب

شود، باتوجه به استاندارد قانون تجارت تهیه و انتشار وکار ايران ارائه میهای کسبوضعیت شاخصهای که هر سال از براين اساس گزارش

های مال آمار و اطالعات شاخصها حذف شده و عوکار قانون نظام صنفی، در اين گزارشهای رويه کسبيابند. در نتیجه وضعیت شاخصمی

 وجود دو رويه کسب و کار قانون تجارت ،. قابل ذکر استيابدمیگزارش انتشاری اين در نچه ی مختلف درايران، خیلی بیشتر از آکارهاوکسب

که مشکل گزارش ساالنه شاخص کسب و کار يکی از  کشور از ابعاد مختلف ايجاد کرده و قانون نظام صنفی، مسائل و مشکالتی برای اقتصاد

ی . در اين زمینه دولت رويه ثابت و مشخصاستو صنايع کوچک و متوسط . همچنین مشکل ديگر مربوط به فعالیت اصناف تولیدی استنها آ

 . در برخورد با اين دو بخش تولیدی ندارد

 است. 7935، مربوط به سال 7932آخرين آمار و اطالعات انتشار يافته تا پايیز 0
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( سهم 4-3) اطالعات جدول بر اساسن سال شده است. آاصناف تولیدی در  سهمهای مختلف ضربدر بخش صنعت و معدن در سال
که صنايع و معادن زيرمجموعه طوریهدرصد بوده، ب 9.72کل اقتصاد حدود  افزودهارزشاز  7935اصناف تولیدی در سال  افزودهارزش

 درصد در سال مذکور بوده است.3.21معدن بدون اصناف تولیدی حدود بخش صنعت و 

 )درصد(   7938-35طی دوره سهم بخش صنعت و معدن و اصناف تولیدی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری  (.4-3جدول)

 7935 7934 7930 7937 7932 سال

 12.24 13.71 13.5 14.21 11.69 بخش صنعت و معدن افزودهارزشسهم 

ی صنعت هایبنگاهاصناف تولیدی از کل   سهم
 و معدنی

25.69 25.41 29.77 29.12 25.62 

اصناف تولیدی از  افزودهارزشسهم  
 بخش صنعت و معدن افزودهارزش

3.11 3.91 3.56 3.56 3.12 

 .7932خرداد ،7935تا7915 هایسال ايران ملی هایحساب اقتصادی، هایسیاست و هابررسی اداره ا،.ا.ج مرکزی بانک: مأخذ
 

اصناف و بازرگانان ايران(، آمار  مرکز امورهای نهاد متولی اصناف کشور)اطالعات مرتبط با سهم اصناف از اقتصاد ايران، در گزارش
فروشی، رستوران و هتلداری به قیمت ثابت است. بايد توجه داشت که اصناف در طیف وسیعی از فروشی و خردهبخش عمده افزودهارزش

 تيدرنهاونقل، فرآوری و سازی و نگهداری، حملو عرضه محصوالت شامل فرآيندهای تولیدی، ذخیره تأمینها در زنجیره فعالیت
فروشی، تنها مربوط به فعالیت فروشی و خردهعمده افزودهارزشآمار  درنتیجهفروشی کاال و خدمات فعالیت دارند. فروشی و خردهعمده

د تری از سهم اصناف از اقتصاسعی شده برآورد دقیقاين اساس  )اصناف توزيعی( واحدهای صنفی کشور است. بر کمتر از پنجاه درصد
 به آمار و اطالعات انتشاری متولی آمار کشور ارائه شود.   با توجهاخیر کشور در سالیان 

های وکارهای مختلف زيرمجموعه اقتصاد ايران به تفکیک شرکتبانک مرکزی، کسب7935تا7915های های ملی ايران در سالدر حساب
ندی شده بهای غیرمالی دولتی، نفت و خانوار دستههای غیرمالی بخش غیردولتی، شرکتمالی و اعتباری(، شرکت مؤسساتها، )بانک مالی

به حدود  7924درصد بوده که در سال  40حدود  7915از اقتصاد ايران در سال7های ملی، سهم خانوارهااطالعات حساب بر اساساست. 
اهش سهم خانوارها از درصد رسید. ک91.75افزايش و به حدود  7924نسبت سال  مجدداً 7935درصد کاهش يافت. اين سهم در سال 90

به تغییر قیمت دالر  با توجه7922دهه  لياوامربوط  به اصالح قیمت نفت در آمار کالن بانک مرکزی بوده که از 7924اقتصاد کشور در سال 
 در بازار آزاد بود، که اين اصالح موجب شد سهم نفت افزايش يابد. 

فروشی و تعمیرگاه، به همراه سهم اصناف در فروش، خردهعمده افزودهارزشها از سهم اصناف از اقتصاد کشور مربوط به سهم اين فعالیت
ی و ، نگهدارو ارتباطاتونقل، انبارداری بخش صنعت، فعاالن صنفی حمل افزودهارزشهتل و رستوران، همچنین سهم اصناف تولیدی از 

های ( پنجاه درصد خانوارهای فعال در خدمات مستغالت، کرايه و فعالیت0)با در نظر گرفتن دو سناريو درنهايتها و کاال یسازرهیذخ
ها شود، در همه بخشدر اين جدول مشاهده می هکهمچنان ( است. البته 5-3) به آمار جدول با توجه)در زيرمجموعه اصناف(  وکارکسب

سهم برآوردی  درنتیجهها زيرمجموعه اصناف است. وکارکسبها فعالیت دارند و بخشی از اين های خانواروکارکسباقتصادی کشور، 
 سهم اين بخش بیشتر از مقدار برآوردی باشد.   احتماالًاصناف حداقل سهم اين بخش است و 

 درصد( ) 7938-35طی دوره برآورد سهم اصناف از اقتصاد ایران  (.5-3جدول)

 1365 1364 1363 1362 1361 1361 سال

 1.1 1.1 1.21 1.52 1.01 1 تعمیرگاه و فروشیخرده فروش،عمده

 2.221 2.221 2.221 2.22 2.224 2.23 رستوران و هتل
 5.05 5.47 5.47 4.12 4.11 4.55 و ارتباطات انبارداری ونقل،حمل
 یهاتیفعال و کرایه مستغالت، خدمات

 (نانهیبخوش)سناریو وکارکسب

 
77.1 

 
70.94 

 
77.02 

 
79.02 

 
79.02 

 
70.3 

 و کرایه مستغالت، پنجاه درصد خدمات
 )سناریو بدبینانهوکارکسب یهاتیفعال

5.25 1.71 5.14 1.14 1.14 1.45 

 9.72 9.53 9.12 9.53 9.17 9.72 اصناف تولیدی

 00.51 09.99 00.22 07.11 07.23 02.53 جمع با سناریو بدبینانه
 03.20 03.31 03.44 01.97 02.21 01.44 نانهیبخوشجمع با سناریو 

 های تحقیقهای ملی ايران، يافتهبانک مرکزی ج.ا.ا حساب :مأخذ    
 01.44بین  نانهیبخوش(، سهم اصناف از اقتصاد در سناريو 5-3در جدول ) 7935تا  7932های دهد در سالبرآورد انجام گرفته نشان می 

فروشی و های خردهدرصد در نوسان است. سهم اصناف در فعالیت 09.99درصد تا 02.53درصد و در سناريو بدبینانه بین   03.31درصد تا 

                                                 
 .9327های ملی ايران، خردادهای اقتصادی، حسابها و سیاستبانک مرکزی ج.ا.ا، اداره بررسی 7
 . درصد اين زيربخش 52کار و سناريو بدبینانه  و کسب هایفعالیت و کرايه مستغالت، سناريو خوشبینانه صددرصد زيربخش خدمات 0
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تا  4.05اصناف بین  ونقلو حملدرصد، انبارداری  9.17تا   9.7درصد، سهم اصناف تولیدی بین  1.1تا  1فروشی در اين دوره بین عمده
درصد در نوسان بوده  1.14تا  5.14هم بین  وکارکسبهای خدماتی درصد و اصناف فعال در خدمات مستغالت، کرايه و فعالیت 5.47

وران های اقتصادی کشور در اين دبرآوردهای انجام گرفته حاکی از سهم باالی اصناف از اقتصاد به نسبت ساير بخش بیترت نيبداست. 
نکته جالب مقايسه سهم بخش  نیبنيدراهای اقتصادی ايران سهم کمتری از اصناف دارند. حاضر ديگر بخشکه درحال طوریهباشد. بمی

برابر بخش صنعت )صنايع متوسط و بزرگ بدون توجه به اصناف  0.1حدود  باًيتقرصنعت و اصناف است که اصناف در حالت بدبینانه 
 تولیدی( از اقتصاد کشور سهم دارند.

 

 بخش خدمات و بازرگانی در اشتغال ایران. جایگاه 6-2

بخش خدمات هم در  که دهدنشان می ی اقتصادی مختلف کشورهاآمار ترکیب اشتغال بخش

 52.02، بخش خدمات سهمی حدود 7931و هم در اشتغال، باالترين سهم را دارد. در سال  افزودهارزش

های اصلی اقتصاد مار اشتغال در بخش( آ1-3( و )1-3درصد از اشتغال کشور را داشته است. جدول )

 هد.دهای زيرمجموعه بازرگانی داخلی از زير بخش خدمات را نشان میو اشتغال نیروی کار در فعالیت

 7935-31های عمده اقتصادی طی دوره ساله و بیشتر به تفکیک فعالیت 78وضعیت اشتغال جمعیت  (.6-3) جدول

بخش 

 اقتصادی

 1369به 1367 تغییرات 1367 1369 1365

 اتتغییر تعداد سهم)درصد( تعداد)نفر( سهم)درصد( تعداد)نفر( سهم)درصد( تعداد)نفر(

 0.59 729115 71.13 4079751 71.1 4723920 72 4212521 کشاورزی

 7.21 793114 90.29 1101152 90 1421324 97.3 1022921 صنعت

 7.11 731431 52.02 77310092 52.4 77115199 52.7 77909074 خدمات

 7.21 494490 722 09279245 722 09912179 722 00522250 مجموع

 .: مرکز آمار ايرانمأخذ

 731.5در بخش خدمات حدود  7931در سال ، نشان داده شده است( 1-3) که در جدول گونههمان

 7931رشد اشتغال بخش خدمات در سال  کهنحویبههزار نفر به تعداد شاغلین کشور افزوده شده است 

اين  افزودهارزشدرصدی سهم  4افزايش  بوده که در مقايسه بادرصد 7.11حدود نسبت به سال قبل 

بیشتر  7931در سال  سهم زنان در اشتغال بخش خدماترشد  ،شايان ذکر است قرار داشته است. بخش

هستند، فعالیت  مشغول به بخش خدماتکشور در زنان درصد از کل  59حدود مردان است.  رشد از

 . است درصد از کل شاغلین مرد کشور 52میزان اشتغال مردان در بخش خدمات حدود ولی 
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  )نفركاركن( بازرگانی داخلی بخشریزفعالیت بخش خدمات مرتبط با  یهارگروهیزوضعیت اشتغال  (.1-3)جدول 

 درصد( -)نفر  7935-31طی دوره 

 1365 1369 1367 

درصد 

 1367تغییر

 1369به 
 تعداد شرح

سهم از بخش 

خدمات 

 بازرگانی

 تعداد

سهم از 

بخش 

خدمات 

 بازرگانی

 تعداد

سهم از بخش 

خدمات 

 بازرگانی

 2.25 52.24 9194431 53.0 9120251 52.1 9573311 فروشیفروشی، خردهعمده

 7.92 95.97 0047022 95.9 0072174 91.0 0712293 و انبارداری ونقلحمل

های خدماتی مربوط فعالیت

 جا و غذا تأمینبه 
922211 5.0 947014 5.5 912242 5.24 2.11 

 7.41 722 1941104 722 1054294 722 1221120 مجموع خدمات بازرگانی

سهم اشتغال خدمات 

بازرگانی داخلی از کل 

 بخش خدمات

59 59.7 59.27 2.71- 

 .تحقیقهای : مرکز آمار ايران و يافتهمأخذ

ی های بازرگانشود سهم اشتغال در زيرگروه مرتبط با فعالیت( مشاهده می1-3) که در جدول گونههمان

بوده است. درصد از کل اشتغال در بخش خدمات کشور  59بیش از  7931تا  7935های در سال داخلی

های اقتصاد در سال افزودهارزشبخش بازرگانی از کل  افزودهارزشاين در حالی است که سهم 

ايجاد شده و اشتغال در  افزودهارزشاين اختالف بین سهم . بوده استحداقل سی درصد  موردبررسی

. اشدبهای زيرمجموعه بازرگانی داخلی حاکی از کاربر بودن فعالیتتواند های مذکور میگروه فعالیت

لبته با ابیشتر اشتغال کشور دارد. ها نقش و اهمیت بااليی در رشد اساس گسترش اين فعالیت ينبر ا

فروشی و بخش عمده توان اذعان داشت که زيرمی( 1-3) آمار و محاسبات جدول دقت بیشتر در

اشتغال  هکیدرحال پتانسیل بیشتری در افزايش اشتغال دارد، موردبررسیهای فروشی در طی سالخرده

 عرضه محصوالت کمتر بوده است که بخشیبه نسبت فعالیت و انبارداری  ونقلحملدر گروه فعالیت 

عنوان سرمايه به ونقلحملوسايل  یریکارگبههای انرژی و کاهش از آن ناشی از افزايش قیمت حامل

 برای کسب درآمد است. 

  .  بازیگران بخش بازرگانی داخلی6-3

و  دولتیاز حیث نوع مالکیت به دو بخش های همچون ساير فعالیت بازرگانی داخلی کشورفعاالن 

ها هرداریشدولت و زيرمجموعه به دو گروه دولتی بازرگانی داخلی است. بخش  یکتفکقابلغیردولتی 

ازمان شرکت بازرگانی دولتی ايران، سبازرگانی داخلی دولتی ترين فعاالن عمده. استبندی قابل تقسیم

بار رهتتوان به میادين میوه و ها میو در زيرمجموعه شهرداری ای رفاهتعاون روستايی و فروشگاه زنجیره

بخش  ای شهروند و .. اشاره نمود.تهران و تعدادی از شهرهای کشور، فروشگاه زنجیره یشهردار
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های زيرمجموعه قانون نظام وکارکسب -7توان به دو بخش عمده، غیردولتی بازرگانی داخلی را می

 عمدتاًهای زيرمجموعه قانون تجارت که وکارکسب -0شوند و اخته میصنفی که تحت نام اصناف شن

 هااين فعالیت ترينمهم ازجملهکه  هستندهای تعاونی های سهامی خاص، سهامی عام، شرکتشرکت

شمار بهای های مجازی و بازاريابی شبکهوکارکسبای، های زنجیرههای پخش، فروشگاهشرکت

  .روندمی

 

 کشور در بخش غیردولتی. وضعیت نظام توزیع 6-3-1

 .  واحدهای صنفی6-3-1-1

هزار واحد 143و  ونیلیم 0حدود  7931گزارش مرکز امور اصناف و بازرگانان در پايان سال  بر اساس

های تولیدی، توزيعی، خدماتی و خدمات در فعالیت یداخل یبا پروانه کسب در بخش بازرگان یصنف

های انجام گرفته توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان ايران و اتاق برآورداز میان . تندداش فنی فعالیت

 هزار واحد صنفی 122تا  522دود را بین حتعداد واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اصناف ايران، 

دهد. بدين ترتیب مجموع واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در سال نشان می

ست. اتولیدی، توزيعی، خدماتی و خدمات فنی در سراسر کشور  میلیون واحد صنفی 9بیش از ، 7931

کنترل، نظارت و بازرسی واحد صنفی، همچنین موضوع مهم  فعالیتو تمديد متولی امور ارائه مجوز 

، های صنفیاتحاديهقانون نظام صنفی،  بر اساس و عرضه محصوالت)کاال و خدمات(، تأمینزنجیره 

های تشکل 7931های سراسر کشور و اتاق اصناف ايران هستند. در سال های اصناف شهرستانتاقا

تولیدی، اتحاديه صنفی  1549و شهرستان اتاق اصناف  290 ، شاملصنفی زيرمجموعه اتاق اصناف ايران

نفی، به اطالعات و آمار برآوردها تعداد واحدهای ص با توجهفنی است. توزيعی، خدماتی و خدمات 

برای  7931متوسط در سال  طوربههای صنفی مناطق مختلف کشور، های اصناف و اتحاديهتعداد اتاق

صنفی  واحد صنفی يک اتحاديه 951و به ازای هر شهرستان واحد صنفی يک اتاق اصناف  9097هر 

 . داشته استفعالیت 

 های کسب واحدهای صنفی . تمدید پروانه2کادر 
ز که قبل اطوریهشود، بهای مشخص صادر میهای اجرايی مربوطه، پروانه کسب برای دورهنامهبه قانون نظام صنفی و آيین با توجه

گرفت. در قانون نظام صنفی های يک ساله تا ده ساله انجام می، صدور پروانه کسب برای دوره7930تصويب و ابالغ قانون نظام صنفی 

هر واحد صنفی( و پنج ساله شده است. همچنین بايد  یبار براموقت يک ساله )فقط يک  صورتبه صدور پروانه کسب 7930مصوب 

اند، اما برخی واحدهای صنفی پروانه کسب توجه داشت برخی اصناف بدون پروانه کسب، هرگز برای دريافت پروانه کسب، اقدام نکرده

ه اساس تعدادی از واحدهای صنفی ک نيبر ااند. متعددی، آن را تمديد نکرده گرفتند ولی پس از پايان دوره به داليل موقت يا پنج ساله

کردند، اما بدون اين اقدام به فعالیت بايد پروانه کسب را تمديد می 7931پروانه کسب معتبر داشتند، در سال  7931های قبل از در سال

ی گردد. البته بسیاری افراد صنفی، شناختی مذکور تخلّف محسوب میاند. به لحاظ قانونی و حقوقی، فعالیت واحدهای صنفخود ادامه داده



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 992صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

های صنفی ندارند و پرداخت هزينه برای دريافت و يا تمديد پروانه کسب را باری بر از اهمیت داشتن پروانه کسب و اقدامات تشکل

سر های اصناف سراها و اتاقاين امر)اتحاديه پیگیری و فشار متولیان تبعبهدانند. در کل بخش زيادی از واحدهای صنفی دوش خود می

نمايند. همچنین برخی واحدهای صنفی برای استفاده از امتیازهای پروانه کسب، همچون کشور(، اقدام به دريافت يا تمديد پروانه کسب می

 تأمینهای ده از خدمات بیمهقبول اين مدرک برای دريافت تسهیالت توسط فرد صنفی و يا ضمانت تسهیالت بانکی ديگران و يا استفا

الیاتی های صنفی برای دريافت تخفیف و معافیت ماجتماعی، بازرگانی، بازنشستگی و تکمیلی، همچنین امتیازهای ناشی از مذاکره تشکل

صنفی  هاینمايند. آنچه مسلم است بسیاری از اصناف نسبت به خدمات تشکل، دريافت پروانه کسب را پیگیری مینیچننياو موارد 

های صنفی زيرمجموعه اتاق اصناف از ابعاد مختلف پروانه کسب، آگاهی و شناخت کافی ندارند. بايد توجه داشت تشکل خصوصبه

 های صنفی در حمايتدارند. اين امر مربوط به وظیفه اصلی و مهم تشکل رمجموعهيزمنافع گسترده و ارزشمندی برای واحدهای صنفی 

و انجام امور کنترل، نظارت و بازرسی فعاالن  وکارکسباساس وظايف مهم ارائه مجوز  نيبر ايرمجموعه است. ز یاعضاتک از منافع تک

ها گیری و فعالیت اين سازمانمهم حمايت از زيرمجموعه در شکل باهدفهای صنفی در قانون نظام صنفی در تضاد به تشکل واگذارشده

اما خود  واگذارشدهاست، چراکه دو وظیفه مهم صدور پروانه کسب و نظارت و بازرسی برای پیگیری منافع عموم مردم به تشکل صنفی 

خريداران  عنوانبهم اشتباه، عموم مردم اين اقدا درنهايتداند. اش را حمايت از منافع صنفی زيرمجموعه میوظیفه ترينمهمتشکل 

و عرضه در اولويت اول و در اولويت دوم فعاالن تولیدکننده کاال و خدمات،  تأمیندر زنجیره  شدهعرضهمحصوالت )کاال و خدمات( 

م مردم نافع عموعلم اقتصاد همواره م بر اساسنمايند. اين درحالی است که محصوالت کسب می کنندگانعرضهمنافع کمتری نسبت به 

تماعی گذاری اجگذاری اقتصادی حتی سیاستکنندگان بايد اولويت اول در تدوين قوانین و مقررات و همچنین سیاستمصرف عنوانبه

  قرار گیرد. مدنظرو فرهنگی دولت 

 1361انی، زمستانهای بازرگبررسی راهکارهای ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب در کشور، موسسه مطالعات و پژوهشماخذ: 

 

های صادره برای واحدهای صنفی از پروانهمرکز امور اصناف و بازرگانان ايران،  انتشاری بر اساس آمار

 97.7درصد توزيعی و حدود  41.2درصد تولیدی،  00.7شامل حدود  7931حیث نوع فعالیت، در سال 

تا  7935فعالیت اصناف در بازه زمانی ( تغییر در تعداد، ترکیب 2-3اند. جدول )درصد خدماتی بوده

 دهد.را نشان می 7931
 7931-7935تعداد و تركیب واحدهای صنفی طی دوره  .(0-3)جدول 

 امور اصناف و بازرگانان ايران. و مرکز: مرکز آمار ايران مأخذ    
 

درصد  07نرخ رشد تعداد کل واحدهای صنفی حدود  7931 در سال ،(2-3جدول )براساس اطالعات 

درصد  5.1 اين نرخ رشد حدود  7931است. همچنین در سال  يافتهافزايش( 7935نسبت به سال قبل)

واحدهای  7931به تفکیک صنوف خدماتی، توزيعی و تولیدی کمی متفاوت بوده است. در سال که بوده 

درصد رشد داشته و واحدهای توزيعی  5.1 حدودخدماتی و خدمات فنی( شامل واحدهای خدماتی)

 مجموع تولیدی توزيعی خدماتیسال

0612 
0612 212222 4262212
0612 220112 0412241 204214 4221242 

 (درصد) 1369نسبت به  1367تغییرات 
سهم واحدهای نیازمند به تمدید پروانه در هر 

 گروه صنفی )درصد(




 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 997صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

شود واحدهای که مالحظه می گونههماناند. رشد را تجربه نمودهدرصد  4حدود هرکدام و تولیدی نیز 

امر  اين، اندهای قبل داشتهتولیدی در میان واحدهای صنفی کمترين رشد را در اين سال و حتی سال

 است.ور کشهای وکارکسبنسبت به ساير های تولیدی روکاکسبفعالیت  نامطلوبگويای وضعیت 

 های وزارتبايد توجه داشت که ساماندهی اصناف تولیدی و توزيعی غیررسمی همواره يکی از چالش

اد . ضمن اينکه ايجاست هاآنمشخص برای شناسايی  سازوکاراست که نیازمند  صنعت، معدن وتجارت

به  هاآنهای بیمه و يارانه و ...( برای هدايت مشوق ازجملههای الزم در قالب نظام تشويقی )انگیزه

 ضروريات اين بخش است.  ازجملهبخش رسمی 

نفر به ازای هر  5/0 زايیاشتغالپتانسیل  با فرض ديگر در خصوص واحدهای صنفی توجهقابلنکته 

میزان  7931که با توجه به کل واحدهای صنفی دارای پروانه کسب تا پايان سال  استواحد صنفی 

گردد. همچنین بررسی هزار نفر برآورد می 1109اشتغال ايجاد شده از اين بخش اقتصادی کشور حدود 

های صادره برای اصناف درصد کل پروانه 22آمار منتشره از سوی مرکز اصناف گويای آن است که 

 .   استدر اختیار زنان  درصد آن 02کشور متعلق به مردان و حدود 

خوان، صندوق مکانیزه فروش و ترازوی ديجیتال را نشان ( استفاده اصناف از دستگاه کارت3-3جدول )

درصد  52.5از کل واحدهای صنفی فعال در کشور حدود  7931اساس تا پايان سال  ينبر ادهد، می

ن توااند. لذا میدرصد از صندوق مکانیزه استفاده نموده 02.1و حدود  خوانکارتمجهز به دستگاه 

های مکانیزه که مبتنی بر شفافیت است ای از واحدهای صنفی از سازوکار صندوقگفت بخش عمده

برخوردار نیستند. همچنین سهم واحدهای تجهیز شده به ترازوی ديجیتال در کل کشور تا پايان سال 

ضوع است هرچند بررسی آمار مرتبط با مو ذکريانشا 7برآورد گرديده است. درصد 72.0 حدود 7931

دهای ابزار در واح گونهينا یریکارگبهروند صعودی  کنندهیانبنفوذ ابزار ضروری در واحدهای صنفی 

سهم پايین استفاده از اين تجهیزات در بخش اصناف کشور،  درمجموعصنفی )اصناف( است، ولی 

 دهد.  گذاری و عملیاتی نمودن سیاست مصوب در اقتصاد کشور را نشان میبیانگر ضعف در سیاست

 

 

 

 

 
 

                                                 
رو برای محاسبه سهم مذکور تنها از آمار گردد، از ايننظر به اينکه از ترازوی ديجیتال بطور معمول در واحدهای صنفی توزيعی استفاده می 7

 است. شدهمربوط به واحدهای صنفی توزيعی استفاده 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 990صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 7931تا پایان سال و عرضه محصوالت توسط اصناف  تأمینفعالیت در زنجیره  استفاده از ابزار الزم و ضروری وضعیت (. 3-3) جدول

 (.7931): گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مأخذ

از الزامات  که ،های مکانیزهصندوق یریکارگبهپايین بودن سهم استفاده از ترازوهای ديجیتال و همچنین 

و در حقیقت های مختلف ، کاهش اجحافارائه خدمات به مشتریدر  وکارکسبنیازهای شروع و پیش

چراکه  شود،یم یتلقّکنندگان یع حقوق مصرفیساز تضزمینه، نوعی پاسخگويی به نیاز مشتريان است

 نمايد وکننده ايفا میسازی و امنیت حقوق مصرفدر شفاف زيادی تجهیزات مذکور نقش و اهمیت

 باشد. کنندگان تواند يکی از راهکارهای کاهش اجحاف در حق مصرفافزايش نفوذ اين ضريب می

 های پخش. شرکت6-3-1-2

ها از . اين شرکتهستندهای پخش يکی ديگر از ارکان بخش خصوصی نظام توزيع کشور، شرکت

بندی تقسیم جوارهمهای ای، استانی و استانگروه سراسری، منطقه 4حیث دامنه و گستره فعالیت در 

  دهد.را نشان می 7931تا پايان سال  7939( روند صدور مجوز فعالیت از سال 72-3شوند. جدول)می

 7939-31طی دوره  های پخشتعداد مجوزهای فعالیت شركت .(78-3) جدول

 .پخش ايرانهای صنعت : انجمن شرکتمأخذ           

 7931های پخش در سال انواع شرکتتعداد مجوزهای صادر شده  درمجموع( 72-3جدول ) بر اساس

درصد رشد داشته است. در میان مجوزهای صادر شده برای انواع  720.0 معادل 7931نسبت به سال 

های های پخش استانی و استانسال مربوط به شرکت اين های پخش، بیشترين رشد مجوزها درشرکت

                                                 
 تند.های همجوار هم هسشرکت پخش استانی هم فعالیت دارند که مجاز به فعالیت در استانتعداد  7

سال
تعداد واحدهای 
تجهیز شده به 

 خوانکارت

سهم واحدهای 
تجهیز شده به 

از کل  خوانکارت
واحدهای 

 صنفی)درصد(

تعداد 
واحدهای 
ه بتجهیز شده 
صندوق 
 مکانیزه

سهم واحدهای 
تجهیز شده به 
 صندوق مکانیزه

تعداد 
واحدهای 

تجهیز شده به 
ترازوی 
 دیجیتال

سهم 
واحدهای 

شده به  تجهیز
ترازوی 

از  دیجیتال
واحدهای 

 توزیعی

1367 7542014 52.5 117011 02.1 420351 72.0

 مجموع های همجوار/استاناستانی ایمنطقه سراسری سال

1363 285124157

1364 3611140187

1365 264154184

1369 328254321

1367 12 94 4927 143 

 720.0 10.4 07.4 59.2 (درصد) 1369به  1367تغییرات 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 999صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

واحد مجوز داده شده است. رشد مجوزهای صادره برای  771حدود  7931است که در سال  7همجوار

 درصد و 3.0به ترتیب  7931به سال  7931ای و استانی در سال های پخش سراسری، منطقهشرکت

 درصد بوده است.   11.5درصد  5.0

 ایهای زنجیرهگاه. فروش6-3-1-3

ه )بیش از يک گرو چندمنظورهبه دو گروه کلی  شدهعرضهای از حیث نوع کاالی های زنجیرهفروشگاه 

شوند. البته در اين میان گروه ديگری از کااليی( و تک منظوره )يک گروه کااليی همگن( تقسیم می

ای بزرگ قرار های زنجیرهوشگاهای وجود دارند که از منظر وسعت در گروه فرهای زنجیرهفروشگاه

را  7931ای تا پايان سال های زنجیره( وضعیت صدور مجوز برای فروشگاه77-3) گیرند. جدولمی

 دهد.نشان می

 7931ای تا پایان سال های زنجیرهوضعیت صدور مجوز برای انواع فروشگاه(. 77-3جدول )

 (.7931): گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مأخذ       

ای های زنجیرهصدور پروانه مربوط به فروشگاه داده شده است،( نشان 77-3)که در جدول همانگونه

 7952الزم به ذکر است از اواخر دهه رشدی نداشته است.  7931نسبت به سال 7931بزرگ در سال 

ای در ايران محدود و بخش عمده زنجیره های زنجیرهايجاد و گسترش فروشگاه 7922تا اواخر دهه 

زار و با کمترين استفاده از اب عمدتاًسنتی،  صورتبهو عرضه محصوالت توسط واحدهای صنفی  تأمین

ای و های زنجیرهگرفت. اين درحالی است که در اين دوره فروشگاهانجام می يننو یهاروش

 گونهيناای برخوردار و مجازی و اينترنتی در بیشتر کشورهای جهان از رشد گسترده يننو یهافروشگاه

فروشی محصوالت را انجام خرده درنهايت ونقلحملنگهداری،  ،تأمینها بخش عمده فعالیت فروشگاه

طرح تحول نظام اقتصادی کشور مطرح و اصالح نظام توزيع کاال و  7922دهند. در اواخر دهه می

خدمات ايران يکی از هفت طرح مصوب اين برنامه بود. بخش عمده طرح تحول نظام توزيع کاال و 

و  نترنتی و گسترش استفاده از ابزارهای ايای، فروشگاههای زنجیرهخدمات ايران بر گسترش فروشگاه

ای، های زنجیرهداشت. نتیجه اجرای اين طرح رشد و توسعه فروشگاه تأکیدهای نوين بازرگانی روش

های پس از اجرای طرح تحول نظام توزيع عملکرد اين شد. بطوريکه در سال چندمنظورههمگن و 

ری در اين رقابت بیشتفضای هتر شد و و عرضه محصوالت نسبت به گذشته ب تأمینبخش در زنجیره 

                                                 
 های قبل چنین مجوزی وجود نداشت.صادر شده و در سال 7931اين مجوز در سال  7

 1369به  1367تغییر  1367تا پایان سال  1369تا پایان سال  

 15.4 707 13 ایفروشگاه بزرگ زنجیره

 5.3 72 71 ای همگن فروشگاه زنجیره

 79.5 253 151 ای چندمنظوره فروشگاه زنجیره



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 994صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

های گیری و گسترش فروشگاهتدريجی روند شکل صورتبهبخش مهم به وجود آمد. همچنین 

 13ای بزرگ های زنجیرهتعداد فروشگاه 7931است. بر اين اساس در سال  يافتهگسترشای زنجیره

های فروشگاههمچنین  يش يافت.افزا 7931واحد در سال  707درصد رشد به  15.4واحد بوده که با 

واحد  72يک واحد افزايش و  7931واحد بوده که در سال  71تعداد  7931 در سالای همگن زنجیره

رشدی حدود  7931ای چندمنظوره در سال های زنجیرهصدور مجوز برای فروشگاه افزايش يافت.

 . يافتفروشگاه افزايش  253داشته و به  7931درصد را نسبت به سال  79.5

 های اینترنتیوکارکسب. 6-3-1-4

مختلف،  هایوکارکسبنوين هایعلوم و فنون مختلف منجر به توسعه فنآوریپیشرفت  رشد، توسعه و

های انتقال کاالها و خدمات به آن هزينه تبعبهو عرضه محصوالت شده که  تأمینازجمله در زنجیره 

های نوين از ابعاد گوناگون موجب وریات رشد فناست. بايد توجه داش يافتهکاهشکنندگان مصرف

 ها با صرف هزينهفروشی محصوالت، خانوادهدر فضای خرده ینوعبهشده تغییر سبک زندگی مردم 

 وکارسبکيابند. تر به کاالها و خدمات موردنیازشان دسترسی میکمتر و نسبت گذشته بسیار راحت

های فروشی نوينی هستند که با استفاده از فناوریهای خردهای ازجمله فعالیتزاريابی شبکهمجازی و با

 نمايند.نوين اقدام به عرضه محصوالت می

 و شمولیت قوانین و یتجامععدموکارهای اينترنتی در اقتصاد ايران، يکی از مشکالت حاضر کسب

توسعه  گیری ووکارها است و اين امر باعث محدوديت در شکلمقررات جاری برای اين نوع کسب

ای ها است که برای نهادهای بیمهوکارکسبشده است. يکی از مصاديق لزوم شمولیت بیمه در اين  هاآن

 در هاآنشدن و پايداری شاغلین اجتماعی( چارچوب و سازوکار مشخصی برای بیمه تأمین)سازمان 

 اجتماعی تعبیه نشده است.  تأمینمقررات 

 7931های اینترنتی تا پایان سال وكاركسبوضعیت صدور مجوز برای  (.73-3)جدول 

 (. 7931) و تجارت: گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن مأخذ      
 

 ،در عرضه کاالها و خدمات در مناطق مختلف کشور ای و اينترنتیهای شبکهفعالیتهمراه با گسترش 

است.  يافتهشافزايها نیز وکارکسباين فعالیت برخی از کنندگان از آن شکايات مصرف تبعبهتخلّفات و 

تا پايان  7931 سالدر ها وکارکسباز اين هم در تعداد و هم در رشد رسیدگی به شکايات اين موضوع 

 1369به  1367تغییر  1367تا پایان سال 1369تا پایان سال  

 )درصد(

 354772.2 491 مجازی وکارکسب

 9703.0 04 ایبازاریابی شبکه



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 995صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد مشاهده نمود. بر اساس  7931سال 

 2312به حدود  7931فقره در سال  5714اينترنتی از  وکارکسبهای رسیدگی شده با ماهیت پرونده

ته بخشی از گسترش الب .درصد همراه بوده است 19.9رسیده، که با رشدی حدود 7931پرونده در سال 

های  کنترل، نظارت و بازرسی است که هم مربوط فعالیتضعف تخلف و اجحاف اين فعاالن مربوط به 

به قوانین و مقررات اين موضوع مهم و اساسی است و هم به عملکرد نهادهای متولی اين امر است. 

قررات ارائه مجوز فعالیت و ، بايد قوانین و موکارکسبهای نوين وریارشد دانش و فن تبعبهچراکه 

های که از فضای مجازی وکارکسب خصوصبههای وکارکسبنظارت و بازرسی بر فعاالن زنجیره 

قوانین  یرسانروزبهعدم پويا و اصولی بهبود و ارتقاء يابد.  صورتبهنمايند، هم برای فعالیت استفاده می

آگاهی  عدم های اينترنتی ووکارکسبر در فضای باالی تغیی سرعتبهبا توجه و مقررات اين بخش 

ز ا ،های مجازیوکارکسببرداری و مراقبت از منافع خود در فضای کافی کاربران در چگونگی بهره

 فعاالن اين بخش است.  سوءاستفادهداليل باال بودن میزان تخلّف و  ترينمهم

 )ملی و محلی( دولتی و عرضه کاال و خدمات در بخش تأمین. وضعیت فعاالن 6-3-2

و عرضه محصوالت خارج از فعالیت حاکمیتی در  تأمینها و نهادهای دولتی ها، سازمانفعالیت شرکت

بندی کرد. گروه اول گروه عمده تقسیمدر دو توان گذاری، کنترل، نظارت و بازرسی را میسیاست

قانون يا مقررات خاص برای  بعتبهها و نهادهای با مالکیت و مديريت دولتی که ها، سازمانشرکت

الت و عرضه محصو تأمینسازی و اجرايی نمودن بخشی از مصوبات تنظیم بازار دولت کمک به پیاده

ازرگانی ب گرفته و فعالیت دارند. در اين گروه شرکت مادر تخصصیکاالهای اساسی شکل خصوصبه

اساسنامه  ساسبر اهای هستند که بنگاه گونهينازانمونه بارزی شرکت پشتیبانی امور دام  ياو دولتی ايران 

 یدتول) نتأمیدر بخش  یازموردنمسئولیت تهیه و توزيع اقالم و کاالهای اساسی  ،وزيرانیئتهمصوب در 

و  مینتأرا بر عهده دارند. فعالیت شرکت بازرگانی دولتی بیشتر عرضه در بازار داخلی و  واردات( و

توزيع  و تأمینبه  و شرکت پشتیبانی امور دامعرضه محصوالتی همچون غالت، شکر، روغن و ... است 

عملکرد در ادامه در اين بخش )انواع گوشت قرمز و سفید( متمرکز است. های دامیوردهها و فرآنهاده

عالیت کلی آن که ف آورده شده 7931کاالهای اساسی عمده در سال  تأمیندر  شرکت بازرگانی دولتی

 .با حوزه بازرگانی داخلی دارد تریيکنزدارتباط 

 (GTC) . شرکت بازرگانی دولتی ایران6-3-2-1

ای اساسی هدولتی است که در تهیه و توزيع کاالبنگاه با مالکیت ترين شرکت بازرگانی دولتی بزرگ

تای الزم در راس داخلی گانیهای بازرساماندهی، نظارت و انجام فعالیتدارد. اين شرکت وظیفه فعالیت 

همچنین ارائه  برعهده دارد.را داخلی  یداز تولحمايت  با اولويت های تنظیم بازار واجرای سیاست



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 991صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

محصوالت در مناطق  گونهيناتجهیزات نگهداری  خدمات بازرگانی از قبیل واردات، خريد، تدارک

 هعرض، فرآوریسازی، و غیره (، آمادهسازی )انبار، سیلو ذخیرهمختلف کشور همچون ساخت انبارهای 

به بازارهای  حساس و ضروری و ساير کاالها کاالهای اساسی،مازاد تقاضای و صادرات  (فروش)

 ایبر يزیربرنامهنوين عرضه همچون بورس کااليی در کنار مطالعه و با استفاده از ابزارهای  جهانی

سال اخیر  در چندهمچنین نمايد. پیگیری میرا نیاز کشور در مناطق مختلف به امکانات لجستیک  تامین

ها نمايد بخش زيادی از فعالیتمیو عمالً سعی  فعالیت دارداين شرکت در قالب شرکت مادر تخصصی 

نی اعملکرد شرکت بازرگنمايد. واگذاری های بخش خصوصی و عرضه را به بنگاه تأمیندر زنجیره 

 ( و 79-3) در جداول یشامل خريد تضمینی و واردات کاالهای اساس تأمین 7931دولتی در سال 

 ( آورده شده است.74-3)

 

 )هزارتن( های خرید تضمینیكت بازرگانی دولتی بر اساس قراردادعملکرد شر (.79-3)جدول 

 0612 0612 0612 0612 0616 0614 محصول
 0612به  0612تغییرات 

 )درصد(

 22173415.0 67 77502 2220 1172 4200 گندم

2.1012.27  2 2 2 2 7برنج

های دانه

 0روغنی
- - - 079 025.3411.3 633

تصفیه شکر 

 9خام
- - - - 23.5

  (. 7931) : شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ايرانمأخذ
 

خريد  ینهدرزم، شرکت بازرگانی دولتی ايران شودمیمالحظه  (79-3) که در جدول گونههمان

های طی سالهای روغنی و دانهمحصول گندم  ینهدرزمداد خريد تضمینی تنها ارمحصوالت با قر

 کرخامشحصوالت مانند برنج و برخی م در ها، البته در اين سالفعالیت چشمگیری داشته ،موردبررسی

حدود  7931نسبت به سال  7931تضمینی گندم در سال خريد های فعالیتفعالیت زيادی نداشته است. 

در است که  7931هم فقط مربوط سال  پرمحصولخريد تضمینی برنج است.  درصد رشد داشته 1.1

های تضمینی دانهخريد  بینيندراو به ده هزارتن رسیده است. کاهش  ،سالاين نسبت به  7931سال 

                                                 
به دلیل تفاوت قابل مالحظه خريد تضمینی تعیین شده با قیمت بازار،  7935تا  7930های خريد تضمینی برنج داخلی از کشاورزان در سال 7

 اند.شان ندادهعملیاتی نشد و کشاورزان رغبتی به فروش برنج خود به دولت ن

های روغنی توسط شرکت بازرگانی دولتی ايران در راستای اجرای سیاست های حمايتی دولت از تولیدکنندگان داخلی و خريد تضمینی دانه 0

های هشورای اقتصاد در زمره برنام 02/2/7934مورخ  071114نامه شماره به استناد تصويب 7935با هدف توسعه کشت دانه های روغنی در سال 

 کلیدی شرکت بازرگانی دولتی قرار گرفته است.

 آماری از عملکرد اين شرکت در خصوص تصفیه شکر خام برای سال های گذشته در دسترس نیست. 9



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 991صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 درصدی همراه بوده است. 19.9با افزايش  7931نسبت به سال  7931در سال روند صعودی روغنی 

ت ، نقش و اهمیهای تضمینی محصوالتيقین عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ايران در خريد طوربه

های در سال ( اين روند74-3) در جدولداشته که محصوالت اساسی  گونهينا بر میزان وارداتزيادی 

 شده است.بررسی  7931تا  7930

 توسط شركت بازرگانی دولتی)هزارتن( 0خرید كاالهای اساسی وارداتی (.74-3)جدول 

 0612 0612 0612 0612 0616 محصول
به  0612تغییرات 

 )درصد( 0612

 21.9 2 2 994 5011 گندم
 1.0 732.7 711.4 5/11 34 92 برنج

 749.9 995 794.3 711 2 075 روغن خام

 13.1 041 791.5 971 719 010 خامشکر

 و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ايران. 7931در سال  و تجارت: گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن مأخذ  
 

اجرای طرح  تبعبهتولید گندم در کشور  با افزايش شود،میمالحظه ( 74-3که در جدول ) گونههمان

ط مقدار خريد مربوهم روند صعودی يافت و اوج میزان خريد تضمینی گندم  خودکفايی اين محصول، 

رای بنیاز به واردات اين محصول  گندم موردنیاز از محل تولیدات داخلی، تأمینبود. با  7935 سال به

، رغم کاهش خريد تضمینی گندمعلی 7931. در سالبه صفر رسید7935کاهش يافت و در سال  ،کشور

نی اين محصول افزايش يافت، اگرچه مجدداً خريد تضمی 7931همچنان نیاز به واردات نبود. در سال 

ش از بیاما دولت برای حفظ امنیت غذايی کشور و همچنین آمادگی برای مقابله با فشارهای تحريم، 

ذخاير  آنچه مسلم است، در شرايط حاضر بايد هموارهاست. هزارتن گندم وارد کشور شده  21

هم  7931ساس هم در سال ا ينبر اگندم حفظ شود  خصوصبهکشور به کاالهای اساسی استراتژيک 

 است.شده بیشتر نسبت به سال قبل خريد تضمینی هم نیاز به واردات و 

به دلیل عدم توفیق دولت در خريد تضمینی و همچنین خارجی نیز در خصوص عملکرد واردات برنج 

ل تا پايان سا 7939روند واردات برنج از سال داخل اين محصول مهم، تولید مازاد تقاضای نسبت به 

حدود  7931نسبت به  سال  7931که عملکرد واردات برنج در سال  یاگونهبه ،صعودی بوده 7931

 است. بودهدرصد  790حدود اين رشد  7935نسبت به سال  7931داشته، هرچند سال درصد رشد  1.0

روندی نزولی توسط بازرگانی دولتی  7931تا پايان سال  7930از سال اگرچه واردات روغن خام اما 

 995درصدی به 749.9اين روند تغییر و واردات اين محصول مهم و اساسی با رشد  7931بوده اما سال 

 7931توسط شرکت بازرگانی دولتی در سال هم واردات شکر خام  بینيندرااست.  يافتهافزايشهزارتن 

                                                 
 است. -صرفنظر از سال خريد -منظور از خريد کاالهای اساسی وارداتی، عملکرد واردات بر اساس مقدار تخلیه شده 7



 عنوان فاز/فصل: 
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ر تخصصی بازرگانی مادشرکت  یطورکلبهاست.  رشد داشتهدرصد  13.1حدود  7931نسبت به سال 

گسترش فشارهای  تأثیرافزايش داده که اين امر تحت  7931را در سال واردات کاالهای اساسی داخلی 

 امنیت غذايی کشور بوده است.  تأمینتحريم و 

 بار. میادین میوه و تره6-3-2-2

و دويست و پانزده هزار تن  میلیونيکروزانه به میزانی حدود  7931شبکه میادين و بازارها در سال 

. بیشترين میزان عرضه داشته استدر سطح تهران عرضه محصوالت کشاورزی، دامی و مواد غذايی 

بوده است. مربوط به محصوالت خام کشاورزی و کمترين آن مربوط به محصوالت فرآوری شده 

 داير شد.  جايگاه و غرف موقت 22عرضه محصوالت تنظیم بازارهمچنین برای 

اری شهرد نظر يرزمرکزی  بارترهمیادين میوه و  ،های کشورشهرستانتعدادی از در است که  ذکرقابل

رداری بها با الگوها، شهرداریضمن آنکه در چند مرکز استان و برخی شهرستان .آن مناطق فعالیت دارند

هت کوتاه کردن فاصله تولید در ج بارترههای میادين میوه و از شهرداری تهران، اقدام به ايجاد سازمان

 درآمدکماقشار  خصوصبه کنندگانمصرفو عرضه محصوالت کشاورزی در جهت حمايت از عموم 

اند. اين موضوع هم در تهران و هم بیشتر و همچنین حمايت از تولیدکنندگان کشاورزی نموده

يت بیشتر از اقتصاد کشور حماها بايد در دستور کار قرار گیرد و از اين ابزار در جهت حمايت شهرستان

 شود.  

 تعاونی یهاشرکت. 6-3-2-3

 ريزی وهای مختلف در برنامهدر دوره است که یاگونهبهها در اقتصاد کشور اهمیت جايگاه تعاونی

گذاری درصد هدف 05تا کشور کشور، افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد  ی اقتصادیارذگسیاست

که تا پايان  هستندنوع تعاونی در کشور در حال فعالیت  72حدود  ،یتنوع فعال برحسب. شده است

هزار نفر را ايجاد  1243هزار واحد بوده و اشتغالی حدود  070های مذکور تعداد کل تعاونی 7931سال 

 7935نسبت به سال  درمجموعها است. الزم به ذکر است از منظر تعداد و میزان اشتغال تعاونی کرده

 اند. درصد رشد داشته 770و  3به ترتیب 

های و انبارداری، تعاونی ونقلحملهای گروه تعاونی 9نوع تعاونی فعال در کشور،  72از میان 

های مربوط به هتل و رستوران بیشترين ارتباط را با حوزه روشی و تعاونیففروشی و خردهعمده

نسبت به  7931در سال  هاآنه تعداد، میزان اشتغال و تغییر وضعیت بازرگانی داخلی کشور داشته ک

 ( آورده شده است.75-3در جدول) 7935سال 

 

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
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 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
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  7935-36 دورههای مرتبط با بازرگانی داخلی طی وضعیت تعاونی .(75-3)جدول 

 1369تا پایان سال  1365تا پایان سال  
به  0612تغییرات 

 )درصد( 0612

 / سالشرح
تعداد 

 ها)واحد(تعاونی
تعداد 

 شاغلین)نفر(
تعداد 

 ها)واحد(تعاونی
 تعداد شاغلین

 7)نفر(برآوردی
تعداد 
 هاتعاونی

تعداد 
 شاغلین

 770 72 1242111 077272 0254514 021124 ها  فعال در کشورمجموع تعاونی

 9/9 0 702050 2720 704704 1357 و انبارداری ونقلحملهای تعاونی

فروشی و عمدههای تعاونی

 فروشیخرده
73219 921172 02271 944411 1/2 9/70 

 3 1/5 00129 7312 02272 7214 های هتل و رستورانتعاونی

های مرتبط با بازرگانی سهم تعاونی

 هاداخلی از کل تعاونی
9/74 71 74 0/2 - - 

 های تحقیق: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و يافتهمأخذ
 

نسبت به  7931گردد بیشترين رشد تعداد تعاونی در سال ( مالحظه می75-3که در جدول ) گونههمان

های نیتعاو گروهکه بیشترين رشد اشتغال در ل از خود در گروه هتل و رستوران بوده، درحالیبسال ق

سطح  راست. هرچند که اين میزان تغییرات در مقابل تغییرات د يافتهتحققفروشی فروشی و خردهعمده

 باشد.در مورد میزان اشتغال ناچیز می ويژهبه 7931تا  7935بخش تعاونی در فاصله سال 

های مرتبط با حوزه بازرگانی در گروه تعاونی 7931دهد در سال در همین راستا بررسی آماری نشان می

 7935ی سال نفر اشتغال ايجاد شده است. اين نسبت برا 5/71داخلی به ازای هر واحد تعاونی حدود 

باالترين سهم اشتغال به ازای هر واحد تعاونی  شاغل به ازای هر واحد تعاونی بوده است. 5/75حدود 

 .استنفر شغل به ازای هر واحد  5/71فروشی به میزان فروشی و خردههای عمدهمتعلّق به تعاونی

 . بورس کاالیی6-3-2-4

سازی شفاف .شودمیت کاال در بازار داخلی محسوب بر قیم یرگذارتأثبورس کاال يکی از ارکان مهم و 

رسانی از وضعیت های غیرضرور، اطالعحذف دالالن و واسطه واسطهبههای مبادله قیمت، کاهش هزينه

 ترينمهماز  حالیندرعاهداف و  ترينمهمموجودی و تولید در کشور و قابلیت رهگیری مبادالت از 

ا تسهیل فراينده ،روينازاگردد. ندازی بورس کاال در کشور محسوب میادستاوردهای مورد انتظار از راه

                                                 
سهم تولید و اشتغال بخش تعاونی در کشور طی ده سال اخیر به رغم توجهات زياد چندان تغییر نکرده است و سهم را بايد توجه داشت که  7

 کنند. آمار شاغلین اين جدول ممکن است اعضای تعاونی را جزء شاغلین در نظر بگیرد و خطا ايجاد کند. درصد قید می 5آنها کمتر از 
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قش های قانونی وحقوقی اين بازارها، نبر امنیت و شفافیت فضای معامالت، تقويت زيرساخت تأکیدبا 

 سزايی در ارتقای بازار کاال و سرمايه ايفا خواهد نمود.هب

 7936-31 دورهالت داخلی طی وضعیت بازار بورس كاال در بخش معام (.76-3) جدول

 شرح سال
حجم کل 

 )تن( معامالت
 (میلیارد تومانارزش)

سهم از کل 

 حجم معامالت 

سهم از کل 

 ارزش معامالت

1369 

934242175791 تاالر پتروشیمی
211202102491 تاالر صنعتی

7220790472431  نفتی یهافرآوردهتاالر 
 تاالر کشاورزی

-- کل بازار

1367 

 92710 4135319  تاالر پتروشیمی
 90154 1117400 تاالر صنعتی

 07372 72953002 نفتی یهافرآوردهتاالر 
 0143 7392442 تاالر کشاورزی

 21439 04115255 کل بازار
 ايرانکاالی : بورس مأخذ   

 

 دهد.نشان می 7931و  7931های را در سال هاآنمالت و ارزش اعسطح حجم م (71-3) جدول

نسبت به سال قبل نتايج محاسبات  7931های بازار بورس در سال بررسی تغییرات شاخص منظوربه

حجم کاالهای کشاورزی مبادله شده در بخش  7931در سال  جدول آورده شده است.اين مربوطه در 

کاالهای  ودرصد 12.2های نفتی حدود فراوردهپتروشیمی و درصد،  1.2داخلی معامالت بورس حدود 

معامالت بازار بورس کاال در بخش داخلی را به خود اختصاص حجم درصد از  97.4صنعتی حدود 

درصد از ارزش کل معامالت در تاالر  53.1حدود  7931در سال  ارزش معامالت، ازنظرداده است. 

انجام گرفته تاالر کشاورزی درصد  9صنعتی و  درصد تاالر 91.4، حدود های نفتیوردهفرآ پتروشیمی و

 است.

 )درصد( 7931سال در تغییرات بازار بورس كاال در بخش معامالت داخلی  .(71-3)جدول 

 فروشندگانتعداد  تعداد خریدارن ارزش حجم کل معامالت شرح

 -6 -22 113 16 تاالر پتروشیمی

 -7/2 -7/2 91 -11 تاالر صنعتی

 15 6 116 -4 نفتی یهافرآوردهتاالر 

 29 -4/15 -16 -31 تاالر کشاورزی

 2/22 -5/1 77 -9.5 کل بازار

 : بورس کاالی ايران. مأخذ
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حجم معامالت  7931نسبت به سال  7931در سال  شودمیمشاهده  (71-3) که در جدول گونههمان

درصد رشد داشته است. در میان  11و به لحاظ ارزشی حدود  کاهش درصد 1.5به لحاظ وزنی حدود 

درصد  729درصد و  73کاالهای مبادله شده در بورس بیشترين افزايش حجم و ارزش ترتیب حدود 

 معامالت های نفتی بوده است.هوردفرآ و یمیبازار پتروشمربوط به گروه کاالهای مبادله شده در 

 یببه ترتارزش معامالت  واز رونق افتاده و حجم در بورس کاال  7931سال  در محصوالت کشاورزی

 کاهش داشته است.   آندرصد نسبت به سال قبل از  73درصد و  92

ابزارهای جديدی گسترش استفاده از  به دنبالهم  7931سال بورس کاال همچنان همانند سال قبل در  در

مالت و اختیار معا سبد سهام ،آتی اقدامات زيادی برای استفاده از قرارداد بینيندرابودند. بازار اين در 

ها کاهش حد اعتباری کارگزاری را پیگیری کردند. در اين سالزعفران  ازجملهبرای محصوالت بیشتری 

ار سرمايه ايران شاهد اتفاقات بسیاری بازهمچنین  .يافت و نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد

 تقالواننقلتوان به آغاز معامالت آتی و اختیار معامالت زعفران، کاهش مالیات بر آن می ازجملهبود که 

 ی اشاره داشت.های بورسشرکت

های و در برخی از کارگزاری يافتهافزايشتوجهی حجم خريدهای اعتباری مقدار قابل 7931سال در 

تبارهای بسیار بااليی به مشتريان خاص اختصاص داده شد و با اين اتفاق ريسک معامالت خصوصی اع

ها باال رفت. اما با تصويب و اجرای دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه و ورشکستگی کارگزاری

 يدوفروشخرنهادهای مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موج جديدی از نظارت بر فرآيند 

اهش ک مراتببهها ريسک اين صنعت را ی صورت گرفت و با تعیین حد اعتباری در کارگزاریاعتبار

 .داد

در بازار سرمايه به وقوع پیوست، آغاز معامالت آتی زعفران  7931يکی ديگر از رخدادهايی که در سال 

رماه د شهريوسال نخستین قرارداد آتی زعفران با سررسیاين های ابتدايی در بورس کاال بود. در ماه

اندازی شد و دارندگان کد معامالتی قراردادهای آتی در بورس، به در بورس کاالی ايران راه 7931

 7.معامله اين محصول پرداختند

                                                 
ای بريده ممتاز )نگین( به عنوان دارايی پايه و حد نوسان قیمت روزانه گرم زعفران رشته 722دازه هر قرارداد در اولین قرارداد آتی زعفران ان 7

ن وزعفران در اين معامالت نیز مثبت و منفی سه درصد نسبت به قیمت تسويه روز قبل بود. همچنین قراردادهای آتی در اولین روز معامالتی، بد

آن  79دقیقه در ابتدای جلسه معامالتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی رأس ساعت  92ش گشايش به مدت حد نوسان قیمتی، با دوره پی

 .روز با دوره عادی معامالتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه يافت
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چند  هم بعدازآننفت خام سبک شرکت ملی نفت ايران برای اولین بار در بورس انرژی عرضه شد و  

اندازی ابزار راه 7931ادهای بازار سرمايه ايران در سال يکی ديگر از رخد ها ادامه يافت.مرتبه عرضه

 معامالتی آتی سبد سهام بود. 

شد. اختیار معامله،  یاندازراهبزار مالی اختیار معامله زعفران نیز در بورس کاالی ايران ا 7931در سال 

قراردادی دوطرفه بین خريدار و فروشنده است که بر اساس آن خريدار قرارداد، حق )نه الزام و تعهد( 

 .دارد که مقدار معینی از دارايی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد يا بفروشد

خريدار  کهیطوربهای انجام دهند؛ آينده معامله کنند که دردرواقع در اين قرارداد، دو طرف توافق می

پرداخت مبلغ معینی، حق خريد يا فروش دارايی مندرج در قرارداد را در زمانی  یدرازااختیار معامله، 

 د. آوراست، به دست می شدهیینتعمشخص با قیمتی که هنگام بستن قرارداد 

 کنندگان. بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف6-4

ها، های مربوط به بازرسیبرخی از شاخص هرسالهکنندگان و تولیدکنندگان سازمان حمايت از مصرف

، رسیدگی به شکايات مردمی و برخی از اقدامات شدهکشفهای تشکیل شده، تخلفات صنفی پرونده

ط وکند. نتايج اين اطالعات و آمار مربکنندگان منتشر میانجام شده در خصوص احقاق حقوق مصرف

 شده است. ارايه( 72-3ها در جدول )به اين شاخص

 7939-31طی دوره  های بازرسی و نظارت از واحدهای صنفیشاخص (.70-3)جدول 

 1367 1369 1365 1364 1363 سال
 1367 اتتغییر

 1369به 

 5.1 2/9 1/9 0/4 7/1 1/1 بازرسی )میلیون فقره(

 -0 022 024 010 942 922 های متشکله )هزار فقره(پرونده

های انجام های متشکله به بازرسینسبت پرونده

 شده)درصد(
5 5/5 0/1 1/5 5.0 1.74- 

 72 021 012 990 407 421 تخلفات کشف شده )هزار فقره(

های انجام نسبت  تخلفات کشف شده به بازرسی

 شده)درصد(
1 1 1 1 1.59 1.51 

های تشکیل نسبت تخلفات کشف شده به پرونده

 شده)درصد(
705 709 701 701 749 70.1 

 41.15 019 712 731 094 021 رسیدگی به شکایات مردمی )هزار فقره(

 - - ــ ــ ــ 9 پلمپ شده و نصب پارچه )هزار فقره(

 40.79 019 722 022 095 922 کل شکایات )هزار فقره(

 -4.2 42 40 49 47 42 رسیدگی به شکایات )متخلف( درصد

 04.59 42 59 50 59 51 رسیدگی به شکایات )غیر متخلف(درصد 

 742 70 5 5 1 4 درصد رسیدگی به شکایات )در دست بررسی(

 5.7 043 091 023 440 439های صــنفی ارســالی به تعزیرات )هزار  تعداد پرونده
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 فقره(

 39.1 920 751 703 591 474 های صنفی رسیدگی شده )هزار فقره(مجموع پرونده

های های صنفی رسیدگی شده به پروندهپرونده نسـبت 

 ارسالی به تعزیرات
29/2 07/7 17/2 15/2 - - 

 3121.4 791272 7931 ــ ــ 9203 1(ریال )میلیارد های صنفیهارزش ریالی پروند

 772.4 253 930 302 110 402 (ریال )میلیاردی های صنفهمیزان جرایم وصولی پروند

های وصولی به ارزش ریالی پروندهنسبت میزان جرایم 

 )درصد( صنفی
  2.19 02 ــ ــ 74

 .کنندگان و تولیدکنندگان و محاسبات پژوهش: سازمان حمايت مصرفمأخذ

  

 شدهارائهاست. آمار داشته  7931رشد نسبت به سال درصد  5.1 حدود  7931ها در سال تعداد بازرسی

هزار 022به  7931هزار فقره در سال  024از  های متشکلهسازمان حمايت حکايت روند کاهشی پرونده

هزار پرونده  012از با ده درصد رشد  تخلفات کشف شدهدهد. البته را نشان می 7931پرونده در سال 

آمار به  ا توجهباست  ذکر يانشااست.  يافتهافزايش 7931هزار فقره پرونده در سال 021به  7931در 

اين فعالیت مهم از نزولی به روند تغییر حاکی از ( 72-3جدول ) یهاشاخصسازمان حمايت، عمده 

 صعودی است. 

حقوق  کننده يترعا وکارکسببرای جلوگیری از گسترش اجحاف و تخلف و حمايت از فعاالن 

مکانات، الزم است ا خصوصهببايد انجام پذيرد.  نظارت و بازرسی کنندگان، بهبود اصالح بخشمصرف

اختیارات و فعالیت سازمان حمايت گسترش يابد. همچنین بايد همچون کشورهای ديگر از انجمن 

است  الزم بینيندراد. وکنندگان در پیگیری کنترل، نظارت و بازرسی استفاده شحمايت از مصرف

ون نظارت و بازرسی های صنفی همچبازنگری کلی در واگذاری وظايف حاکمیتی دولت به تشکل

يجاد ا صورت پذيرد. چراکه تضاد منافع عموم مردم و فعاالن صنفی در سمت عرضه و تقاضا اقتصاد

کنندگان توسط به مصرف هااجحافبسیاری از پیگیری اولويت که اين تضاد موجب عدم  شودمی

 های صنفی شده است. کلتش

  1367های تنظیم بازار در سال . بررسی سیاست6-5

 1367در کارگروه تنظیم بازار در سال  شدهاعمالهای . اهم محور سیاست6-5-1

 سوی از 7931 خردادماهدر که  اختیاراتی و به وظايف با توجه بازار تنظیم کارگروه 7931 سال در 

و بررسی  جلسه 95 برگزاری به ، اقدامشد صنعت، معدن و تجارت ابالغ وزارت به جمهوریسرئ

                                                 
های های قبل تنها پروندهکه در سال های متشکله سازمان حمايت بوده، به تبع در نظر گرفتن تمامی پرونده7931دلیل افزايش شديد در سال  7

 شد. صنفی در نظر گرفته می



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 944صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

زی(، غیرفل و فلزی )پتروشیمی، صنعتی محصوالت کشاورزی، گروه محصوالت 4قالب موضوعات در 

 بازار اخذ تنظیم امور در جهت تسهیل تصمیم  117 جلسات ساير موارد کرده است. در اين و خدمات

گرفته شده در کارگروه تنظیم بازار  کار به هایسیاست و اقداماتها، محوراهم . شد ابالغ اجرا و برای

 بندی کرد. طبقه 7-2شکل  صورتبهتوان را می7931 سال بازار تنظیم منظوربهکشور 

 7931 سالتنظیم بازار در  در كارگروهگیری (.اهم محورهای تصمیم7-3شکل )
 

 های تحقیق: يافتهمأخذ  
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:
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 945صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 1367تنظیم بازاری در سال  های. سیاست6-5-2

 و کشاورزی مربوط به تنظیم بازار محصوالت ،7931 سال مصوبات کارگروه تنظیم بازار در بیشترين

 از کل مصوبات تنظیم بازار را در اين سال داشته است. محصوالت درصدی 42 سهم غذايی بوده است که

و محصوالت  درصد 4 فلزیمحصوالت  درصد، 73 غیرفلزی )محصوالت درصدی 01سهم  صنعتی

درصدی را از کل مصوبات کارگروه در اين سال را به خود  5 خدمات سهم درصد( و9پتروشیمی 

 اند.درصدی را از کل مصوبات داشته 03اند. ساير موارد نیز سهم اختصاص داده

 زو عرضه انواع گوشت قرم تأمینو غذايی، مصوبات مرتبط با  کشاورزی در بین محصوالت گروه 

ت بیشترين مصوبه به اين محصوال اند وداشتهرا  بازار تنظیم کارگروه مصوبات کل از درصدی 79 سهم

میوه، شیر و محصوالت لبنی، شکر، برنج،  گوشت مرغ، روغن خوراکی، ازآنپساختصاص داشته است. 

 ظیمتن کارگروهدر مصوبات  صنعتی اند. در بین کاالهایقرارگرفتههای دامی، گندم و آرد گندم نهاده

 از درصد از کل مصوبات بیشترين درصد 3اتومبیل سبک و سنگین با اختصاص  بازار، انواع الستیک

درصد مصوبات، ساير  1 ترتیب کاغذ با ه اختصاص داده است. پس از الستیک، ب خود به مصوبات کل

با دو درصد، محصوالت پتروشیمی با يک درصد،  هرکدام یخانگلوازمدرصد، فوالد و  4محصوالت با 

 درصد قرار دارند.  2.72کاغذ تیشو و پوشک با يک درصد و خودرو با 

 ، وزارت7931تنظیم بازار در سال کارگروههای متولی اجرای مصوبات ها و سازماندر بین وزارتخانه 

بیشترين  درصدی 00 مکشاورزی با سه جهاد وزارتو  درصدی 01 سهم با و تجارت معدن صنعت،

 دو وزارتخانه، ساير ينبعدازااند. در اختیار داشتهسهم را در اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار 

 پزشکی و آموزش و درمان بهداشت، وزارت اطالعات، وزارت کشور، ها شامل وزارتخانهوزارت

  اند.تنظیم بازار بودهمتولی  هایوزارتخانهمهمترين  از اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 دش مشخص بازار، تنظیم کارگروه شده اجرا مصوبات از متولی هایسازمان از يک هر سهم بررسی در 

 کارگروه شده اجرا مصوبات از درصدی 31 سهمی با تولیدکنندگان و کنندگانمصرف حمايت سازمان که

ک مرکزی، سازمان، بان ينبعدازااشته است. را در اجرايی کردن مصوبات مربوطه د رتبه اولین بازار، تنظیم

 ساير و کشور وبودجهبرنامه سازمان گمرک، کشاورزی، جهاد تجارت، وزارت معدن و صنعت، وزارت

 گرفتند. قرار بعدی هایرتبه در متولی هایدستگاه

بر صورت گرفته که اين اقدامات  7931در تنظیم بازار کاالهای اساسی در سال  یاگستردهاقدامات 

و عرضه محصوالت در بازارهای داخلی کشور پیگیری انجام گرفته است.  تأمینتغییر وضعیت  اساس

)تولید و واردات( افزايش زيادی  تأمینکاهش  تبعبهقیمت آن  بارهيکبهمحصوالتی که  کهیطوربه



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 941صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

گوشت  به انتویماين محصوالت  ازجملهاست.  قرارگرفتهداشته در دستور کار کارگروه تنظیم بازار 

 و نیمه سنگین اشاره داشت.  ینسنگقرمز و انواع الستیک 

 در اقالم ضروری اتخاذشدههای بررسی سیاست. 6-5-3

 برنج 

تی ای برای واردات برنج تکالیف دولو تخصیص ارز مبادله تأمینتنوع در بازارهای خريد برنج وارداتی، 

 توسط شرکت بازرگانی دولتی ايران، پرداخت به شرکت بازرگانی دولتی ايران، تکمیل ذخاير مصوب

به  های اختصاصیهای ثبت سفارش شده با ارز متقاضی، توزيع سهمیهالتفاوت ارز برای برنجبهما

خصیص ت در خصوصبرنج در شبکه منتخب صنفی، پیگیری  ازجملهها، توزيع برخی از اقالم استان

 های، بازارچهیبرکولهکلیه مجاری غیر از گمرک ) های وارداتی، حذف ورود برنج ازسهمیه ارزی برنج

 تقاضای عمده برای کاالهای اساسی تأمیننرخ ارز بازار(،  یرمتعارفغافزايش  به دلیلمرزی، ته لنجی و 

 وده است. کاالی برنج ب در خصوص اتخاذشدههای سیاست ازجمله تأمینمستقیماً توسط مباشرين اصلی 

 ) كیلوگرم/ ریال( 7931 در سالدر بازار  )هندی(برنج خارجی  قیمت میانگین(. 7-3نمودار )

 
 و تولیدکنندگان   کنندگانمصرف: سازمان حمايت مأخذ

 

 عمدتاًتا پايان سال روندی  7931از ابتدای سال طارم داخلی روند قیمتی برنج(، 7-3)مطابق نمودار 

ای قبل از ههای پايانی سال تغییرات افزايشی شديدتری نسبت به ماهافزايشی داشته و اين روند طی ماه

روندی صعودی داشته  اسفند به منتهی ماههدوازده طی هندی برنج قیمت همچنینخود نشان داده است. 

از  جربه نموده است.ت را ريال 20934کیلوگرم  به قیمت هر 7931و باالترين افزايش قیمت را در آذر 
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 941صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

واردات اين  خارجی و کاهش برنج واردات سفارش ثبت با ممنوعیت زمانهم 7931آذرماه سال 

ل رفع اين مشک منظوربهيافت.  ناگهانی افزايش طوربهمحصول، قیمت انواع برنج خارجی در کشور 

 الس ابتدايی ماههسه لذا در، ای برای واردات اين محصول کردبادلهدولت اقدام به اختصاص دادن ارز م

قیمت برنج هندی روندی  واردات به ایمبادله ارز واردات ناشی از اختصاص افزايش واسطهبه 7931

از ابتدای تابستان با شديدتر شدن نوسانات قیمت ارز و ديرکرد در  اما مجدداً ،نزولی به خود گرفت

زايشی به خود گرفت. البته ذکر اين نکته تخصیص ارز برای واردات، قیمت برنج  وارداتی روندی اف

حمايت از تولید داخلی، در فصل برداشت اقدام به  منظوربهدولت  هرسالههم ضروری است که 

ايد به ب بوده است. مؤثرکند و همین امر نیز بر افزايش قیمت برنج خارجی ممنوعیت واردات برنج می

ريالی در  40222به دلیل برخورداری از نرخ ارز اين نکته توجه داشت که ثبات قیمت برنج وارداتی 

نج توجه قیمت برتا حدی نقش کنترلی در قیمت برنج داخلی داشته است و از جهش قابل 7931سال 

 داخلی نیز در اين سال جلوگیری کرده است. 

 ()كیلوگرم/ ریال 7931در بازار در سال  7طارم درجه قیمت برنج  ییراتو تغ سطح (: میانگین3-3نمودار )

   .و تولیدکنندگان کنندگانمصرف: سازمان حمايت مأخذ

 

ريال در ابتدای سال  795033سال روندی رو به افزايش داشته از  يندر اهمچنین قیمت برنج طارم نیز 

  رسیده است. 7931سال  اسفندماهريال در  712194درصد به  72با رشد بیشتر از 
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 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 942صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 

 گوشت قرمز

اقدامات متعددی از سوی  7931گوشت قرمز در سال  قیمت توجهقابلبا توجه به افزايش قیمت 

کارگروه تنظیم بازار برای کاهش قیمت اين کاال انجام شد. با توجه به افزايش نرخ ارز در اين سال، 

دادن  ربرای جلوگیری از افزايش قیمت گوشت قرمز در اين سال، قرا اتخاذشدهسیاست کالن  ترينمهم

تومانی بوده است که اين موضوع با توجه  9222اين محصول در فهرست کاالهای مشمول دريافت ارز 

تومانی مشکالتی را برای واردکنندگان ايجاد  4022تومانی تا ارز  9222ارز  التفاوتمابه تأمینبه عدم 

 کرد. 

ازمان امور یگیری الزم از سالتفاوت گوشت قرمز، پبهتشکیل کمیته تخصصی گوشت قرمز، پرداخت ما

گوشت قرمز و دام زنده  ازجملهدرصد مالیات از کاالهای اساسی  4عدم اخذ  در خصوصمالیاتی 

درصدی قیمت پايه گوشت  3میلیارد ريالی برای گوشت قرمز، افزايش  7022يارانه  تأمینوارداتی، 

دام زنده که مشمول دريافت  ونههرگوارداتی تنظیم بازار،  ممنوعیت صادرات رسمی و خروج غیررسمی 

، های مرزیبرای خروج دام زنده استان یرانهگسخت، برقراری فرآيندهای کنترلی بودندای ارز يارانه

ان با توجه به محاسبات سازم هاآنواردات  مبدأ بر اساسهای وارداتی تعیین قیمت مصوب برای گوشت

هیل دامپزشک جهت تسريع و تس تأمینمجوز و  کنندگان و تولیدکنندگان، تسهیل صدورحمايت مصرف

واردات گوشت قرمز از مبادی مختلف، امکان دسترسی به سامانه توزيع گوشت از طريق شرکت 

پشتیبانی برای سازمان بازرسی و دبیرخانه کارگروه، تبديل ارز دولتی به ارز نیمايی برای واردات گوشت 

انات ها و امکاز ارز دولتی، استفاده از تمامی ظرفیت ادهسوءاستفها و با توجه به ادامه افزايش قیمت

مکلف نمودن شرکت پشتیبانی امور دام کشور به واردات دام زنده مولد و کشتاری و  ازجملهموجود 

افزايش ورود گوشت منجمد و گرم، تعیین قیمت تحويل گوشت قرمز منجمد گوساله وارداتی درب 

بندی هبا توجه به مشکالت مربوط به بست شقهیمن صورتبهشت کننده، توزيع گوسردخانه برای مصرف

بصره ها، مستثنی شدن از تتوزيع گوشت در شبکه تعاونی های متفاوت،گوشت وارداتی و ايجاد قیمت

 (الکترونیکی عرضه) داخلی تجارت جامع عرضه از طريق سامانه 7گمرک، 01/1/7931ابالغیه مورخ  9

( 9-3) در نمودار  ها و تصمیمات کارگروه در ارتباط با گوشت قرمز بوده است.از مهمترين سیاست

 ترسیم شده است.  7931روند قیمت گوشت قرمز در سال 

                                                 
مصوبه مستثنی و براساس قانون امور گمرکی عمل گردد و در راستای اين کاالهای اساسی مورد نظر)گوشت قرمز، مرغ ، الستیک( از شمول  7

 0.5ه کانتینرهای گوشت اقدام تا از پرداخت عوارض ابطال اظهار نامه متروک رفع مشکل حادث شده گمرک جمهوری اسالمی ايران نسبت به

 درصد نیز معاف گردند 72درصد و کارمزد 
 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 943صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 )كیلوگرم/ریال( 7931میانگین قیمت گوشت گوساله در سال  .(9-3نمودار)

 کنندگان و تولیدکنندگان: سازمان حمايت مصرفمأخذ

ساله منتهی به اسفند گردد قیمت گوشت گوساله طی يکمالحظه می (9-3که در نمودار ) ونهگهمان

درصد رشد نسبت  774قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله با  کهیطوربهداشته  یامالحظهقابلافزايش 

 تصمیماتی رغمعلی گوساله گوشت قیمتافزايش يافت.  275391( به 7931به ابتدای دوره )فروردين

 اين، است داشته صعودی مستمراً روند 7931 سال طی ایمبادله ارز تخصیص و واردات افزايش نظیر

 در نیمسئول و مردم هایدغدغه ترينمهم از يکی گوشت قیمت افزايش مساله يباًتقر که است حالی در

 وناگونیگ تصمیمات کاال اين قیمت کنترل منظوربه بازار تنظیم کارگروه جلسات در و بوده سال اين

 افزايش صرف بود قرار که وارداتی، گوشت توزيع شبکههای علت ضعف به اما. است اتخاذشده

 ودخ اصلی هدف از عمدتاً، گردد خانوارها نیاز تأمین و مناسب قیمت با جامعه ضعیف قشر دسترسی

 یشترب بلکه، نشد بازار در گوشت قیمت کاهش و بازار ساختن متعادل به منجر تنهانه و شد منحرف

 .شد جامعه پذيرآسیب اقشار یرازغبه هايیبخش نصیب

 گوشت مرغ

ترل کن منظوربهکارگروه تنظیم بازار  کهنحویبهبا نوسانی زيادی همراه بود  7931قیمت مرغ در سال 

ها را انجام داد. تعیین قیمت مصوب برای مرغ زنده تحويل گذاریقیمت اين محصول برخی سیاست

به بندی شده،  محاسقطعه صورتبهامور دام  یبانیپشتواحد مرغداری، توزيع مرغ توسط شرکت  درب

ريزی، تعیین نرخ خريد عوارض صادراتی مرغ و اجرايی نمودن دريافت آن، افزايش تعداد جوجه
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 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 952صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

حمايتی مرغ برای ذخاير استراتژيک، ترمیم ذخاير استراتژيک، واردات گوشت مرغ، تعیین قیمت برای 

اين  ترينمهمتسهیل واردات از  های تولید گوشت مرغ وت برای نهادهتعیین قیم ،روزهيکجوجه 

 بوده است.   7931ها در سال گذاریسیاست

 روزهيکهای اين بخش همچون جوجه نهاده قیمت ننوسا یرتأثبر اين اساس قیمت گوشت مرغ تحت 

بود. نوسانات زياد قیمت داخلی  7931و قیمت کنجاله سويا و ذرت شاهد روندی افزايشی طی سال 

ی نهاده تولید، های جهانبه سبب تغییرات سیکلی تقاضا، تغییرات قیمت خوراک دام ناشی از تغییر قیمت

شیوع  ،باال بودن هزينه تولید بوده است. عالوه بر اين درنتیجهو  های سنتی تولیدتغییر نرخ ارز، شیوه

افزايش قیمت در اين  علليکی از  قطعه 0.1 با ايجاد تلفات بیش از 7931آنفوالنزای مرغی در سال 

ر برای گذاسیاست کراتبهاين موضوع است که  دهندهنشانسال بوده است. اگرچه تصمیمات کارگروه 

از اين ، ها دست زده استها به تغییر قیمت تثبیتی و اتخاذ ساير سیاستقیمت جلوگیری از افزايش

 ها نه فقط درتغییرات قیمت کهنحویبه .اين محصول شود موارد نتوانسته مانع از افزايش قیمت

هايی سیاست ،شود. بر اين اساسمحصوالت نهايی بلکه در کل زنجیره تولید اين محصول مشاهده می

های تولید گوشت مرغ نهاده فروشانگران، برخورد با روزهيکین قیمت سقف برای جوجه همچون تعی

، همچنین عرضه کافی گوشت مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور روزهيکذرت و جوجه  ازجمله

 در اين سال بوده است. خصوصبهکارگروه  یداتتأک ازجملهدام، واردات گوشت مرغ 

 )كیلوگرم/ریال( 7931قیمت گوشت مرغ در سال میانگین  (.4-3نمودار )

 
 .کنندگان و تولیدکنندگان: سازمان حمايت مصرفمأخذ 
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 957صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 روغن
 یاگونهبهبوده،  تأمیناصلی کارگروه در خصوص اين کاال موضوع  يتو اولودغدغه  7931در سال  

کاال در عرضه محیطی را نداشته باشند. محور تصمیمات در اين سال  کمبودکه عموم مردم احساس 

عدم ايجاد محدوديت مقداری در واردات روغن، تکمیل زنجیره تولید و ايجاد تناسب بین تعرفه  عمدتاً

و  أمینتروغن و کنجاله، اولويت خريد دانه داخلی و کنجاله استحصالی نسبت به مشابه وارداتی آن، 

ین قیمت تعیاز سوی بانک مرکزی،  یازموردنپیگیری جهت تخصیص ارز  صنوف، یازدنمورتوزيع روغن 

 سازی روغن در بخش خصوصی و دولتی مطابقبر ذخیره یدتأکتثبیتی برای روغن و همچنین نظارت و 

کارخانجات در  شدهتمامهای سال کارگروه بر اساس هزينه يندر ابا مصوبه هیات وزيران بوده است. 

 درصدی را برای اين کاال تصويب نمود.  3تولید روغن، افزايش قیمت 

نشان داده شده است.  7931تغییرات آن در سال جامد و ( روند قیمت روغن مايع و 5-3در نمودار )

 همايبهشتارددر  با افزايش قیمت مصوب آن زمانهمشود افزايش در قیمت که مشاهده می گونههمان

افزايش قیمت  است )اجرای افزايش داده شده يورماهشهردر نوبت دوم در  و همچنین قیمت 7931

افزايش قیمت روغن نباتی در سقف  ینو دوممصوب در دومین جلسه کارگروه  73/0/7931روغن از 

در  7931 ماهيبهشتارددرصدی اعمال شده در  3درصد محاسباتی سازمان حمايت عالوه بر رشد  71

  کارگروه تنظیم بازار(. 7931/ 1/  9خ مصوبه مور

 

 )ریال( 7931میانگین قیمت روغن مایع و جامد در سال  (.5-3نمودار )                       

 

 .کنندگان و تولیدکنندگان: سازمان حمايت مصرفمأخذ
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 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 950صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

عدم امکان نوسان تی بودن قیمت روغن درب کارخانه و بیبا توجه به تث ،ذکرشدهبر اساس موارد 

متعادل کردن زنجیره تولید و ايجاد  عمدتاًاين محصول  در خصوصگروه ررويکرد کا نامتعارف قیمت،

  بود.های مختلف آن توازن در بخش

  شکر

 شکر وارداتتامین از محل شامل تعیین قیمت تثبیتی،  عمدتاًهای اتخاذ شده در مورد شکر سیاست 

کارخانجات قند  7چغندر پايیزه(، پرداخت معوقاتهمچنین در برداشت نیشکر و  یرتأخ)به دلیل بروز 

و شکر و تکلیف شرکت بازرگانی دولتی به افزايش عرضه برای واحدهای تولیدی و صنفی و استفاده 

های نظام توزيع در متعادل کردن بازار بوده است. قیمت مصوب شکر سفید درب کارخانه از از ظرفیت

ريال در اين سال  92222درصد افزايش به ازای هر کیلوگرم به  72با حدود  7931سال ريال  01002

و کاهش مقادير  طرفيکازايجاد شده در برداشت چغندرقند  ماههيک یرتأختعیین شد. با توجه به 

فزايش ا واسطهبهافزايش مقادير مصرف اين کاال  همچنین نسبت به سال قبل و 7931در سال تولید سال 

اده اولیه م عنوانبهدرات محصوالت کیک و کلوچه، شیرينی، شکالت و ساير محصوالتی که از شکر صا

  .قیمت شکر روند رو به افزايش به خود گرفت 7931سال  درکردند، تولید استفاده می

اقدامات الزم روند افزايش قیمت شکر را  موقعبههای ذيربط در انجام تعلل دستگاه ،عالوه بر اين

سری ک تأمینامین جلسه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر تسريع در  04تصمیمات افزايش داد. با توجه به 

 422صدور مجوز واردات  در خصوصنیاز کشور به شکر از محل واردات و گزارش وزارت جهاد 

م اجرايی جهت ثبت سفارش واردات علیرغم هزارتن شکر به انجمن صنايع قند و شکر ايران، اقدا

با توجه به مسئولیت مستقیم وزارت جهاد برای  درنهايتگذشت نزديک به يک ماه انجام نگرفت و 

شکر با قیمت مصوب و از طرفی احتمال مديريت بازار از سوی کارخانجات و صاحبان کاال و  تأمین

های بخش خصوصی نسبت از ظرفیت ضمن استفاده ،محتکرين، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد

 به عمل آورد.  رابه عملیاتی شدن واردات شکر به کشور اقدام الزم 

قیمت شکر در سال  ،ريال 92222ريال به  01002 ازبا توجه به افزايش قیمت شکر درب کارخانه 

رخ داده  ماهبهمنقیمت شکر از اواخر  مقدار متعادلی بوده است. شروع روند افزايشی ماهبهمنتا  7931

ريال رسیده است )رشد  42120ريال به  94293از  ماهه 70طی دوره  گرمی 322شکر  است. قیمت

درصد بود است که يکی از  72حدود  اسفندماهافزايش قیمت شکر از بهمن تا  حالبااين. درصدی( 49

 نیز بوده است.  افزايش قیمت جهانی داليل آن

                                                 
در نهايت  ،بر پرداخت معوقات اين کارخانجاتريزی کشور مبنیبه سازمان مديريت وبرنامه تنظیم بازار رغم تاکید کارگروهدر اين سال علی 7

 .تمامی معوقات اين کارخانجات پرداخت نشد



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 959صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 )ریال( 7931در سال گرمی  388 قیمت شکر میانگین . (6-3نمودار) 

 
 .و تولیدکنندگان کنندگانمصرف: سازمان حمايت مأخذ   

 

 های دامی نهاده

را تجربه نکرده است.  توجهیقابلجهشی نبوده و افزايش  7931رشد قیمت ذرت و جو طی سال 

 7931 ماهیدآغاز شده است. از  7931سال  ماهید، افزايش قیمت ذرت، جو و کنجاله سويا از حالبااين

سويا با  و کنجالهدرصدی  72.2درصدی، جو با رشد  71.9به ترتیب ذرت با رشد  7931تا پايان سال 

 درصدی مواجه شده است.  05.1رشد 
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 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 954صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 )ریال( 7931طی سال  های دامینهادهروند قیمت  .(1-3نمودار)

 
 .و تولیدکنندگان کنندگانمصرف: سازمان حمايت مأخذ 

 

 ی دامیهاهقدامات صورت گرفته در راستای مديريت بازار نهادا

 کنجاله سويا

 وزارت جهاد 7931.4.1مورخ  1901/202های روغنی به استناد ابالغیه ممنوعیت صادرات دانه

 ؛کشاورزی

  ؛های واردکننده کنجالهو شرکت یکشروغنتشديد نظارت بر کارخانجات 

  ؛کنجاله توسط شرکت پشتیبانی جهت ترمیم ذخاير هزارتن 7043خريد 

  وزارت جهاد  21/24/7931مورخ  1901/202ممنوعیت صادرات کنجاله سويا به استناد ابالغیه

 ؛کشاورزی )ورود موقت جهت پردازش بالمانع است(

 

 جو 

  های گلستان و مازندران توسط شرکت پشتیبانی امور دام در هزارتن جو از استان 05خريد

 ؛7931سال 

  وزارت جهاد  21/24/7931مورخ  1901/202)ابالغیه  جو دوسرممنوعیت صادرات جو و

  ؛ورود موقت جهت پردازش بالمانع است(-کشاورزی
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 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 955صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

  ؛ريال 79522تعیین قیمت برای جو وارداتی معادل 

  ذرت  

 ؛تخصیص ارز به میزان کافی و مطابق با درخواست وزارت جهاد کشاورزی 

 وزارت جهاد  21/24/7931مورخ  1901/202ذرت به استناد ابالغیه  ممنوعیت صادرات

 .کشاورزی )ورود موقت جهت پردازش بالمانع است(

  1367های تنظیم بازار در سال تحلیلی بر سیاست. 6-5-4

دهد که عمده تصمیمات آن معطوف به تنظیم بازار اقالم بررسی مصوبات کارگروه در اين سال نشان می

 گستره های دولت در اين امر ريشه در افزايش نرخ ارز،ای از دخالتاست که بخش عمدهاساسی بوده 

، یبازار رسانتخصیص ارز مبادالتی، تنگناهای داخلی و کمبود عرضه،  مشکالت نظام توزيع و 

 ها داشته است. های فصلی و تغییر در تعرفهتجاری همچون ممنوعیت هاییاستس

 هاکرده است که اين سیاست هايیگذاریکارگروه اقدام به سیاست ،کاالها با توجه به افزايش قیمت

ا در کاالهايی هنمونه بررسی روند قیمت عنوانبهبايسته قیمت را در بازار کنترل کند.  صورتبهنتوانسته 

ا در هرغم برخی نوسانات، قیمتدهد علیاند نشان میهمچون شکر و روغن که قیمت تثبیتی داشته

کاالی شکر در برخی از مقاطع سال به دلیل کندی  در خصوصموارد نیز روندی افزايشی داشته و  اين

رو هايی روبهاطالع از کاهش تولید( عرضه اين کاال با محدوديت باوجود)تعلل در واردات  تأمینروند 

 گرچهاهايی از سال افزايش چشمگیری در قیمت شکر مشاهده شده است. در ماه کهیطوربه ؛شد

 حالااينب ؛گیری شده استدهد در اين خصوص تصمیمبررسی مصوبات کارگروه تنظیم بازار نشان می

متولی افزايش قیمت در اين کاال را  هایدستگاهبرخی از و دقیق مصوبات از سوی  موقعبهعدم اجرای 

 به دنبال داشته است.

ها افزايشی بوده است. در شده، روند قیمتاقدامات انجام  رغمبهبرنج  ر کاالهايی همچون گوشت ود 

اين خصوص تالش شده از طريق واردات کمبود عرضه در کشور جبران شود، ولی اين اقدامات به 

 7931ال ها را محقق سازد. در سبر قیمت توجهقابل یرتأثدلیل کمتر بودن سطح پوشش عرضه نتوانست 

 توجهیقابلولید در خصوص گوشت اشتباهات های تعالوه بر افزايش نوسانات نرخ ارز و هزينه

شدن گوشت وارداتی  دستبهدستنظارت ناکافی بر توزيع و  هاآن ترينمهممشاهده شد که يکی از 

 دی و توزيع نامناسب گوشتبنبین دالالن و دامن زدن به افزايش قیمت اين کاال در بازار بود. سهمیه

ر افزايش ب مؤثرگوشت وارداتی از ديگر موارد  تأمینمتولی  عنوانبهرکت پشتیبانی امور دام از سوی ش

 دالالن در اين بازار بود. 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 951صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

را از منظر  7931های مترتب بر تنظیم بازار کاال در سال ضعفآمده، عملهای بهبه بررسی با توجه

 : برشمردموارد زير  صورتبهتوان گذاری میسیاست

  خش های بگیری از ظرفیتبرای بهره ويژهبهو عرضــه کاالها  تأمیننبود الگوی مناســب برای

 خصوصی؛ 

 کاالهای اساسی؛   تأمیندر حوزه  خصوصبهبینی نگری و پیشعدم آينده 

 مصوبات؛برخی از   موقعبهها و انجام گذاریدر سیاست یرتأخ 

 توزيع نامناسب و نبود نظارت کافی بر آن؛ 

 ی در تنظیم بازار کاالهای اساسی.های متولعدم هماهنگی میان دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 951صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 فصل نهم گیرییجهو نت یبندجمع

دارد.  قیمیرمستو غ یممستق صورتبهدر اقتصاد کشور  ینقش مهم یداخل یاذعان داشت بازرگان توانمی

 هاییتفعال نیب یترمستحکم یرهبهتر عمل کند، زنج یداخل یمرتبط با بخش بازرگان هاییتهر چه فعال

 هایتیفعال يرانتظار داشت سا توانیخواهد شد و م يجادو صنعت ا یاعم از کشاورز یمختلف اقتصاد

مذکور برخوردار  یهادر بخش یداز رشد مطلوب عوامل تول یزن یدر حوزه صنعت و کشاورز یاقتصاد

 ینچنو هم یفروشو خرده یفروشعمده یهادر حوزه ويژهبه یبخش خدمات بازرگان یتباشند. اهم

است و  و مصرف یدبخش تول ینارتباط ب یآن در برقرار یدینقش کل یلو ارتباطات به دل ونقلحمل

حصوالت و عرضه م تأمین یرهرا در زنج یمثبت تأثیر تواندیبخش م ينا یو استانداردها يايیپو درواقع

 یدیکل یاز راهکارها تواندیمذکور م یهادر حوزه یارتباط هایيرساختز يتتقو روينازا. يدنما يفاا

 محسوب گردد.  یبه رشد و توسعه اقتصاد یدندر رس

 اختصاص خود به 7931 سال در را کشور اقتصاد افزودهدرصد از ارزش 45.5خدمات حدود  بخش

خدمات  هایيرگروهز میان از. است داشته کاهش درصد 9.3 حدود 7931 سال به نسبت که است داده

 ونقلحمل -0هتل و رستوران،  ی،فروشو خرده یفروشعمده -7يعنی یاصل يرگروهزسه  هاییتفعال

 یاخلد یبه بخش بازرگان یو تخصص یاحرفهو ارتباطات و  خدمات مستغالت و خدمات  نبارداریو ا

 را داشته 7931اقتصاد در سال  افزودهارزشاز کل  يیباال یمربوط است که سهم یممستق طوربهکشور 

 را به خود يراندر اقتصاد ا یراخ یهاسهم اشتغال در سال یشترينخدمات ب بخش کهیدرحالاست. 

 یبا سهم 7931در سال  یزبخش خدمات ن هایيرگروهز یاندر مسهم اشتغال  یشتريناند، باختصاص داده

 يناذعان داشت ا توانیاساس م ين. بر اگرددیمربوط م یدرصد به بخش خدمات بازرگان 59 بیش از

داشت  جهتو ديبا ینکار کشور دارد. در ب یرویاشتغال ن يشافزا یبرا يیباال یلو پتانس یتبخش ظرف

امل ش یصنعت یدتول يرمجموعهاز فعاالن ز یخدمات، بخش يرمجموعهز هاییتفعالعالوه بر  يراندر ا

 یداخل یبازرگان يرمجموعهز یبخش از فعاالن کشاورز ینکوچک و متوسط و همچن یدیاصناف تول

 ارند. قرار د

 7931سال بوده که نسبت به  یواحد صنف 443757حدود  7931صادر شده در سال  یپروانه صنف تعداد

درصد  05فعال در سال مذکور حدود  یصنف ی،واحدها یاندرصد رشد داشته است و از م70حدود 

 7931فعال در سال  یصنف واحدهایدرصد از کل  79.1حدود  یناند. همچنشده يیفاقد پروانه شناسا

ه به ک يیفاقد پروانه و واحدها یصنف واحدهای آمار به توجه با. اندنکرده يدخود را تمد یتپروانه فعال

 یشگیرانهپ ینکه اوالٌ قوان شودمیاستنباط  ینچن نمايندیخود امتناع م یتپروانه فعال يداز تمد یلهر دل



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 952صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

ات از تخلّف گونهينمربوط به مقابله با ا جرائم یاًو ثان یستن اربرخورد یحوزه از قدرت کاف يندر ا

 .یستبرخوردار ن یکاف یقدرت بازدارندگ ياو  يیضمانت اجرا

 720.0 حدود 7931نسبت به سال  7931پخش در سال  یهاانواع شرکت درمجموعصدور مجوز  تعداد

 15.4بزرگ  اییرهزنج یهاصدور مجوز فروشگاه اییرهزنج یهادرصد رشد داشته است. اما  فروشگاه

 یو صدور مجوز برا يشافزا درصد 5.3 7931 در سالهمگن  اییرهزنج یهادرصد رشد، فروشگاه

است. صدور مجوز  درصد داشته 79.5حدود  یسال رشد ينچندمنظوره در ا اییرهزنج هایوشگاهفر

 يابیرصد و بازارد 772.2حدود  7931نسبت به سال  7931در سال  یو مجاز ينترنتیا هاییتفعال

 یتشده با ماه یدگیتخلف رس یهاراستا تعداد پرونده یندرصد رشد داشته و در هم 03.0 یاشبکه

 برخوردار بوده است.  یدرصد 19.9از رشد  ينترنتیا یهاوکارکسب

از  تأمینجلسه با موضوعات متنوع در خصوص  95 یلبازار با تشک یمحوزه عملکرد کارگروه تنظ در

 ماه مبارک يامبازار ا یمتنظ یهابرنامه یاجرا ی،اساس یکاالها گذارییمتداخل و واردات، ق یدمحل تول

ظارت کنترل، ن هاییتفعال يدنوروز، تشد يامو ا يلدا شب ینظارت یهامدارس و طرح يیرمضان، بازگشا

 یبرخوردار بوده، اما برخ یریچشمگ هاییتو...، اگرچه از فعال يکاستراتژ يرذخا يجادا ی،و بازرس

نبوده است.  موفق پذيریبآساز اقشار کم درامد و  يتاهداف کالن کشور و حما یاقدامات در راستا

 يگراز د یاساس ایاز کااله یاریبس يکاستراتژ يرذخا يشجهت افزا يیهااتخاذ برنامه ینهمچن

 یمهدر ن ينبرنامه و عملکرد مباشر هینزم ينبوده که در ا 7931کارگروه در سال  ينا یکار هایيتاولو

 یدرست و اصول یبوده است. عدم توجه به اجرا یآخر سال متفاوت و همراه با مشکالت ياماول سال و ا

 گريموفق گذشته و موارد د تجربیاتعدم استفاده از  ینبدون مطالعه و همچن يزیرمصوبات، برنامه

اقشار مختلف مردم از منافع  یاز بودجه کشور و عدم برخوردار یارموجب صرف مبالغ بس چنینينا

 اقدامات شده است.  ينا

 طورهب نتوانسته بازار تنظیم کارگروه در شدهاعمال هایسیاست رسداساس موارد مطروحه به نظر می بر

 هاییدنآشام و هاسهم بخش خوراکی کهیطوربه باشد، موفق 7931 سال در تورم حفظ و کنترل در کامل

 . است بوده کااليی یهاگروه ساير از باالتر 7931 سال تورم در

 گذارییاسترا از منظر س 7931بازار کاال در سال  یممترتب بر تنظ یهاضعف ها،با توجه به بررسی

 : برشمرد يرموارد ز صورتبه توانیم



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 953صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 خش ب هاییتاز ظرف یریگبهره یبرا ويژهبهو عرضه کاالها  تأمین یمناسب برا ینبود الگو

  ی؛خصوص

 ی؛اساس یکاالها تأمیندر حوزه  خصوصبه بینییشو پ نگریيندهعدم آ   

 مصوبات؛برخی از  موقعبهو انجام  هاگذارییاستدر س یرتأخ 

 بر آن؛ ینامناسب و نبود نظارت کاف يعتوز 

 یاساس یبازار کاالها یمدر تنظ یمتول هایدستگاه یانم یعدم هماهنگ. 

کنندگان و مصرف يتسازمان حما یاز سو شدهارائهبر بازار، آمار  یحوزه نظارت و بازرس در

 ینهزم ينا است اما در ياتبه شکا یدگیپرونده و رس یلتشک ها،یبازرس يشاز افزا یحاک یدکنندگانتول

 است. تریبه اقدامات گسترده یازن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 912صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 

 

 

 

 

 

 تابعه هایسازمان و تجارت و معدن صنعت، وزارت اقدامات: فصل دهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 917صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 چکیده

دالر  نرخ شيافزاکه  یدانست. سال کشور ها در اقتصاددوره نيترتالطمماز  یکي توانیرا م 7931سال 

رچه در اين سال، اگ .العبور کشاندصعب یرهایرا به مس رانياقتصاد ا گرياز برجام بار د کايخروج آمرو 

آمريکا  همتحداياالت یارسانهتصويب و اجرايی نشده بود، فضای تبلیغاتی و  هايمتحربخش مهمی از 

ن در رفتار فعاالن اقتصادی کشور شد. در اي سوءاستفادهمتحده آن، منجر به آشفتگی و گاه  یکشورهاو 

 لسا شعار تحقق راستای در عمدتاً تابعه هایسازمان و تجارت و معدن صنعت، وزارت اقداماتسال 

 زارتخانهو برنامه ساالنه اهدافبوده است و  و تنظیم بازار مقاومتی اقتصاد، ايرانی کاالی از حمايت يعنی

 تدوين صنعتی توسعه به دستیابی منظوربه و ینگربرون و زايیدرون رويکرد با باالدستی اسناد اساس بر

 یبرگزار نظیر ايرانی کاالی مصرف برای سازیفرهنگ هایدر کنار برنامه ،راستا اين در .است شده

تنظیم بازار،  بر متمرکز وزارتخانه اقدامات و هابرنامه ها،سیاست عمده...  و هانمايشگاه و هاجشنواره

 بهبود روينازا .قرارگرفتهتولیدات  کیفیت بهبودافزايش میزان تولید صنعتی و صادرات غیرنفتی و 

 ریپیگی بخش، اطالعات و آمار هنگام به انتشار رسانیاطالع هایدرگاه توسعه و ايجاد اداری، هایرويه

 تایراس در و قاچاق کاهش باهدف تجارت ایغیرتعرفه موانع کاهش ها،مجوز صدور فرايند الکترونیکی

 یبازساز و نوسازی راستای در تسهیالت ارائه و حمايت. است شده انجام وکارکسب فضای بهبود

 کارکنان، یآموزمهارتو  آموزش و توسعه و تحقیق هایواحد تجهیز و اندازیراه از حمايت ها،بنگاه

 توسعه و ورکش صنعتی هایشهرک تجهیز و توسعه ،بنیاندانش صنايع اولويت با گذاریسرمايه تسهیل

 هایههزين کاهش کنار در داخل ساخت کاالهای کیفیت ارتقا باهدف صنعتی، هایخوشه کیفی و کمی

تشافی، اک هاییتفعالافزايش  .به همراه داشت را ايرانی کاالهای پذيریرقابت تا حدودی افزايش تولید

مخصوصاً در بخش صنايع معدنی و افزايش صادرات محصوالت معدنی از  گذاریيهسرماافزايش 

 امردر  هابنگاهاقدامات اين بخش است. در بخش تجارت خارجی تمرکز بر توانمندسازی  ترينمهم

مديريت صادرات، الزام تجار به بازگشت ارز صادراتی و در بخش  یهاشرکتصادرات، توسعه 

 تشديد و بازار در اساسی هایکاال وفوربه تأمینوزارتخانه متمرکز بر  اصلی بازرگانی داخلی فعالیت

 وزارتخانه جدی هاییگیریپ و اهتمام درمجموعکاالها است.  گذارییمتقبر نحوه توزيع و  نظارت

کاالهای  واردات کاهش کنار در غیرنفتی کاالهای صادرات افزايشنظیر  توجهیقابل دستاوردهای

 ارمغان هب کشور برای صادراتی صنعتی هاییتفعال رشته مصرفی و همچنین افزايش میزان تولیدات

 رنامهب اساس بر کشور تجارت و معدن صنعت، بخش عملکرد بررسیدر پايان الزم به ذکر است  .آورد

حاکی از آن است که بخش  برنامه اجرای سال دومین عنوانبه 7931 سال در کشور توسعه ششم

از اهداف بازرگانی داخلی، معدن و صنايع معدنی محقق شده و در مقابل در بخش صنعت  توجهیقابل

ر اين سال از بوده است. د هايییکاستها عملکرد بخش دارای اهداف اصلی تحريم عنوانبهو تجارت 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 910صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 هایهزينه ،ارز نرخ افزايش و نفت صادرات کاهش، برجام از آمريکا جانبهيک خروج دلیل بهيک سو 

 طحس کاهش و اقتصادی رشد کاهش با ديگر سوی از و يافت افزايش صنعت ایسرمايه و عملیاتی

 کردعمل در ويژهبه شرايط اينهمچنین  .شدندم روبرو رکود و نقدينگی مشکل با را هابنگاه ،تقاضا

 پول، وانتقالنقل به مربوط مشکالت بخش، یازموردن اولیه مواد ورود محدوديت دلیل به صنعت بخش

والت بخشی از محص وجودبااين. است بوده تأثیرگذار...  و ارز نرخ تغییرات صادراتی، بازارهای تغییر

 اند. صنعتی و معدنی منتخب با رشد تولید مواجه شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 919صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 مقدمه

های بسیار مهمی برای اقتصاد و بخش صنعت، معدن و تجارت کشور با تهديدات و چالش 7931سال 

( احتمال خروج آمريکا متحدهاياالت جمهوررئیسآغاز شد. اگرچه پیش از روی کارآمدن دونالد ترامپ )

ها در برخی محافل سیاسی و اقتصادی مطرح بود که اين امر منجر شده از برجام و بازگشت تحريم

ه اين سال تهديدات ب ماهيبهشتاردصنعتی افزايش يابد؛ اما در  هاییتفعالو  گذاریيهسرماريسک 

ل از با شدت بیشتر از قب هايمتحراز برجام خارج شد و  جانبهيک صورتبهواقعیت پیوست و آمريکا 

 ز برجاما کايخروج آمر تبعاتو بخش صنعت، معدن و تجارت کشور تحمیل شد. اهم  برجام بر اقتصاد

در خصوص جذب  یکشور سکيبدتر شدن شاخص ردر بخش صنعت، معدن و تجارت کشور شامل 

والد، و ف یمینفت، پتروش هایدر زمینه خصوصبهصادرات کشور  ديتهد ،خارجی و داخلی گذاريهسرما

 شيافزا ،یتجارت خارج کنندهیبانیپشتمشکالت در ارتباط با خدمات  ،یواردات هایيتمحدود

 هایيتمحدودهای انتخاب شريک تجاری و افزايش محدوديت ،یواردات یبا شرکا یمبادالت هایينههز

 است.  کشور یو مال یحوزه پول

تابعه آن  یهاسازمانوزارت صنعت، معدن و تجارت و  7931و اقدامات سال  هابرنامه ،بر اين اساس

 اقتصاداندهی ستاد فرم داريتاولو یهاپروژهانجام  و یفیتباک ايرانی کاالی و تولید از حمايت بر تأکید با

تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه و همچنین کاهش آثار و پیامدهای سوء  باهدفو  مقاومتی

 ينتدو درو پیگیری شد. الزم به ذکر است  يزیربرنامهآمريکا،  متحدهياالتا جانبهيک هایيمتحر

 رهبری معظم مقام ابالغی هایسیاست ،7424 افق اندازچشم سند وزارتخانه، 7931سال  هایبرنامه

 برنامه و توسعه ششم سالهپنج برنامهای کشور، های توسعهقانون احکام دائمی برنامه بخش، با مرتبط

 اختصاصی و عمومی هایاولويت اجرايی هایبرنامه همچنین و اسالمی شورای مجلس به وزير اعالمی

 نیز مدنظر وزارتخانه هایحوزه و هامعاونت توسط شده تهیه هایبرنامه ،جمهوری رياست ابالغی

بخش صنعت و معدن و  اهدافضمن بررسی تکالیف وزارتخانه و در اين فصل . است قرارگرفته

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  داريتاولو یهاپروژه فهرستتجارت بر اساس برنامه ششم توسعه، 

و همچنین اهم اقدامات وزارتخانه  شدهیمعرف  7931در سال  و تجارتمربوط به بخش صنعت، معدن 

 اهدفباست. در پايان  شدهارائهبرنامه ساالنه وزارتخانه  یهاسرفصلتابعه به تفکیک  یهاسازمانو 

بخش بر  7931معرفی و شناسايی خروجی اقدامات بخش صنعت، معدن و تجارت، عملکرد سال 

 است. قرارگرفتهاساس برنامه ششم توسعه کشور مورد ارزيابی 

 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 914صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 در بخش صنعت، معدن و تجارت اقتصاد مقاومتیدار های اولویتپروژه. 11-1

پروژه  07، اقتصاد مقاومتی فرماندهی از سوی ستاد شدهابالغهای و برنامه هابا توجه به سیاست

معدن و وزارت صنعت،  به و اجرا سازی جهت پیاده 7931سال  در (7-72مطابق جدول ) داريتاولو

های موظف هستند پروژه هاوزارتخانهاعالم کرده بود  مذکور ستاد اين،عالوه بر . شد واگذارتجارت 

. در ندياقدام نما واستمرار  7931را نیز در سال « و اشتغال دیرونق تول یهابسته» سال قبل مربوط به

و  دیرونق تول بسته ،7931سال در  یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده که اين خصوص الزم به ذکر است

 یمردم ،یانیبندانش ،يیگرابرون ،يیزا)درون یگانه اقتصاد مقاومت 5 یکردهايبا توجه به رو را اشتغال

بسته ارتقاء »بسته عبارت از  5در قالب  هیابالغ نيا .بود دادهقرار  بي( مورد تصویانیبنبودن و عدالت 

بسته » ،«یوژتکنول قیبسته جذب، توسعه و تعم» ،«یگذارهيو سرما یمال تأمینبسته » ،«یمل دیتوان تول

 یبسته اشتغال و توانمندساز»و « هدفمند واردات( تيريو مد یرنفتی)توسعه صادرات غ یتجارت خارج

 یبرا 7931از سال  فیتکل 44، درمجموعآن  اساسارائه و بر « در قالب برنامه اشتغال فراگیر کار یروین

 شده بود.  نییتع وزارت صنعت، معدن و تجارت

 معدن و تجارتوزارت صنعت،های ملی اقتصاد مقاومتی با مسئولیت دار طرحهای اولویتپروژه (.7-78) جدول

 7931ابالغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال  ردیف

 بنیاندانشبنگاه صنايع نوين و پیشرفته و شرکت  752استقرار و حمايت از  1

 ساماندهی صنوف فاقد پروانه 2

 بازسازی و نوسازی صنوف تولید 3

 اکتشافی هایفعالیتتوسعه  4

 غیرنفتیافزايش صادرات  باهدفصادراتی  هایکنسرسیومتوسعه بازار  5

 صنعتی کشور هایشهرک موردنیازو خدمات  هازيرساختتکمیل  9

7 
لیدی خرد، تو هایبنگاهبر واحدهای صنفی و  تأکیدها با وکارکسبو به هم رسانی  سازیشبکهصنعتی و  هایخوشهتقويت 

 کوچک و متوسط

 معادن بزرگ ويژهبهمعدنی و  داراولويتالزم در مناطق  هایزيرساختو تکمیل زيربناها و  تأمینکمک به  2

 کوچک و متوسط هایبنگاهطرح رونق تولید برای صیانت و نگهداشت شرايط فعالیت و اشتغال  6

 بازسازی و نوسازی صنايع و معادن 11

 معدنی با رويکرد اجتناب از خام فروشی مواد معدنی داراولويتو توسعه صنايع  موردنیازايجاد توازن زنجیره مواد اولیه  11

 دخیل در آن هایمؤلفهارتقاء شاخص سهولت تجارت خارجی از طريق بهبود  12

13 
 خانگیلوازمدرصدی از بازار دو گروه محصوالت  92خارجی دارای سهم  هایبنگاه مستقیم گذاریسرمايهتسهیل و حمايت از 

 مرتبط هر گروه ایواسطهو تجهیزات پزشکی و محصوالت 

14 
منتخب( به مقصد ايران به انتقال  هایرشتهطراحی و اجرای سازوکار الزام صادرکنندگان خارجی کاالهای عمده وارداتی)در 

 بخشی از زنجیره تولید خود به داخل



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 915صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 تخصصی صادراتی خصوصی هایشرکتحمايت از ايجاد و توسعه  15

 طراحی، ساماندهی، اجرا و پايش بسته حمايت از توسعه صادرات غیرنفتی 19

 درصد 12طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزيکی باالی  دويست وحداقل شش هزار  برداریبهرهتکمیل و  17

 طرح مهم و ملی 12 اندازیراهتکمیل و  12

16 
 -اول صادراتی بر اساس کدهای گمرکی رديف 02محصول اصلی صادراتی غیرنفتی بدون میعانات گازی) 02توسعه صادرات 

 بر اساس مقدار صادرات(

 بادوامفروش اعتباری کاالهای مصرفی  21

 کنندهمصرفمبادله و قیمت نهايی  هایهزينهتوزيع در جهت کاهش  هایشبکهاصالح  21

 https://rec.mporg.ir، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی: دبیرخانه مأخذ

 توسعه قانون برنامه ششم. اهم اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت بر اساس 11-2

، مناسب است شرح مختصری در تابعه یهاسازمانپیش از ذکر تکالیف و اقدامات وزارتخانه و 

کشور بر اساس قانون برنامه ششم توسعه  و تجارتخصوص اهداف و راهبردهای بخش صنعت، معدن 

 ارائه شود.

توسعه صادرات  ژهيوبهگیری از مزايای آن، بهبود در تجارت خارجی حضور در بازارهای جهانی و بهره

ی در اتوسعهيکی از رويکردهای مهم  عنوانبهافزايش درآمدهای ارزی حاصل از آن همواره  ی ورنفتیغ

يی هاتاسیسساله توسعه کشور دنبال شده است. بر اين اساس در قانون برنامه ششم نیز  5ی هابرنامه

ی کاالهای تولید داخل برای صادرات، توسعه بازارهای صادراتی، ريپذرقابتنظیر ارتقای کیفیت و 

 یجارطرف تی پولی دوجانبه با کشورهای هامانیپتالش برای الحاق به سازمان جهانی تجارت و انعقاد 

 فتهقرارگرهای بخش تجارت خارجی مدنظر سیاست ترينمهم عنوانبهکشورهای منطقه،  ژهيوبهدف و ه

ی ريپذقابتری، ارتقاء سطح امنطقهبر روابط  تأکیدالمللی اقتصادی با و بر اهداف توسعه تعامالت بین

ر جهت ارتقای توان و توسعه صادرات غیرنفتی کاال و خدمات، ساماندهی واردات کاال و خدمات د

 شده است.  تأکیدتجارت خارجی  بخش فراتولید داخلی و جلوگیری از قاچاق در 

صنعتی  یريپذرقابتارتقای اهداف کلی و راهبردهای بخش صنعت در برنامه ششم توسعه مشتمل بر 

، ارتقای ناینبدانشبر توسعه صنايع  تأکیددر صنعت با  فناوریکشور، نوسازی صنايع، ارتقای مهارت و 

های صنعتی، توسعه زنجیره ارزش و تعمیق بخش خصوصی و مردمی در فعالیت مؤثرتوان و حضور 

کلی بخش معدن در برنامه ششم توسعه  اهدافوری در بخش است. همچنین ی بهرهارتقاصنعتی و 

در  ناوریفی معدنی کشور، نوسازی صنايع، ارتقای مهارت و هاتیفعالپذيری مشتمل بر ارتقای رقابت



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 911صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

خصوصی  بخش مؤثر، ارتقای توان و حضور انیبندانشبر توسعه صنايع  تأکیدی از معادن با برداربهره

 ی در بخش است.وربهرهی ارتقای معدنی، توسعه زنجیره ارزش و هاتیفعالو مردمی در 

در  توسعهی اساسی برنامه ششم هایریگجهتدر پايان الزم به ذکر است در بخش بازرگانی داخلی، 

ی در نظام توزيع کاال و خدمات، ريپذرقابتی و وربهرهقالب اهداف کلی به دنبال تحقق افزايش 

اينترنتی و ساماندهی نظام توزيع و قیمت است که از طريق مديريت  وکارکسبی در فضای ريپذرقابت

ی ابیدستقابلی رگذامتیقی نظام توزيع و سازروانی و سازشفافاثربخش عرضه و تقاضای بازار، 

 است.

 . تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون برنامه ششم توسعه 11-3

 . تکالیف حوزه صنعت11-3-1

 (حداکثر تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه)طرح نوسازی و بازسازی صنايع جرايی کردن ا -

که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آاليندگی و افزايش بازدهی و ارتقای کیفیت نحویبه

اقدامات حمايتی و تشويقی و بايست همچنین می .شود هاآنپذيری تولیدات داخلی و رقابت

ند ح ماده شود )ببینی سنواتی پیشهای تسهیالت اعتباری موردنیاز در قالب بودجه تأمینهمچنین 

41.) 

-بهشهری بینريلی شهری و  ونقلحملز سازندگان داخلی تجهیزات موردنیاز صنعت حمايت ا -

( دانش طراحی و ساخت %25درصد ) هشتادوپنجکه تا پايان اجرای قانون برنامه حداقل نحوی

با کمک و استفاده از نهادهای علمی  شهریبینريلی شهری و  ونقلحملتجهیزات موردنیاز صنعت 

بنیان داخلی های دانشها و مراکز پژوهشی و شرکتملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه فناوریو 

 .(54)ماده  صورت گیرد

 کهد نظارت کن ینحو بهسازمان ملی استاندارد بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی با همکاری  -

 به فاتتل ای،جاده تصادفات در تا افتهيارتقاء سرعت حداکثرايمنی خودروهای مذکور متناسب با 

 .(51برسد )ماده  جهانی میانگین حداقل

مات اقدااين حوزه های نوين در منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوریبه -

 (42صورت گیرد: )ماده زير 

ها و صنايع مرتبط با و توسعه زيرساخت منظور ايجادبسترسازی و حمايت الزم به .7

بر های فضايی، ماهواره، ماهوارهبرداری از سامانهش، پرتاب و بهرهطراحی، ساخت، آزماي

 ؛های زمینیو ايستگاه



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 911صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

بینی های مداری متعلق به جمهوری اسالمی ايران و پیشحفظ و نگهداری از موقعیت .0

های ماهواره ملی در راستای حفظ ها و اجرای طرحتمهیدات الزم برای ايجاد زيرساخت

 .ادشدهينقاط 

ای را با رعايت مالحظات اجتماعی های انرژی و ساير کاالها و خدمات يارانهو حامل قیمت آب -

 7422 تدريج تا پايان سالو اقتصادی و حفظ مزيت نسبی و رقابتی برای صنايع و تولیدات، به

صورت هدفمند برای افزايش تولید، اشتغال، حمايت از صادرات اصالح و از منابع حاصل به

های عدالت اجتماعی وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصغیرنفتی، بهره

-گذاری شرکتهای عملیاتی و سرمايههزينه تأمینهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و و حمايت

 .(93)بند الف ماده  آورد عمل بههای ساالنه اقدام الزم را ربط در چهارچوب بودجههای ذی

مصرف انرژی »انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی  افزودهارزشمنظور افزايش به -

 :(44)ماده  در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زير را انجام دهد« برای واحد تولید

 کاهش يابد. درصد پنجساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان،  .7

 اجرا ريزی ورا برنامه تسهیالت الزم برای ايجاد ظرفیت پااليش توسط بخش غیردولتی .0

 .کند

افزايش ظرفیت تولید محصوالت جهت  گذاری بخش غیردولتیبرای جلب سرمايه .9

  .ريزی کندپتروشیمی جديد برنامه

ونقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان در قالب طرح جامع حمل .4

 را ندارند خودداری نمايد. 4گذاری خودروهايی که شرايط يورواقدام و از شماره ونقلحمل

 یريذپرقابتها و نواحی صنعتی و در راستای حمايت از استقرار صنايع در شهرکگذاری سیاست -

ها کهای الزم به شهرهای سنواتی کمکدر قالب بودجه به اين صورت کهتولیدات صنعتی و معدنی 

 رودیو تا تلفن و گاز برق، ،آب ،در امور تأمین راه ژهيوبهو نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی 

پیشنهاد وزارت  بايست بامی. دستورالعمل اين ماده گردد انجام هاشهرک اين در مستقر واحدهای

قانون احکام دائمی  54برسد )ماده  کشور وبودجهبرنامه سازمان تأيید به تجارت و ، معدنصنعت

 (.ای کشورهای توسعهبرنامه

 لیدتو توان ارتقای ،زادرونکلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه  یهااستیستحقق  منظوربه -

ای مشترک هگذاریبرای توسعه سرمايه و دستیابی به اهداف بخش صنعت ،انیبندانش اقتصاد ملی،

امه ها در ترازنهای ثابت و شرکتمازاد حاصل از تجديد ارزيابی دارايی، حقوقی خصوصی ـ دولتی



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 912صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 یبندطبقهدر سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابی  ربطیذهای شرکت

 (.ای کشورهای توسعهقانون احکام دائمی برنامه 13، ماده 7شود )جزء و معاف از مالیات 

 های اقتصادی اينتعاونی و تسهیل فعالیت های خصوصی ودولت و بخش نظرتبادل منظوربه -

کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در چهارچوب وکسبع موان رفع و بررسی ، هابخش

 شورای ،ربطیذقوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع 

حل مشود. تشکیل  حضور وزير صنعت، معدن و تجارت با خصوصی بخش و دولت گویوگفت

 يرانا کشاورزی و معادن ،صنايع ،دولت در اتاق بازرگانی دبیرخانه اين شورا بدون دريافت کمک از

 (.ای کشورهای توسعهقانون احکام دائمی برنامه 70است )بند الف ماده 
 

 . تکالیف حوزه معدن11-3-2

ای هراه برداری مناسب از شبکههای ملی و بهرهمنظور حفظ سرمايهبه انتظامی نیروی با همکاری -

 ،حمايت، توسعه و ارتقای جايگاه بخش معدن و صنايع معدنی در اقتصاد ملیمنظور بهو نیز  کشور

 .(49آورد )بند ث ماده  عمل به ایجاده بار حمل در مجاز وزن رعايت برای را الزم اقدامات

شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین  شود. تشکیل شورای معادن در هر استان -

و هرگونه  شدهيیشناساضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی  و مصوبات شورای عالی معادن

محیطی و حداقل تخريب برداری با رعايت مالحظات زيستفروش و واگذاری پروانه قبل از بهره

)جزء  ام دهددستی انجمنابع طبیعی، اقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسريع و ايجاد صنايع پايین

 (.49، بند الف ماده 0

)ايدرو( و سازمان توسعه و  ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايرانای توسعههسازمان -

های نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران )ايمیدرو( و نهادهای عمومی غیردولتی با رعايت سیاست

( قانون اساسی و قانون رفع موانع 44های کلی اصل چهل و چهارم )کلی و قانون اجرای سیاست

ايع گذاری در معدن و صنايهنسبت به سرم اندمکلفپذير و ارتقای نظام مالی کشور تولید رقابت

 (.49)بند ب ماده  معدنی اولويت قائل شوند

د )بن شود در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذيل صرفبايد درآمدهای حاصل از بخش معدن  -

 :(49پ ماده 

های عمومی صنايع برای معادن و زيرساخت ازیموردنهای تکمیل زيربناها و زيرساخت .7

 ؛معدنی



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 913صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

با اولويت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی( ) ( قانون معادن74) ( ماده1) اجرای تبصره .0

پذير و ارتقای ( قانون رفع موانع تولید رقابت95( قانون معادن و ماده )97( و)05) و مواد

 ؛نظام مالی کشور

 ؛باال افزودهارزشتشويق صادرات محصوالت صنايع معدنی دارای  .9

های جويی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتی شناسايی، پیشناسهای پايه زمینتکمیل نقشه .4

 .معدنی کشور

 بخش هدافا به دستیابی ،زادرونهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه تحقق سیاست منظوربه -

 های اکتشافاتهزينه ،های مشترک حقوقی خصوصی ـ دولتیگذاریای توسعه سرمايهمعدن و بر

 جزء استخراج  حین اکتشاف و تکمیلی اکتشافات ی،شناسنیزممعدنی در هر مرحله از مطالعات 

قانون  13، ماده 9شود )جزء  محسوب قانونی مراجع از مجوز دارندگان مالیاتی قبولقابل هایهزينه

  .(ای کشورهای توسعهاحکام دائمی برنامه
 

 . تکالیف حوزه تجارت11-3-3

ش متوازن گسترو  الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل ريپذ استنادمنظور ايجاد نظام اطالعات به -

 اندمکلفهای اجرائی های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاهزيرساخت

ها، وظايف قانونی خود و برخط شدن نیازهای متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه

در سال دوم اجرای قانون  همچنین .پردازندب خود الکترونیک خدمات و محتوا توسعه به  نفعانذی

ونیم درصد رشد ساالنه الکترونیکی نمودن برنامه تمهیدات الزم برای دستیابی به حداقل هفت

 (.12)بند الف، پ و ث ماده  کشور فراهم شود خدمات ومعامالت و تجارت کاال 

 سال يک مدت ظرف است مکلف خارجه امور وزارت همکاری با تجارت و معدن صنعت، وزارت -

 که کشورهايی در ايران هایسفارتخانه در بازرگانی رايزنان قانون، اين شدن االجراء الزم زمان از

 افراد اين کلیه که کند تعیین ایگونهدارند به را ايران با تجاری رابطه بیشترين گمرک آمار اساس بر

 کامل تسلط هدف کشور يا انگلیسی زبان به و بوده اقتصادی هایحوزه با مرتبط تحصیالت دارای

 اجرای ساالنه گزارش تجارت و معدن صنعت، وزارت همکاری با خارجه امور وزارت .دباشن داشته

 و معادن و صنايع بازرگانی، اتاقهمچنین،  .کند ارائه اسالمی شورای مجلس به را حکم اين

 (.725)ماده  نمايد ارائه تجارت و معدن صنعت، وزارت به را خود پیشنهادهای تواندمی کشاورزی،

واردات تجاری کاال به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط  -

 ایقرنطینه و استانداردها بهداشتی،  ايمنی، ،به رعايت ضوابط فنی )گمرکی و تجارت خارجی(



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 912صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 و دنمع ،صنعت  وزارتخانه توسـط مربوط صالحیذ مرجع تصويب از بايستی پسمی که است

 احکام دائمی برنامه ششم(. 93) بند الف ماده  شودگمرک ابالغ  به تجارت

 

  1367وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال . اهم اقدامات 11-4

ی تابعه آن در خصوص انجام هاسازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و هاتیفعالاهم اقدامات و 

ی هاپروژهتکالیف محوله بر اساس برنامه ششم توسعه و نیل به اهداف اين برنامه و همچنین اجرای 

ی اهسرفصلگانه ستاد اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت در  07 دارتياولو

 ست.ا شدهارائهوزارت صمت به شرح ذيل  7931گانه برنامه سال  70

 وکارکسب فضای بهبود .11-4-1

  های تابعه؛ها در وزارتخانه و سازمانهای صدور مجوزفرايند از فعالیت 72صدور الکترونیکی 

  بازنگری مستمر و مداوم و اصالح قوانین و مقررات بازدارنده تولید، تجارت و تدوين قوانین

 کننده؛های تسهیلو مقررات دستورالعمل

 ويژه ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات تجاری و و اطالعات بخش به روزآمد نمودن آمار

 منطبق با قوانین مربوط؛ هاآنو انتشار عمومی  بازرگانی

  و توسعه شبکه يکپارچه اطالعاتی برای دسترسی عموم رسانیهای اطالعدرگاه 9و توسعه ايجاد

 ربط؛ذينفعان به اطالعات ذی

 گیری و رديابی الکترونیکی کاال؛اندازی سامانه رهتکمیل و راه 

  دستگاه در بخش  15دستگاه در بخش مزايده،  11 دستگاه در بخش خريد، 014عضويت

 مناقصه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت؛

  کارهای وشکايت از کسب 152 بر نماد اعتماد الکترونیکی و رسیدگی به بالغ 7514صدور

 اينترنتی؛

  پروژه توسعه استانداردهای زيرساخت کلید عمومی کشور؛درصدی  72پیشرفت فیزيکی 

 و اصالح فرآيندها هایکارای از طريق بهبود فرآيندها، حذف موازی کاهش موانع غیرتعرفه. 

 ی صنعتیریپذرقابت.  ارتقای 11-4-2

  های دولتی سند استراتژی توسعه صنعتی با همکاری و مشارکت ساير دستگاهنويس پیشتدوين

 دولت؛ هیئتی خصوصی مرتبط و ارائه جهت تصويب و نهادها

 روزرسانی برنامه راهبردی وزارت متبوع؛بازنگری، تکمیل و به 



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 917صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 های فنی و مهندسی در بخش؛واحد 522گیری حمايت از شکل 

  میلیارد ريال تسهیالت توسعه و تجهیز کارگاه؛ 112معرفی و پرداخت 

 گذاری؛اندازی پنجره واحد سرمايهراه 

  سهیل زيست در جهت تسازی قوانین و مقررات معدنی و منابع طبیعی و محیطو يکپارچهتنقیح

 برداری پايدار از منابع معدنی و کاهش هزينه مبادله؛بهره

 های گمرکی؛های تجاری و تعرفهدرصد پیشرفت پروژه بازنگری سیاست 52بر بالغ 

  های پشتیبانی از تشکیل شرکت همايش و يک پروژه مطالعاتی در راستای حمايت و 0برگزاری

 گذار در طول زنجیره تولید کاالهای صنعتی؛بزرگ سرمايه

  تقويت و ای باهدف توسعهپروژه توسعه خوشه 2ای و خاتمه پروژه توسعه خوشه 90اجرای 

 ای؛منطقه هایمزيت اساس بر وکارهاکسب رسانیهمبه و سازیشبکه و صنعتی هایخوشه

  های جامع جهت ارتقای توان رقابتی تولید داخل از طريق اجرای طرحمديريت واردات در

 درصد رشد( و تدوين سند سیاست تجاری. 72پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال )با 

 وری عوامل تولید. ارتقای بهره11-4-3

 طراحی و اجرای برنامه کاهش ضايعات زنجیره صنايع تبديلی و تکمیلی کشاورزی؛ 

  الملل؛آموزشی مجازی در حوزه صادرات و تجارت بیندوره  1برگزاری 

  پذيری و داری، رقابت سازی، بازار کارگاه آموزشی با موضوعاتی چون برند 92برگزاری

 ؛فرانشیز

 نفر از مدرسین  79هزار نفر از شاغلین واحدهای صنعتی همراه با دعوت از  712بر آموزش بالغ

 خارجی؛

 سازی مصرف خام حمايت از طريق بهینه نفت بشکه میلیون 5 کاهش مصرف انرژی معادل

 انرژی در واحدهای صنعتی و معدنی؛

 بنیان؛وکارهای اينترنتی و دانشکسب هایتخصصی در حوزه نمايشگاه 0 برگزاری 

 سازی مقررات جاری در جهت ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد؛بازنگری و شفاف 

 برای  ( برنامه ششم توسعه41بند )ح( ماده )موضوع اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنايع

 ( است.0-72درصد از واحدهای صنعتی به شرح جدول ) 72بر بالغ
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 910صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 7931در سال  به تفکیک رشته فعالیتی نوسازی شده هابنگاه(: تعداد 3-78جدول )

 رشته فعالیت ردیف

 تعداد بنگاه

 موجود
 مشمول نوسازی و

 بازسازی

 712 9150 پوشاک، چرم و کفشنساجی،  1

 722 322 تولید خودرو هایمجموعهو  سازیقطعه 2

3 
و تجهیزات صنايع نفت، گاز و  ایکارخانهو ساخت تجهیزات  سازیماشین

 پتروشیمی
7122 32 

 122 9253 صنايع معدنی 4

 7522 79199 شیمیايی و سلولزی 5

 732 0723 صنايع غذايی، دارويی، آرايشی و بهداشتی 9

 92 512 برق و الکترونیک 7

 02 554 خانگیلوازم 2

 72 59 سازی و صنايع فراساحل(صنايع دريايی )کشتی 6

 0172 01072 جمع

 .(7931عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، )گزارش : مأخذ      

 یگذارهیسرما. توسعه 11-4-4

 میلیارد دالر؛ 9به میزان گذاری خارجی رايزنی، پیگیری و حمايت از جذب سرمايه 

 میلیارد  722های حمايتی به میزان پذير از طريق صندوقگذاران خطراعطای تسهیالت به سرمايه

 ريال؛

  میلیارد ريال؛ 552ارائه تسهیالت سرمايه در گردش به واحدهای تولیدی و خدماتی به میزان 

 مورد؛ 5ه تعداد ب المللی در برگزاری مناقصاتحمايت از حضور پیمانکاران بین 

 95 گذاری با مشارکت بخش خصوصی از طريق فیزيکی دو طرح سرمايه درصد پیشرفت

 ای تابعه وزارتخانه؛های توسعهسازمان

 52 درصد پیشرفت فیزيکی طرح تولید بیواتانول سوختی در کرمانشاه؛ 

 درصد پیشرفت فیزيکی طرح مجتمع صنعتی اسفراين؛ 12بر بالغ 

  گذاری؛های سرمايهمعرفی ظرفیتهمايش  00برگزاری 

  های صادراتی؛همايش معرفی توانمندی 4برگزاری 

 52 منظور حمايت از رسانی استانی و ملی بههای اطالعدر صد پیشرفت پروژه ايجاد شبکه

 گذاران؛سرمايه

 گذاران خارجی در بازار منظور حمايت از سرمايهبرگزاری نمايشگاه بورس، بانک و بیمه به

 بورس.
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 919صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 . توسعه اشتغال11-4-5

  طرح صنعتی و معدنی؛ 1022ايجاد اشتغال جديد از طريق اجرا و تکمیل حداقل 

  بنیان؛دانش وکارهایکسب توسعه از نمايشگاه پشتیبانی 0برگزاری 

  بنیان؛بنگاه صنايع پیشرفته و شرکت دانش 12حمايت از استقرار 

 مواد اولیه فرش دستباف؛ تأمینبافی و واحدهای مجتمع قالی 94 حمايت از ايجاد و توسعه 

 ها و نواحی صنعتی؛نفر در شهرک 01222های صنعتی با اشتغال برداری از طرحبهره 

 واحد صنعتی غیرفعال؛ 7022اندازی مجدد تکمیل و راه 

  نامه؛فقره ضمانت 7922صدور و تمديد 

  های داخلی و خارجی؛ر نمايشگاهد واحد صنعتی کوچک و متوسط 4052حمايت از 

 میلیارد ريال تسهیالت کارآفرينی. 7122 ارائه 

 . حمایت از تولیدات داخلی11-4-9

 درصد پیشرفت فیزيکی طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور؛ 02بر بالغ 

  برند فرش دستبافت؛ 75ثبت ملی 

  نمايشگاه داخلی و خارجی؛ 25برگزاری 

  ؛المللیبرند ملی و بین 12ثبت 

  متقاضی جهت حضور در نمايشگاه؛ 7522حمايت از 

  کارگاه آموزشی؛ 92برگزاری 

  های پشتیبانی و حمايت از شرکت بنگاه باهدفنمايشگاه داخلی و خارجی  725برگزاری

 های داخلی و خارجی؛اقتصادی در نمايشگاه

 برای  های اعتباری در جهت افزايش تحريک تقاضاتهیه دستورالعمل و اجرای طرح کارت

 محصوالت داخلی با کیفیت؛

 های اقتصادی منتخب در حوزه رعايت برگزاری همايش باهدف ارزيابی، سنجش و معرفی بنگاه

 کنندگان در سطح ملی و استانی.حقوق مصرف

 داخلی ناخالص تولید در معدنی یهاتیفعال نقش و سهم . ارتقاء11-4-7

 رسانی، اطالع باهدفزمین(  علوم هایداده اطالعاتی )پايگاه بانک 9 طريق از اطالعات نشر

 علوم زمین؛ینهدرزمروزرسانی، تولید و نگهداری فعال به

 کاداستر؛ در قالب طرح واحد پنجره تکمیل و توسعه 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 914صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 میلیارد ريال از طريق نوسازی و  992با هزينه  سنگزغالويژه معادن ارتقاء ايمنی در معادن به

 تقويت تجهیزات ايمنی؛

 قانون( 74) ماده الحاقی( 72) تبصره موضوع کاربردی پژوهش هایطرح 1 تعداد از حمايت 

 معدنی؛ صنايع در معدنی مواد استحصال راندمان افزايش معادن جهت

 امعادن ب استاندارد از مطابق و اصولی برداریبهره بر کارآمد نظارتی فقره نظام 222 استقرار 

 ها؛تشکل همکاری

 بخش به روايمید و شناسیزمین سازمان توسط اکتشافی و شناسیزمین هایفعالیت سپاریبرون 

 حفاری؛ متر عملیات 4222 انجام قالب در خصوصی

 جديد؛ آب منابع شناسايی باهدف کارستی هایمنطقه آب 0 اکتشاف 

 ،هزار  722معدنی در وسعت  مواد( تفصیلی و عمومی) جويیپی شناسايی و اکتشاف

 استان؛ 00کیلومترمربع در 

 توسعه و تکمیل باهدف (05222 شناسی )مقیاسزمین گزارش و ورقه نقشه 45 تهیه 

 زمین؛ علوم کاربردی و پايهاطالعات

 مخاطرات و...(  و دريايی پزشکی، مهندسی،) موضوعی شناسیورقه زمین 72 انجام 

 ردوغبار،گ اقلیم، ديرينه آتشفشان، لغزش،زمین سیالب، فرونشست، لرزه،زمین) شناختیزمین

 امن؛ جامعه ايجاد و پايدار توسعه باهدف( مخاطرات ساير و ارومیه درياچه

  هزار کیلومتر خطی مطالعات ژئوفیزيک هوايی )مغناطیس سنجی، راديومتری،  02انجام

 اکتشاف ذخاير پنهان و عمیق؛ باهدفازدور و ...( سنجش

  هزار نمونه خدمات آزمايشگاهی؛ 05انجام 

 های فوالد، آلومینیوم، مس، سرب و روی، درصد پیشرفت فیزيکی طرح 72متوسط طور به

 سنگ، تیتان، پیگمنت؛زغال

  پروژه معدنی؛ 73میلیارد دالر طرح در قالب  0افتتاح بیش از 

  74نامه و رساله دکتری، پايان 32پروژه پژوهشی کاربردی،  72تصويب و عقد قرارداد بیش از 

 ی در حوزه معدن؛مورد همايش و کتاب علم

 75بر ها کشور به هزينه بالغهای معدن دانشگاهاندازی آزمايشگاهمشارکت در تجهیز و راه 

 ريال؛ میلیارد

 روز؛ هایفناوری بر تأکید با معدنی و صنعتی تجهیزات و آالتماشین نوسازی از پشتیبانی 

 سازی سال در گندله در تن میلیون 7.25 ظرفیت اسفنجی با آهن تولید کارخانه احداث

 آهن سیرجان؛سنگ



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 915صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 معدنی مجتمع محدوده در سالمی – خواف جاده دوم شامل  باند معدنی زيربناهای ايجاد 

 73 طول به خوی شهرستان شمال معادن به دسترسی راه احداث کیلومتر، 707 طول به سنگان

کیلومتر  79.5 طول به مريوان شهرستان عبدالصمدی باريت معادن به اصلی راه احداث کیلومتر،

 ويژه منطقه به گازرسانی کیلومتر، 4.1 طول به زرشوران طالی معادن به دسترسی راه و احداث

 743 معدنی صنايع و معادن توسعه و نوسازی سازمان اکتشاف توسعه ینهدرزم المرد اقتصادی

  ريال. میلیارد 7720 معادل اعتباری با حفاری متر هزار

 یرنفتیغتوسعه صادرات  .11-4-2

  ای تخصصی مديريت صادرات؛شرکت توسعه 11شرکت و  71پشتیبانی از ايجاد 

 ای؛توسعه يک فقره توافقنامه ترتیبات تعرفه ترجیحی باهدف گسترش پیوندهای منطقه 

 المللی و عضويت در گزارش باهدف توسعه تعامالت بین 72 ارائه و تطبیقی انجام مطالعات

ای و جهانی پشتیبانی از برند سازی محصوالت داخلی و ايجاد ههای منطقها و سازمانپیمان

 های صادرات محور؛هلدينگ و بنگاه

  پیگیری پیشبرد فرايند الحاق به سازمان تجارت جهانی(WTO)؛ 

 های تجاری با کشورهای هدف صادراتی؛تدوين نقشه راه همکاری 

 صادرات؛ مديريت هایشرکت بندیرتبه 

  میلیارد ريال يارانه سود تسهیالت ارزی و ريالی جهت صدور کاال و خدمات؛ 312ارائه میزان 

  بندی محصوالت صادراتی؛حمايت از صنايع بسته باهدفتن کاال  هزار 7722حمايت از تولید 

 ترشگس و الکترونیکی تجارت توسعه باهدفزيرساخت  يک عنوانبه بان افزارنرم تکمیل 

 تجاری؛ نوين هایروش کارگیریبه

  رويداد تجاری در حوزه توسعه صادرات کاال و خدمات در راستای ترويج فرهنگ  1اجرای

 صادرات در کشور؛

 سازی، رسانی، آموزش، فرهنگمتقاضی باهدف تسهیل تبلیغات، بازاريابی، اطالع 7522 کمک به

 ؛دفهای تجاری، ثبت برند و نام و نشان تجاری در بازارهای هها و هیئتحضور در نمايشگاه

  نامه حمايتی از صادرکنندگان خدمات میلیارد دالری و اجرای آيین 7.0تدوين بسته حمايتی

 فنی و مهندسی؛

  نمايشگاه خارجی؛ 1حمايت و مشارکت جهت برگزاری 

 افزاری و صدور پروانه صادراتی؛طراحی سامانه ثبت صادرات تولیدات نرم 

 افزايش سه نفر رايزن در بازارهای هدف صادراتی؛ 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 911صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

  شناسه برای کاالهای  311شناسه کاال جهت کاالهای وارداتی و تعداد  024032صدور تعداد

 تولیدی کشور؛

  در سامانه همتا؛تلفن همراه دستگاه  1147202ثبت تعداد 

  انبار در سامانه انبارها؛ 700219ثبت 

 در تخصصی اطالعات هایپايگاه توسعه و تجاری رسانیاطالع سامانه 1 اندازیراه و طراحی 

 الملل؛بین تجارت و خدمات ـ کاال صادرات حوزه

 صادراتی هایگواهینامه و حمايتی مجوزهای نامه،ضمانتمورد  12بالغ بر   صدور با موافقت 

 ؛73 ماده کمیته برگزاری طريق از

  خدمات. و کاال به صادراتی هایمشوق میلیارد ريال 92پرداخت 
  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 911صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 اصالح و بهبود نظام توزیع . 11-4-6

 توزيع؛ نظام جامع سند تدوين 

 درصد افزايش؛ 4کشور با  در ایزنجیره و بزرگ هایفروشگاه توسعه کمی، کیفی و بهبود 

  مبارزه با عرضه کاالهای قاچاق و تقلبی؛ هدف باهزار بازرسی  022انجام تعداد 

  سازی و نظور بهبود مکانیسم ذخیرهمتقويت نظارت بر بازار به باهدفتدوين يک دستورالعمل

 توزيع کاالهای اساسی در جامعه؛

  ود های احتمالی ناشی از کمببینی و پیشگیری از وقوع بحرانپیش باهدفرصد و پايش بازار

 و يا افزايش قیمت کاالها؛

 دولتی؛ خدمات و کاال خريد سامانه ايجاد 

 12درصد به  02پیشرفت فیزيکی از افزايش )کشور  در کاال توزيع مديريت سامانه ايجاد 

 درصد(؛

 ايجاد و ساماندهی يک شرکت لجستیکی خرد؛ 

 ،لجستیک؛ و سازیيک مرکز ذخیره توسعه و ساماندهی ايجاد 

  هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب. 722ساماندهی 

 فناوری. توسعه آموزش، پژوهش و 11-4-11

 واحد تولیدی؛ 752توسعه در های تحقیق و فعالیت پشتیبانی از ايجاد و توسعه 

 حمايت از تولید اين محصوالت؛ باهدفپیشرفته  فناوریاندازی سامانه عرضه محصوالت با راه 

 تجارت؛ و معدن صنعت، بخش پژوهش مراکز تخصصی انجمن 0گیری شکل از حمايت 

 ها،سازمان کلیه همکاری با بخش در آموزش جامع ساعت برنامه نفر هزار 0022 کردن اجرايی 

 آموزش؛ حوزه در وابسته نهادهای و مؤسسات

 مرکز آموزشی جوار و بین کارگاهی؛ 72 توسعه 

  شاغلین واحدهای صنعتی باهدف هدايت و حمايت از ارائه  هزار نفر از 712آموزش

 های نیروی انسانی واحدهای تولیدی؛های الزم جهت ارتقای مهارتآموزش

 های دانشگاهی تحصیالت تکمیلی در حوزه تحقیقات نامهپروژه و پايان 0222 حمايت از

 و طراحی مهندسی؛ فناوریکاربردی، 

 طرح پژوهشی و مهندسی برای کاربردی شدن و در جهت تقويت  772های هدايت فعالیت

 ارتباط بخش صنعت و دانشگاه؛

 فراگیر آموزش؛ سامانه اندازیراه 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 912صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

  پیشرفت؛ درصد 02 با پژوهش جامع برنامه نمودن اجرايی 

 محور؛ مسئله و کاربردی هایپژوهش پروژه 02 انجام 

 یتحقیقات هایطرح از حمايت باهدف دانشگاه و صنعت بخش ارتباط تقويت طرح 1 هدايت 

 خدماتی؛ و تولیدی واحدهای راندمان افزايش جهت

  

 های تولیدی:. توسعه و تقویت بنگاه11-4-11

 شهرک و نواحی صنعتی؛ 70برداری از بهره 

 کشیلیتر بر ثانیه آب، لوله 902مگاوات برق،  702 تأمینهکتار زمین صنعتی،  7722سازی، آماده 

 شهرک؛ 75شهرک و توسعه انشعاب خط تلفن برای  02گاز شهری برای 

  های کوچک و متوسط؛میلیارد ريال تسهیالت کارآفرينی به بنگاه 7122ارائه 

 است. (9-72) ح جدولحمايت از تولید و توسعه صنايع منتخب به شر 

 

 7931در سال مشمول برنامه حمایت از تولید و توسعه  یهابنگاهتعداد  .(9-78جدول )

 عملکرد  واحد سنجش برنامه ردیف

1 
 70222 واحد صنعتی توسطهای کوچک و مطرح رونق تولید برای صیانت و نگهداشت شرايط فعالیت و اشتغال بنگاه

 55 میلیارد نخ نیاز داخلی و امکان افزايش صادرات تأمینافزايش تولید سیگارت جهت 

2 

تولید ملی متناسب با 

نیازهای صادراتی و 

 بازارهای جديد یدهشکل

 7552 هزار تن روغن نباتی

 44 میلیارد عدد داروی انسانی

 122 هزار تن پودر شوينده

 7112 هزار تن شکر و قند

 4222 میلیون دالر و بهداشتی دارويی غذايی،میزان صادرات محصوالت صنايع 

 12 میلیون تن سیمان

 7512 هزار تن شیشه تخت

 132 هزار تن شیشه مظروف

 452 میلیون مترمربع یکو سرامکاشی 

 51 هزار تن چینی مظروف

 721 هزار تن چینی بهداشتی

3 
 دیبنحمايت از صنايع بسته

 محصوالت صادراتی

 میلیارد دالر تولید داخلیارزش 
0 

4 

 مؤثرارتقای توان و حضور 

بخش خصوصی و مردمی 

 های صنعتیدر فعالیت

 992 هزار تن خودروتولید الستیک 

 192 هزار تن تولید کاغذ

 24 میلیون تن تولید محصوالت پتروشیمی مشتمل بر پلیمری، شیمیايی و کود

 .(7931)و تجارت،گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن : مأخذ



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 913صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 زیستمحیطکاهش آالیندگی صنایع و حفظ . 11-4-12

  هزار دستگاه تاکسی در  712میزان  تأمینپیگیری اجرای مصوبه شورای اقتصاد در خصوص

 ناوگان عمومی؛

 ی؛های کاربراتوری و سوخت بنزيناجرای طرح جايگزين موتورسیکلت برقی با موتورسیکلت 

 92 و زيستمحیط بهداشت، ايمنی، مديريت سازی و کارآمد درصد پیشرفت پروژه بهبود 

 ؛(HSEE) انرژی

 میلیون بشکه نفت خام در صنايع معدنی؛ 5سازی مصرف انرژی به میزان بهینه 

 انرژی؛ هحوز در بخش هایاولويت و صنايع وضعیت تعیین باهدفشناسنامه  سیستم استقرار 

  04درصدی افزايش پوشش صنايع مشمول ماده  42پیشرفت. 

 

. بررسی عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال 11-5

13677 

، عملکرد بخش  7931بر گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال در اين بخش با تکیه

 .صنعت، معدن و تجارت در راستای برنامه ششم موردبررسی قرارگرفته است

 1367عملکرد بخش صنعت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال . بررسی 11-5-1

 هایيمتحرسال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور مصادف با خروج آمريکا از برجام و آغاز 

فروش نفت در کنار تحريم بخش خودروسازی و  آمريکا بر کشور بود. در اين سال تحريم جانبهيک

ز منجر به برو پااليشی و ... و پتروشیمی محصوالت اساسی، اتفلز و ساير صنايع ازجمله فوالد

های بسیاری بر عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور شد. در اين سال اهم مشکالت و چالش

 . ذکر استصنعت به شرح ذيل قابل هایبخش بر ويژهبه هاتحريم سوء تبعات

 تولیدی؛ خدمات و کاالها شدهتمام قیمت و تورم نرخ افزايش 

 کشور؛ به قاچاق افزايش 

 وانتقالنقل و ارزی هایمحدوديت به توجه با گمرک از اساسی کاالهای ديرهنگام ترخیص 

 مالی؛

 ای؛سرمايه کاالهای بازار در قیمت در اخالل 

                                                 
تفاوت به دلیل در کتاب با فصول مرتبط  7-11تا  1-11جداول های آماری در برخی از شاخصهای اندك آماری در باید توجه داشت که تفاوت 7

 در سال انتشار آمارها و منابع آماری است.



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 922صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 کاالها؛ بازیسفته تقاضای افزايش 

 ه،بیم ارز، وانتقاللنق کارمزد) مبادله هایهزينه افزايش واسطهبه تولید هایهزينه افزايش 

 ؛(انبارداری ونقل،حمل

 تولید؛ کاهش و ایسرمايه و ایواسطه کاالهای اولیه، مواد به دسترسی دشواری  

 آن دتولی موردنیاز آالتماشین و اولیه مواد گرفتن قرار واسطهبه کاالها از برخی عرضه کاهش 

 تحريمی؛ کاالهای لیست در

 و دوم هایگروه در کاالها بندیاولويت سبب به تولیدی نهادهای ارز تأمین هایهزينه افزايش 

  ای؛مبادله هاینرخ با قیاس در ارز نرخ افزايش و سوم

 تولید؛ نیاز مورد مواد و کاالها واردات برای ارز به دسترسی دشواری  

 ها؛نهاده اين داخل تولید محل از صادرات افزايش سبب به تولیدی هاینهاده از برخی کمبود 

 هایبرنامه از بسیاری شدن متوقف و مشترک هایطرح از صنعتی بزرگ هایشرکت خروج 

 . زمینه اين در گرا صادرات تولیدی

در  7931 سال در توسعه ششم برنامه اهداف تحقق برای شدهانجام هایفعالیت و اقدامات ترينمهم

 است.  آمده زير (4-72در جدول ) شده گذاریهدف کمی اهداف و هاشاخص چارچوب

 7931 سال در صنعت حوزه هایشاخص از برخی عملکرد .(4-78جدول )

 ردیف

 واحد هدف کمی
درصد  1227

 عملکرد  هدف  تحقق

 - -0/6 0/8 درصد افزوده صنعتنرخ رشد ارزش 1

 0/117 7/18 1/17 درصد بخش صنعت افزودهارزشسهم  2

 6/111 16 11 درصد صنعتی افزودهارزشمتوسط و باال از  فناوریسهم محصوالت با  2

 7/26 1/1 2 میلیارد دالر گذاری مستقیم خارجی در بخشجذب سرمایه 1

 21 2 21 تعداد ها و نواحی صنعتی جدیدبرداری رساندن شهركبه بهره 0

 2/162 22 12 کاروکسب خوشه کار روستاییوهای کسبتوسعه خوشه 6

 2/76 6/22 02 میلیارد عدد داروتولید  7

 6/00 8/02 20 میلیون تن تولید محصوالت پتروشیمی 8

 2/26 1/11 00 هزار دستگاه تولید خودرو تجاری 2

 7/76 2/20 16 میلیارد دالر ارزش صادرات صنعتی و معدنی 11

 0/12 130 1 میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی 11

 2/111 2/1 2/2 میلیون نفر معدناشتغال صنعت و  12

 2/262 2/12 2/0 درصد صنعتی هایبنگاهاهی در گافزایش نسبت کارکنان با تحصیالت دانش 12

 (.7931)گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سال  ،وبودجهبرنامهسازمان : مأخذ

  المللی و همچنین مشکالت های اقتصادی و کاهش همکاری بینبه دلیل تحريم 7931در سال

درونی تولید نظیر مقیاس کوچک تولید، ضعف تکنولوژی تولید و کیفیت پايین برخی از محصوالت 

افزوده صنعت شد. اگرچه درصدی ارزش 1.5ها منجر به کاهش در کنار مشکالت مديريتی بنگاه



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 927صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

گذاری برخی از تولیدات صنعتی کشور با کاهش تولید مواجه شد و میزان جذب سرمايهدر اين سال 

که منجر به  يافتهباال افزايش فناوری خارجی در اين بخش بسیار کم بود، میزان تولید محصوالت با

روستايی افزايش  کاروکسب هایخوشه توسعه ،افزوده اين بخش شد. در اين سالافزايش ارزش

مامی موارد منجر به افزايش اشتغال صنعتی کشور و همچنین افزايش کارکنان با تحصیالت يافت و ت

  دانشگاهی شد.

 کردن  دهدفمن قانون مانند مهم قوانین برخی اجرای صنعت بخش تولیدات بر مؤثر بیرونی از عوامل

 تنرف باال مرحله، چند در ارزی هایشوک وقوع درنتیجه و کشور ارزی هایسیاست تغییر ،هايارانه

 رز،ا وانتقالنقل محدوديت کل، تقاضای کاهش بر آن تأثیر و آينده تورمی انتظارات نرخ تورم،

 جهانی هایقیمت نوسانات بخش، موردنیاز تجهیزات و قطعات و اولیه مواد در تأمین محدوديت

 .برشمرد توانمی نفتی و پايه معدنی اولیه و خام مواد

 کاهش  های تولید وصنعتی تهديد و موجب افزايش هزينه هاییتفعالبر بسیاری از رشته  هايمتحر

که در اين سال برخی از محصوالت صنعتی منتخب نظیر تولید خودرو طوریهمیزان تولید شد ب

موتور، کارتن و نئوپان، فرش ماشینی، پودر سواری و تجاری، الستیک،کمباين و تراکتور، روغن

 ... با کاهش تولید مواجه شدند. شوينده  و 

 مثبت رتأثی با محصوالت قیمت افزايش و نرخ ارز افزايش تولیدی هایفعالیت رشته از برخی در 

 اين در. ارايه شد هاآن مثبت موجب رشد تولید هایهزينه افزايش جبران و هاآن سودآوری بر

آالت نماشی های ساختفعالیتدر رشته  تولید مقدار شاخص مثبت رشد روند به توانمی خصوص

 انیک ساير محصوالت اساسی، ساخت فلزات ديگر ، ساخت جای در نشده بندیطبقه و تجهیزات

ت ساعت و ساخت ساير تجهیزا انواع و دقیق ابزار اپتیکی، ابزار پزشکی، ابزار غیرفلزی، ساخت

  . کرد نقل اشارهوحمل

 

معدنی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در  صنایع و . بررسی عملکرد بخش معدن11-5-2

 1367سال 

در  7931شده برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال های انجاماقدامات و فعالیت ترينمهم

 است.  (5-72) گذاری شده در بخش معدن به شرح جدولها و اهداف کمی هدفچارچوب شاخص

  



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 920صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

 7931 در سال معدن و صنایع معدنیزه های حوعملکرد برخی از شاخص .(5-78جدول )

 واحد هدف کمی ردیف
0612 

 درصد تحقق
 عملکرد هدف

 6/16 2/0 2/0 درصد سهم معدن از تولید ناخالص داخلی 0

 2/22 10 012 میلیون تن آهنظرفیت استخراج سنگ 4

6 
 ظرفیت تولید سنگ تزئینی

میلیون 

 مترمربع
022 021 0/012 

 0/22 226 261 هزار تن آلومینیومظرفیت تولید  2

 011 221 221 میلیون تن استخراج معادن 2

 0/12 62 62 میلیون تن ظرفیت فوالد خام 2

 6/12 422 420 هزارتن ظرفیت تولید مس 2

 11 221 211 هزارتن ظرفیت تولید روی 2

 0/014 2/22 2/22 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان 1

 2/0 42111 0211111 کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی 01

 (.7931)گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سال  ،وبودجهبرنامه: سازمان مأخذ

 بیانگر توسعه ششم برنامه کمی اهداف و هابررسی اقدامات بخش معدن کشور در چارچوب شاخص

 :که است آن

 درصد از هدف  39بر در اين سال سهم معدن از تولید ناخالص داخلی افزايش يافت و توانست بالغ

 افتتاح به موفق 7931 سال در وابسته و تابعه یهاشرکت همراه به برنامه رو محقق کند.  ايمیدرو

 هاطرح اين از برداریبهره که با دالر شدند میلیون 7292 ارزش با معدنی صنايع و معدن طرح 74

 .است گرديده ايجاد غیرمستقیم اشتغال نفر  3212 و مستقیم اشتغال نفر 0492

 با  اکتشافی حفاری متر هزار 0.720 درمجموع تابعه، هایشرکت و ايمیدرو توسط 7931 سال در

درصدی اهداف  32بر و که منجر به تحقق بالغ پذيرفته صورت ريال میلیارد 4.341 از بیش هزينه

 ظرفیت استخراج و تولید منابع معدنی شده است.افزايش 

 معدن،  بخش 7931 سال طول بر اساس گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در

 مدت که نسبت به گرفته صورت صادرات دالر میلیون 9/7402 ارزش به کاالتن هزار 5/04414

 کشورهای. است يافتهشکاه درصد 95 ارزش ازنظر و درصد 75 وزنی ازنظر قبل سال مشابه در

 7931 سال در هدف صادراتی کشورهای ترينعمده افغانستان و هند عربی، متحده امارت عراق،

 2.5 ارزش ازلحاظ و درصد 1 وزنی ازلحاظ نیز معدنی صنايع حوزه همچنین صادرات در .اندبوده

 .است داشته قبل سال در مشابه مدت نسبت به افزايش درصد



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 929صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

  بخش معدن  واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت  حاکی از آن است که میزانگزارش عملکرد

است  يافتهکاهشوزنی  ازنظردرصد  04.1ارزشی و حدود  ازنظردرصد  75.1بر بالغ  7931در سال 

 واردشده است. میلیون دالر 073بر هزارتن مواد معدنی با ارزش بالغ 114که در اين سال طوریهب

 است درصد 4 و 1.5 ترتیب به فوالدی محصوالت و فوالد خام تولید افزايش 7931 سال در .

 والدف تولید برداری رسیده است منجر به افزايش میزانکه در اين سال به بهره های فوالدیطرح

 به تن هزار 72137 از نیز فوالدی تولید محصوالت و تن هزار 00422 به تن هزار 02299 از خام

  .است گرديده بالغ تن هزار 73592

 شامل دالر هزار 941170 ارزش به معدنی صنايع معدن و بخش در خارجی گذاریسرمايه حجم 

 را درصدی 44.1 کاهش گذشته سال مدت مشابه با مقايسه در که بوده 7931 سال در طرح 09

 سال طی کشور معدن بخش بر های واردهتحريم تحمیل از ناشی عمدتاً کاهش اين. دهدمی نشان

 .است بوده 7931

داخلی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال  . بررسی عملکرد بخش بازرگانی11-5-3

1367 

 در 7931 سال در توسعه ششم برنامه اهداف تحقق برای شدهانجام هایفعالیت و اقدامات ترينمهم

 .است آمده (1-72) جدول در شده گذاریهدف کمی اهداف و هاشاخص چارچوب

 7931 در سال بازرگانیهای حوزه عملکرد برخی از شاخص (.6-78جدول )

درصد  0612 واحد هدف کمی ردیف

 تحقق
 عملکرد  هدف 

 2/011 612 621 شعبه های پخشساماندهی شرکت 0

 2/022 2/2 4/2 درصد سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی 4

 2/22 00 02 درصد ای از شبکه توزیعزنجیرههای بزرگ و سهم فروشگاه 6

 1/062 044622 11111 تعداد برای معامله در سامانه ستاد شدهعرضهتعداد کاال یا خدمات  2

 011 24 24 درصد پوشش یکپارچه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کاال و خدمات 2

 2/042 211 614 هزارتن میزان کاهش ضایعات 2

 2/044 462 012 تعداد بازسازی و نوسازی شده صنایع کشاورزیتعداد واحدهای  2

 2/22 20 22 درصد دارای صندوق مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی واحدهایسهم  2

 2/22 162 0211 سایتوب غیر فروشگاهی فروشیخردهساماندهی و گسترش بخش  1

 041 22111 21111 تعداد اینترنتی وکارهایکسبتوسعه  01

 2/022 2212 4612 هزارتن افزایش ظرفیت جذب ماده خام صنایع کشاورزی 

 (.7931)گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سال  ،وبودجهبرنامه: سازمان مأخذ

 



 عنوان فاز/فصل: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 924صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
 

  

توسعه  ششم برنامه کمی اهداف و هاشاخص قالب در تجارت معدن، صنعت، وزارت اقدامات عملکرد

  :که است آن بیانگر

  در اين سال عمده اهداف بخش بازرگانی داخلی محقق شده است. در اين سال به دلیل تحريم و

که کاالها در کشور با مشکالتی مواجه شد. ازآنجايی تأمینآثار روانی ناشی از آن، تولید، توزيع و 

یم با تکه در شرايط تحريم تنظیم بازار و تجارت داخلی اهمیت بیشتری دارد، بنابراين شاهد آن هس

تمرکز بیشتر بر تنظیم بازار داخل و بهبود فرآيندهای آن عمده اهداف برنامه ششم در حوزه بازرگانی 

 داخلی محقق شده است.

 پروانه دارای صنفی واحد هزار 0143 درمجموع 7931 سال پايان تا اخذشده آمارهای اساس بر 

 هزار 222 بربالغ ايران اصناف اتاق برآوردهای اساس بر همچنین. اندبوده فعال کشور در کسب

 5/0 داقلح گرفتن نظر در صورت باشند. درمی فعال کشور در نیز کسب پروانه فاقد صنفی واحد

 شغل نفر میلیون 5/1 بربالغ مجوز دارای صنفی واحدهای صنفی، واحد هر در اشتغال متوسط نفر

 .اندکرده ايجاد

  دتولی از توزيع، افزايش سهم تجارت الکترونیکی و پخش هایشرکت در اين سال ساماندهی 

 ای، افزايش پوششزنجیره و بزرگ هایتوزيع نوين در قالب شرکت سهم داخلی، افزايش ناخالص

 درصدی، 722 عملکرد تحقق با درصد 10 به يکپارچه رهگیری و رديابی الکترونیکی کاال و خدمات

 به نسبت تحقق درصد 702 با درصد 1/01ل رشدی معاد نرخ با اينترنتی کارهایوکسب توسعه

 . هستند بازرگانی بخش عملکردهای ترينمهم از شدهتعیین اهداف

 افزايش طريق از کشاورزی در اين سال منجر به کاهش ضايعات صنايع شده نوسازی و بازسازی 

  فروشیخرده بخش گسترش و ساماندهی شاخص در. شد انبارداری نگهداری، ظرفیت

. دهدمی نشان را تحقق درصد 52.5 هدف به نسبت وبسايت مورد 391 غیرفروشگاهی عملکرد

 مجازی وکارهایکسب حوزه در دستگاهی بین عدم هماهنگی و کاری کارشناسان معتقدند موازی

 وکارهایکسب کشوری اتحاديه به اعتماد الکترونیکی نماد دارای هایسايتوب ارجاع عدم و

 موضوع اين اهداف تحقق عدم از داليل بخشی تواندمربوطه می کسب پروانه صدور جهت مجازی

  .باشند
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خارجی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال  . بررسی عملکرد بخش تجارت11-5-4

1367 

 قانون کلی اهداف تحقق برای خارجی تجارت بخش در شدهانجام هایفعالیت و اقدامات ترينمهم

 جدول در شده یگذارفهد کمی اهداف و هاشاخص چارچوب در 7931 سال در توسعه ششم برنامه

 .است آمده (72-1)

 7931 در سال های حوزه تجارت خارجیعملکرد برخی از شاخص .(1-78جدول )

درصد  0612 واحد هدف کمی ردیف

 عملکرد هدف تحقق

 2/22 64222 26000 میلیون دالر )بدون میعانات گازی( صادرات کاالی غیرنفتی 0

 2 0   2/02 درصد )بدون میعانات گازی( رشد صادرات کاالی غیرنفتی 4

 2/22 1116 06040 دالر میلیون خدمات صادرات 6

 - -2/2 1/02 درصد رشد صادرات خدمات 2

 2/22 24222 22460 دالر میلیون (گازی میعانات بدون) خدمات و کاال غیرنفتی صادرات 2

 - -6/1 4/02 درصد غیرنفتی کاال و خدمات )بدون میعانات گازی(رشد صادرات  2

 4/22 21222 22264 دالر میلیون کاال واردات 2

 - -2/01 2/02 درصد رشد واردات کاال 2

 2/26 02422 46212 دالر میلیون خدمات واردات 1

 - -2/2 2/02 درصد خدمات واردات رشد 01

 0/22 22111 010062 دالر میلیون واردات کل 00

 - -2/02 0/01 درصد رشد کل واردات 04

 (.7931، گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سال )وبودجهبرنامه: سازمان مأخذ

 و به استناد گزارش سازمان  7931 سال خارجی کشور در تجارت از منتشرشده آمارهای اساس بر

درصد از اهداف حوزه تجارت در سال  15 بربالغرغم فشارهای تحريمی کشور، به وبودجهبرنامه

 محقق شده است.  7931
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 فصل دهم گیرییجهو نت بندیجمع

 در بخش اقتصاد  کشور يژهومعاصر و به يخها در تاردوره ينتراز پرتالطم يکی توانیرا م 7931 سال

و  دگانیدکننتنها مشکل تول یو مشکالت مربوط به نقل و انتقاالت مال هايمسال تحر يندانست. در ا

 یجارو ت یمعدن ی،و الزام فعاالن صنعت ضرب العجل ینصدور و ابالغ قوان یتجار کشور نبوده و گاه

 یدولت آالتینو ماش یهواردات مواد اول یمشکالت را برا یبرخ یبرا يدبه استفاده از دستورالعمل جد

 یشورک يسکبدتر شدن شاخص ر یرنظ یمشکالتاز برجام تبعات و  يکانموده. درواقع خروج آمر يجادا

در ارتباط با  کالتمش ی،واردات هایيتمحدود ی،و داخل یخارج گذاريهدر خصوص جذب سرما

صنعت،  در بخش یواردات یبا شرکا یمبادالت هایينههز يشافزا ی،تجارت خارج کنندهیبانیخدمات پشت

اهداف -7وزارتخانه و سازمان تابعه آن در دو بخش  یفو تکال يفمعدن و تجارت کشور داشت. وظا

 یستاد مل یفرمانده داراولويتگانه  07 یهاپروژه -0بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و  یفو تکال

 یراستا، عمده اقدامات وزارتخانه متمرکز بر اجرا يناست. در ا یبنداقتصاد مقاومتی قابل طبقه

از برجام  کايبازار و کاهش تبعات خروج آمر یمتنظحفظ تولید،  ی،ومتمرتبط با اقتصاد مقا هاییاستس

  .بوده است يرز به شرحو تجارت  یددر بخش تول

 ییکالکترون يابیو رد یریسامانه رهگ یاندازو راه یلتکم گذاریيهپنجره واحد سرما یاندازراه 

 کاال؛

 فنی و مهندسی  یواحدها 522گیری و حمايت از شکل يعصنا یو نوساز یطرح بازساز یاجرا

 در بخش؛

 گذارانيهدر گردش، سرما يهو سرما یزتجه یالتريال تسه یلیاردم 9222بر و پرداخت بالغ یمعرف 

 ينی؛و کارآفر يرپذخطر

 دالر؛ یلیاردم 9 یزانبه م یخارج گذاریيهاز جذب سرما يتو حما یگیریپ يزنی،را 

 واحد  7022مجدد  یاندازو راه یانبنو شرکت دانش یشرفتهپ يعبنگاه صنا 12از استقرار  يتما

 یرفعال؛غ یصنعت

 و حداقل  یصنعت یها و نواحنفر در شهرک 01222با اشتغال  یصنعت یهااز طرح یبرداربهره

 ی؛طرح  معدن 1022

  ريال؛ یلیاردم 341بر بالغ ينهبا هز يیهوا یزيکمطالعات ژئوف یخط یلومترهزار ک 02انجام 

 ؛هاآن یبندصادرات و رتبه يريتمد یتخصص یاشرکت توسعه 11کت و شر 71 يجادا 

 جهت صدور کاال و خدمات؛ يالیو ر یارز یالتسود تسه يارانه يالر یلیاردم 312 یزانارائه م 

 يش؛درصد افزا 4در کشور با  اییرهبزرگ و زنج یهاو بهبود فروشگاه یفیک ی،توسعه کم 
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  ی؛قاچاق و تقلب یمبارزه با عرضه کاالها باهدف یهزار بازرس 022انجام تعداد 

 گاز یکشو لوله یهبر ثان یترل 902مگاوات برق،  702 تأمین ی،صنعت ینهکتار زم 7722 ی،سازآماده 

  .یصنعت یشهرک و نواح 70از  یبردارو  بهره

 یاهشاخص 7931معدن و تجارت در سال  شده در وزارت صنعت، يرفتهصورت پذاقدامات  بر اساس

 دهد:ینشان م یعملکرد

 هایيتمحدود رغمی: عل7931عملکرد بخش صنعت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال 

 یدی،ولت یهادر واردات نهاده يتمحدود یزو ن المللیینب هایيمتحر يدتشد به سبببخش  يندر ا یجد

 یدتول يشافزا ی،هزار طرح صنعت 1حدود  یدنرس یبردارتداوم رشد محصوالت منتخب، به بهره

 یسودآور يشحوزه صنعت، افزا يیکار روستاوکسب یهاباال، توسعه خوشه فناوریبا  حصوالتم

  .سال بوده است ينوزارتخانه در ا یدستاوردها ترينمهماز  یصنعت هاییتفعال از رشته یبرخ

 یدسهم معدن از تول يش: افزا7931سال عملکرد بخش معدن بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در 

 يعطرح معدن و صنا 74بخش، افتتاح  ينششم در ا یهابرنامه یدرصد 32و تحقق  یناخالص داخل

 یم،قیرمستنفر اشتغال غ  3212و  یمنفر اشتغال مستق 0492 يجاددالر، ا یلیونم 7292با ارزش  یمعدن

تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی با افزايش  ی،حجم صادرات مواد و محصوالت معدن يشافزا

 یدرصد 32و تحقق  یاکتشاف یهزار متر حفار 0.720بخش، انجام  يندر ا یدیتول یهاافتتاح پروژه

  .سال بوده است ينوزارتخانه در ا یدستاوردها ترينمهمبخش از  ينششم در ا یهابرنامه

های پخش : ساماندهی شرکت7931سال عملکرد بخش تجارت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در 

در قالب  نينو يعسهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی، افزايش سهم توز يشو توزيع، افزا

 خدمات کاال و یکیالکترون يابیو رد یریرهگ يکپارچهپوشش  يشای، افزاهای بزرگ و زنجیرهشرکت

 1/01کارهای اينترنتی با نرخ رشدی معادل ودرصدی، توسعه کسب 722درصد با تحقق عملکرد  10به 

عملکردهای وزارتخانه در بخش  ترينمهماز  شدهییندرصد تحقق نسبت به اهداف تع 702درصد با 

م رغبه شور،ک وبودجهبرنامهبه استناد گزارش سازمان  ین،سال بوده است. همچن ينبازرگانی در ا

 .محقق شده است 7931زه تجارت در سال درصد از اهداف حو 15 بربالغ يمیتحر یفشارها
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 در یک نگاه معدن و تجارتبخش صنعت،  7931عملکرد سال :  یازدهم فصل
 

  



 (7931کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 923صفحه:  7933ارديبهشت  تاريخ:
  

 مقدمه

ويژه بخش صنعت، معدن و تجارت در سايه تغییرات ايجاد شده در و به 7931در سال  اقتصاد ايران

 انعنوبهها دستخوش تغییرات جدی شد. روی کار آمدن ترامپ اين سال به واسطه بازگشت تحريم

و  7931ويژه در نیمه دوم سال آمريکا و شروع تهديدات او برای خروج از برجام به جمهوریسرئ

پاشنه آشیل شروع نوسانات اقتصادی در کشور در  7931 ماهيبهشتاردبه اين وعده در  عمل درنهايت

های اقتصادی همچون کاهش نرخ سود بانکی در شهريور سیاستشد. ضمن آنکه، برخی  7931سال 

اشی ن نا اطمینانیانتظارات تورمی و  یریگشکلبر های بانک مرکزی در حراج سکه و سیاست 7931

و  7931نبود. اين امر موجب شروع حرکت افزايشی نرخ ارز در پايان سال  تأثیریبت از اين تحوال

شد. در پی بروز بحران ارزی  7931وقوع بحران ارزی پس از خروج آمريکا از برجام در ابتدای سال 

خصوص تجاری و صنعتی های مختلف بهها در بخشگذاریبسیاری از سیاست 7931در ابتدای سال 

ندی بکه خود آثار مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصادی داشت. افزايش نرخ ارز و اولويت انجام شد 

تی صنع درنتیجههای وارده به بخش تجاری و واردات به دلیل کاهش ورودی ارز به کشور اولین شوک

ايان مپذيری و وابستگی بسیاری از صنايع به واردات را نآسیب واقعبهکشور ناشی از اين بحران بود که 

 کرد. 

، واردات و صادرات کشور روندی 7931بندی واردات در سال ها و اولويتدر پی اين محدوديت

رد کاهشی را تجربه ک ارقامکاهشی به خود گرفت و تولید صنعتی نیز در اين سال در برخی از موارد 

رشد  7931در سال  ايرانبر اقتصاد کشور است.  یراتتأثاين  يدمؤکه رشد منفی اقتصادی در اين سال 

واسطه اقتصاد وابسته ايران به نفت و بهرا بدون نفت تجربه کرد.  -0.4درصدی با نفت و رشد  -4.3

اهش کعامل مسلط در منفی شدن رشد اقتصادی کشور آوری آن، آثار آن شکنندگی اقتصاد کشور و تاب

نعت و ص یعیگاز طبو  استخراج نفتهای ب زيرگروهگروه صنعت بوده است که به ترتینرخ رشد 

و  نانینا اطمیکننده در اين فضای اما موضوع نگران. اند)ساخت( بیشترين نقش را در اين کاهش داشته

بلکه در دهه گذشته شدت يافته  7931در سال  تنهانهدر ترکیب تولید ناخالص داخلی که  يسکپر ر

ر های جديد و کافی در اقتصاد کشوکاهش تشکیل سرمايه ثابت بوده که نگرانی از عدم ايجاد ظرفیت

اين ها تشديد شده است. بنابراخیر نیز با توجه به بازگشت تحريم هایسالرا در پی داشته است و در 

ر تواند پیشران رشد اقتصادی کشور باشد دهايی که میگیری سرمايه کافی در بخشعدم توجه به شکل

ور در های تولیدی و صنعتی کشبنیه ر به عدم تقويتها بر محیط اقتصادی کشور منجکنار آثار تحريم

ها شده است. تمامی اين تصوير از اقتصاد ايران در حالی است که اقتصادی جهانی در سال در اين سال

اقتصاد کشور روند متفاوتی در عرصه داخلی داشته است و در مقايسه   کهیدرحالمسیر رشد قرار داشته، 
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ايران نتوانسته جايگاه خود را بهبود بخشد  المللیینبهای و از منظر شاخصای و حتی با رقبای منطقه

 و در بسیاری از موارد حتی نزول جايگاه را نیز تجربه کند.

 یخارجرک مشت هاییهمکار مستقیم و غیرمستقیمی از منظر انجام آثارالمللی ايران، تغییرات روابط بین

مواد  تأمینآالت، انجام مبادالت مالی و تجاری، دشواری نیشو ما زاتیقطعات، تجه ،یدانش فن تأمینو 

ت بر بخش صنع نرخ ارز یناگهان جهش واسطهبههای تولید داخلی اولیه وارداتی، افزايش قیمت نهاده

 ،یات اساسفلز ،یمیکشور )خودرو، پتروش کياستراتژ عيصنا میمستق هایميتحر و معدن کشور داشت.

 وصالخصیعل یازموردن یواردات ایو واسطه هیمواد اول تأمینبر  ونقلحملو  ینفت و گاز( تبادالت مال

   را مشکل مواجه کرد. نيیبا عمق ساخت پا عيدر صنا

 تأمین کشور، ارزی درآمدهای کاهش و نفت تولید و صادرات ها، افتبا اعمال مجدد تحريم زمانهم

 تحت یزن را تولید عملکرد درنتیجه و شد مواجه محدوديت با اقتصاد غیرنفتی هایبخش ارزی نیازهای

 رشد کاهش لذا. دارد بااليی همبستگی داخلی ناخالص تولید با صنعت بخش معموالً. داد قرار تأثیر

 زا ناشی موضوع اين از مهمی بخش. شد همراه نیز صنعت بخش افزودهارزش رشد کاهش با اقتصادی

 هب اقتصادی رشد کاهش لذا، رسندمی فروش به داخلی بازار در صنعتی محصوالت عمده که است اين

 لیبه دلصنعت  بخش در رکود بروز و صنعتی محصوالت فروش داخلی بازار شدن کوچک معنای

 شافزاي و تجاری هایهزينه افزايش کانال از هاتحريم است. بوده کاهش تقاضای محصوالت صنعتی

 به تیصنع محصوالت از توجهیقابل بخش تولید کاهش. گذاردمی تأثیر هاقیمت افزايش بر ارز نرخ

 یشترب کاهش نیز به ترکوچک هایبنگاه به پیامدها گسترش طريق از، واردات به وابستگی دلیل

 .داشت یدر پها را شد و روند رو به رشد قیمت ختم صنعت تولیدی محصوالت

جامعه از بعد  ازحدیشبفشار گويای  7931کننده و تولیدکننده در سال تصوير شاخص بهای مصرف

گذار صنعتی و تجاری را به همراه محیطی برای سرمايه نا اطمینانیکاهش قدرت خريد است و افزايش 

نعتی رکود ص درنتیجهکه عنوان شد اين تغییرات به کوچک شدن بازار داخلی و  طورهمانداشته است. 

مستقیم از ناحیه افزايش تورم وارداتی و از ناحیه افزايش قیمت بهای  طوربهافزايش تورم دامن زد. 

های رشد هاشاخصاين در اين سال  کهنحویبه ؛بود توجهقابلتولیدکننده اتفاق افتاد که بسیار 

 توجهیلقاباگرچه که در اين سال تورم افزايش را نسبت به سال قبل از آن تجربه کردند.  توجهیقابل

از  شدهاعمال، توزيعی و تخصیصیِ ینیتأمهای بايد اذعان داشت که سیاست حالباايند را تجربه کر

تورم  های بیشتر قیمتی و نیزرغم عدم توفیق کامل، تا حد زيادی از شوکبه کارگروه تنظیم بازار سوی

 گسیخته جلوگیری کرده است. لجام
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با  ،7931در سال  یاسم متیدن به قدر بخش صنعت و مع شدهجذب یمال تأمینمنابع رغم رشد علی

ش شو پو تيحما حتبخش ت ني، عمالً ادرصدی شاخص قیمت صنعت 12بیش از  شيتوجه به افزا

بخش در سال  یموضوع را در رشد منف نيا توانیم یقرار نگرفت و تا حدود یمال یبازارها یکاف

ز نیو  کمتر یبازدهبه معدن با توجه  وبخش صنعت توان بیان کرد می درواقعمشاهده کرد.  7931

با  یبانک التیبه تسه یدر دسترس هابخش ريبا سا اسیآن در ق یگذارهيبودن روند سرما برزمان

مولد اقتصاد )با  ریغ ششدن بخ تربزرگامر احتمال  نيااست.  روبرو بوده یشتریب تيمحدود

 درنهايتو  یکاریفقرزدا، ب یدیرشد تول ،شدن کند شدن روند صنعتی(، نيیپا افزودهارزشو  زايیاشتغال

 یاشن ریاخ انیدر سال یمال یبازارها بازدهی باالی یخواهد داد. از طرف شيرا افزا یاجتماع یهاینابرابر

ش بخش صنعت و معدن را کاهگذاری سرمايهبه  ینگينقد صیتخص زهیانگ ،یمتیو ق یارز یهااز شوک

بزرگ در بخش صنعت و معدن،  عيصنا یمال تأمین تيکه اولو دهدیاز طرفی شواهد نشان مداده است. 

 یتباراز منابع اع وثايق( تأمیناز ناحیه محدوديت در  عمدتاً) کوچک و متوسط عيصنا یت نسبیمحروم

 را به دنبال داشته است.

نوسانات متغیرهای اقتصادی همچون در سايه تضعیف بخش تولیدی و صنعتی کشور در اين سال و 

. در اين سال اگرچه که نرخ ارز جهش حدود آمدای برای تجارت کشور به وجود ارز شرايط ويژه نرخ

اما صادرات کشور کاهش يافت و از منظر واردات نیز واردات کاالهای  ،کرد تجربهرا  یبرابرسه 

اختار س رد.دهد، نیز روندی کاهشی را تجربه کقرار می تأثیرها نیز که تولید را تحت ای و نهادهواسطه

ات نشان از درمبتنی بر مواد نفت پايه و در واهای گذشته در صادرات تجارت ايران همچون سال

ود صنعتی ای از رکنشانه عمدتاًدارد که به دلیل اين وابستگی کاهش در واردات  خارجوابستگی تولید به 

گواهی بر مدعا است.   7931ناخالص داخلی و رشد بخش صنعت در سال  یدآمار تولدر کشور است که 

به و چندجان های يکچند سال تحريم بیشتر کشورها و يیگرا يتحماجهانی و  يکردهایدر روتغییر 

مسیر تجارت خارجی کشور را به  بايستیم ،شديد علیه بخش خارجی ونقلای و حملبانکی، بیمه

و صادراتی کشور هدايت کند اين در حالی  یوارداتسمت رهايی از وابستگی و تغییر در ساختارهای 

 کاالهای رب اين بخش است. نکته اصلی اينکه تمرکز یرگ يبانگراست که همچنان اين ساختار وابسته 

 .دباش اثر کم اقتصادی رشد بر کشور صادراتی سبد که شده موجب کمتر پیچیدگی با و خام

های تجاری در نبود درآمدهای نفتی تالش های تولیدی وحمايت از بخش منظوربهدر اين سال دولت 

ای و مواد اولیه تولید انجام داد. عالوه بر برای واردات کاالهای واسطه یازموردنارز  تأمینفروانی برای 

اين، مداخالت مقرراتی در حوزه تجارت تا حد زيادی توانست به مديريت واردات کاالها در محدوديت 
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ن کامل از اي طوربهرسد که صنعت نتوانست به نظر می حالبااين. ها منجر شودارزی ناشی از تحريم

 کاهش دهد.  7931مند شود و تنها توانست رشد منفی خود را در فصل آخر سال ها بهرهحمايت

 یکشاورز یرغ و کشاورزی بخش در تعرفه هاینرخ متوسط افزايشاز ديگر اقدامات حمايتی دولت، 

 بود که در اين  داخلی صنايع از هدفمندتر حمايت و سازیشفاف باهدف تعرفه هایرديف يشو افزا

 هب اقتصادی رشد تحريک بر مبنی دولت کلی رويکرد رغمبه اقدامات اين حالبااين سال انجام شد.

 تعرفه نرخ رد بیشتر افزايشاينکه به  بر عالوه ایسرمايه و ایواسطه کاالهای تعرفه نرخ متوسط افزايش

 قرار يدموردترد در را اتخاذشده ایتعرفه هایسیاست جامعیت و دقت که انجامید مصرفی کاالهای

 .دهدمی

در کنار تحوالت بخش صنعت و تجارت خارجی بخش بازرگانی و خدمات نیز در اين سال دستخوش 

 های مرتبط با بازيگران بخش بازرگانی داخلیتغییرات و نوساناتی شد. در اين سال اگرچه زيرساخت

 خدمات و خدماتی توزيعی، تولیدی، هایفعالیت از وسیعی طیف در صنفی واحدهایکشور اعم از 

 مجموعدر ایشبکه و اينترنتی هایفعالیتهای پخش و شرکت ایزنجیره و بزرگ هایفروشگاه فنی، 

و  یخدمات ی)شامل واحدها یخدمات یواحدها 7931در سال  روندی افزايشی و بهبود داشته است،

در  یدیتول یواحدها بايد توجه داشت که حالبااين؛ تجربه نمودندروندی رو به رشد را ( یخدمات فن

 یايامر گو نياند، اقبل داشته یهاسال یسال و حت نيرشد را در ا نيکمتر یصنف یواحدها انیم

 ينکهکما ا ؛کشور است یکارهاور کسبينسبت به سا یدیتول یکارهاوکسب تیفعال نامناسب تیوضع

صنعت، معدن و وزارت  یهااز چالش یکيهمواره نیز  یررسمیغ یعيو توز یدیاصناف تول یسامانده

 . است هاآن يیشناسا یمشخص برا سازوکار ازمندیکه ن تجارت بوده

 معدن و تجارت صورت عام و بخش صنعت،های پیشروی اقتصاد ايران بهرغم محدوديتو به درمجموع

سبب شد تا از منظر  هاآنو اقدامات  تابعه یهاوزارتخانه و سازمان یهایریگیپصورت خاص، به

نیازهای اساسی و  تأمینهای صنعت، معدن و تجارت دستاوردهايی با محوريت عملکردی در بخش

برای تولید، افزايش تولید در برخی از صنايع، افزايش تعداد  یازموردنهای نهاده تأمینضروری جامعه، 

   آيد. به دستبرداری رسیده صنعتی و معدنی ای بهرههپروژه
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 بخش صنعت معدن و تجارت اقتصاد و و روندهای حاکم بر کالن یهاشاخصوضعیت . 11-1

 المللیهای بینشاخص .11-1-1

روبه رشد  یروند (یخارج میمستق یگذارهيدر سرما جزبه) 0272در سال  یاگرچه که اقتصاد جهان

ارقام مثبتی  بزرگ( یهاقدرت یجنگ تجار رغمی)عل یرشد تجارت جهانو  یرشد اقتصاد و داشت

ت نتوانس ،رزنرخ ا توجهقابلجهش  ازجملهوارده  یهابه علت شوک راني، اقتصاد اه استتجربه کرد را

)از بعد حجم تولید ناخالص  حرکت کند و شاهد کوچک شدن اقتصاد کشور یهماهنگ با اقتصاد جهان

 زین ايران یاقتصاد یرهایمتغ ريبود. ساالمللی( )بر اساس آمارهای بیندرصد  -9.3 نزایبه م داخلی(

 نياند. بر انداشته یسال عملکرد مناسب نيدرآمد سرانه در ا ،یخارج یگذارهيهمچون تورم، سرما

 لیبه دل 0272در سال  رانيکه ا دهدینشان م ،هانج یکشورها ريبا سا رانيا تیوضع سهياساس، مقا

 یهاشوک نیظالمانه و همچن یهامياز برجام و اعمال تحر کاياز خروج آمر یشده ناش جاديمشکالت ا

 .مند شودبهره ینتوانست از فرصت رشد جهان ،شده همچون شوک نرخ ارز جاديا

ری و پذيوکار، شاخص رقابتهای سهولت کسبالمللی رتبه ايران در شاخصهای بیناز منظر شاخص

عملکرد های آزادی اقتصادی، نوآوری جهانی، و در شاخص يافتهکاهشانسانی شاخص توسعه 

عملکرد بهتری را نسبت به سال قبل از آن داشته است. بررسی  0272لجستیکی ايران در سال 

 ثرمؤها جايگاه ايران در برخی شاخص افتدهد که عوامل مختلفی در المللی نشان میهای بینشاخص

ها است و کشورها در اصالحات مرتبط با اين شاخصبرخی از  توجهقابل است. يک عامل سرعت

که منجر به کاهش امتیاز برخی داخلی( بوده  مؤثرداخلی )يا عدم اقدام  برخی اقدامات  ،عامل ديگر

 یو ارتقا قیمرتبط با تعم هایمؤلفهدر  یصنعت یريپذشاخص رقابت یبررسها شده است. زيرشاخص

ودن ب نيیباال و متوسط از کل صنعت همچنان بر پا فناوریبا  عيصنا افزودهارزشو سهم  فناوری

ادرات و سرانه ص صنعتی افزودهکشور داللت دارد. اعداد مطلق مربوط سرانه ارزش یصنعت یريپذرقابت

همچنان  رانيکه ا دهدیامر نشان م نياند و انداشته توجهیقابل شيافزا ریاخ الدو س یط یصنعت

    .خشدخود سرعت ب یباال به رشد صنعت فناوریبا  عيصنا دیو تول فناورینفوذ  قينسته از طرنتوا

 0272قرار داشت، در سال  یرشد اقتصاد ریدر مس یتا حد 0275از سال  رانياساس، اگرچه ا نيا بر

در  یگذشته و حت یهارا نسبت به سال یترنيیبه وجود آمده عملکرد پا یهاتيبا توجه به محدود

صاد عملکرد کل اقت ترتیبينابه گذاشته است. یاز خود برجا و منطقهکشورها جهان  ريبا سا سهيمقا

که اقتصاد ايران در رقابت با ساير کشورهای منطقه  دهدیم( نشان 7931)سال  0272کشور در سال 

مدت خصوص رقبای مهم منطقه جنوب غرب آسیا دچار افت شده است و اين موضوع در میانبه
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ازمند دهد که نیقرار می تأثیرای و تجارت را تحت صنايع کارخانه ويژهبههای مختلف اقتصادی بخش

 تدابیر ويژه برای اين امر است.

  افزودهارزشسمت تقاضای اقتصاد و رشد  .11-1-2

را بدون نفت تجربه کرد. با توجه  -0.4درصدی با نفت و رشد  -4.3رشد  7931ايران در سال اقتصاد 

امل مسلط عو آثار و تبعات آن بر صنعت کشور، های نفتی، مالی، بانکی و ... ها بر حوزهتحريم تأثیربه 

جربه درصد را ت -3.1در منفی شدن رشد اقتصادی کشور گروه صنعت بوده است که اين گروه رشد 

کاهش داشته است.  7931واحد درصد را از رشد منفی سال  -4.9کرده و بیشترين سهم از رشد معادل 

 7931شروع شده و اين ارقام در فصل سوم سال  7931سال روند رشد اقتصادی کشور از فصل دوم 

قابل  7931های بازيابی اقتصاد ايران در فصل چهارم سال به کمترين مقدار خود رسیده است. نشانه

 مشاهده است.  

ز محیطی بر بسیاری ا نا اطمینانیگذاری و های تجارت، سرمايهها از کانالبايد عنوان داشت که تحريم

داشت که منجر به کاهش رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در کشور در اين  تأثیرمتغیرهای اقتصادی 

 يرانر ادعوامل توضیح دهنده رشد اقتصادی  سال شد. با توجه به اينکه بر اساس مطالعات انجام شده،

های رکود و رونق درآمدهای نفتی و همواره رشد اقتصادی با دورهدرآمدهای نفتی است  منشأبا   عمدتاً

های وارده ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در اثر ها و تکانهداشته و اعمال تحريم توجهیقابلنوسانات 

موضوع رشد نامتوازن در میان  يناقرار داده است. عالوه بر  تأثیرتحريم نیز رشد اقتصادی را تحت 

مندی آن از منافع رشد بلندمدت های مختلف اقتصادی را نیز به همراه داشته است و مانع از بهرهبخش

 ها شده است.  و پايدار در اين سال

واحد  -2.2هم س ودرصدی در اين سال  -1.5در گروه صنعت، زيرگروه صنعت تجربه رشد همچنین 

ر دجاری روندی رو به رشد اينکه ارقام  رغمیعل درصدی در کاهش رشد اقتصادی کشور داشته است.

بخش  هافزودارزشداشته است، ارقام ثابت تغییر چندانی را در صنعت  يرگروهزتولید ناخالص داخلی 

ورها سیاری از کشبخش صنعت خود عامل تحريک رشد اقتصادی در ب ينکهباادهند؛ صنعت نشان نمی

در کشور است و اينکه رشد صنعتی کشور کند شدن روند صنعتی شدن  يدمؤاست. اين موضوع  

 شود.  و دولتی انجام می ، منبع محورصنايع خاص برتکیهبا  عمدتاًمتناسب با نیازهای بازار نیست و 
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 سمت عرضه اقتصاد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص. 11-1-3 

نا و  ها،افزايش سطح عمومی قیمتخصوصی به دلیل نوسانات باالی نرخ ارزکاهش مصرف 

ای و بادوام شد که اين امر سال باعث کاهش تقاضای کاالهای سرمايه يندر اموجود  هایاطمینانی

 .را در پی داشته استهای آتی سال تعمیق رکود در ،هااهش تولید و افزايش موجودی انباربا کهمراه 

کوچک شدن اقتصاد کشور  واسطهبهتحريک تقاضا و جبران کاهش قدرت خريد مردم  ،بر اين اساس

سمت هزينه تولید ناخالص داخلی  بررسی ،قرار گیرد. عالوه بر اين موردتوجهای است که بايد مسئله

اين افزايش  ،حالبااين ،هزينه مصرف نهايی دولت افزايش داشته 7931دهد که در سال نیز نشان می

 های عمرانی.های جاری دولت بوده نه هزينهناشی از افزايش هزينه عمدتاً

چشم  آالت بهتوجه تشکیل سرمايه ناخالص در بخش ساختمان و ماشینمنفی قابل رشد 7931در سال 

نسبت درصدی  5.1با کاهش  (7932به قیمت ثابت سال ) تشکیل سرمايه در کشور میزان خورد ومی

 رغمیعلبررسی تشکیل سرمايه ثابت ناخالص حاکی از آن است که ست. بوده ابه سال قبل مواجه 

های پیش از های منفی در سالرشد باوجود 7931مثبت شدن تشکیل سرمايه ثابت ناخالص در سال 

رخ داده است که اين موضوع  7931در سال  آالت و ساختمانگذاری در ماشینآن، کاهش شديد سرمايه

 بخشی از اين تشکیل ينکهکما اهای جديد در اقتصاد کشور است، رفیتباعث نگرانی عدم ايجاد ظ

 جبران استهالک سرمايه خواهد بود. برای سرمايه نیز 

ناشی از افت تشکیل سرمايه ثابت ناخالص در  سال، اين در کشور گذاریسرمايه ای از افتبخش عمده

 اند؛درصدی مواجه شده -4.5و  -1.3با رشد  به ترتیب کهنحویبهآالت و ساختمان بوده بخش ماشین

های جديد در اقتصاد کشور و يا حتی عدم تکافو برای گیری ظرفیتدهنده عدم شکلاين امر نشان

ها است. با توجه به اين شرايط ايجاد ثبات بیشتر در تشکیل گذاری در اين سالجبران استهالک سرمايه

وسعه ت صندوق ازجملهمالی  تأمینگیری از کارکرد نهادهای بهرهسرمايه ثابت ناخالص عالوه بر نیاز به 

 گذاری اعم ازسرمايه هایمؤلفهگذاری مستلزم عنايت به های سرمايههای بیمه و ضمانتملی، صندوق

ط محی هایمؤلفهفراتر از  مراتببهگذاری است که ابعاد آن سرمايه یتو امنپذيری ريسک، رقابت

ها و زمان و های اداری جهت کاهش هزينهذاری است که به بهبود مستمر فرايندگوکار و سرمايهکسب

ها های بخش دولتی با توجه به آثار تحريمشود. تقويت زيرساختها مربوط میهمچنین انواع ريسک

گذاری و تولید بخش خصوصی در شرايط تحريمی کنونی بسیار حائز اهمیت بر امکانات و توان سرمايه

 است. 
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 و تولیدکننده  کنندهمصرفشاخص بهای  .11-1-4

درصدی را  41.3و  01.3رشد  یببه ترت 7931کننده و تولیدکننده در سال های بهای مصرفشاخص

ها و کننده، خوراکیهای شاخص بهای مصرفنسبت به سال قبل از آن تجربه کردند. در میان زيرگروه

را در افزايش تورم  تأثیردرصدی از تورم کل، بیشترين  3.10درصدی و سهم  92.0آشامیدنی با تورم 

دوام بندی بادوام و بیاالها بر اساس طبقهاند. در اين میان، بررسی شاخص قیمت کدر اين سال داشته

کاالهای  در خصوصدرصدی در اين کاالها است که  95.1و  52.7معادل  یببه ترتتورمی  يدمؤنیز 

بوده است. شاخص  یخانگلوازمهمچون خودرو و  قیمت برخی از کاالهاناشی از افزايش  عمدتاًبادوام 

نعت ص يرگروهزدهد ها در حوزه تولید نیز نشان میی قیمتمعیاری از بررس عنوانبهکننده بهای تولید

ن ها داشته و همچنیدرصدی، افزايش بیشتری نسبت به ساير گروه 14.3)ساخت( با رشد قیمت حدود 

واحد درصد را به خود اختصاص داده است.  90.2سهم باالتری در رشد شاخص بهای تولید به میزان 

های غذايی، های نفت، فرآوردهسنگ،  پااليشگاههمچون تولید زغالدر صنايعی  عمدتاًاين رشد باال 

بدين ترتیب با توجه به رشد قیمت زيرگروه صنعت  وسايل نقلیه موتوری و فلزات پايه بوده است.

ماهه به شاخص  4-5و با وقفه  يجتدربهشود که اين افزايش بینی می، پیش7931)ساخت( در سال 

 ود.  کننده منتقل شبهای مصرف

بايد عنوان داشت که وجود التهابات ارزی به علت ايجاد عدم قطعیت در اقتصاد و مختل نمودن 

امطلوبی بر ن تأثیرگذاری، ضمن تشديد تورم، ريزی تولید، افزايش ريسک تولید و کاهش سرمايهبرنامه

 بر افزايش گذاریرتأثعوامل  ترينمهمهای اقتصادی دارد. تجربه شوک ارزی در اين سال از فعالیت

چون هممهار اين شوک  منظوربههای دولت ها بوده است. عالوه بر اين، برخی سیاستتوجه قیمتقابل

رم در کنترل تو های کااليی، حراج سکه و ... نیز نتوانستريالی  برای تمام گروه 40222اعالم نرخ ارز 

مل عواعالوه بر اين، توجه به ده است. زا عمل کريک عامل تورم عنوانبهايفا کند و خود  یمؤثرنقش 

های پولی و مالی، دهنده بخش سخت تورم )تورم پايه( )همچون سیاستشکل و ساختاری بنیادين

نظر از ها برای مهار تورم صرفلزوم اصالح برخی سیاست ،تغییرات نقدينگی، کسری بودجه دولت(

 بخشد.  میيک موضوع راهبردی ضرورت  عنوانبهرا  7931تحوالت سال 

 ازحدیشبگويای فشار  7931کننده و تولیدکننده در سال تصوير شاخص بهای مصرف یبترت ينبد

گذار محیطی برای سرمايه نا اطمینانیتواند افزايش جامعه از بعد کاهش قدرت خريد است و همچنین می

 صنعتی و تجاری را به همراه داشته باشد.
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 صادراتی و وارداتیشاخص بهای کاالهای  .11-1-5

عواملی همچون جهش شديد نرخ  تأثیردر اين سال شاخص بهای کاالهای صادراتی و وارداتی تحت 

برابر شده  1در اين سال، شاخص بهای کاالهای صادراتی حدود خوش تغییرات زيادی شد. ارز دست

شاخص بهای  پذيری کاالهای صادراتی دارد. در اين میاناست که نقش کلیدی در کاهش رقابت

درصدی  04.4صادراتی محصوالت شیمیايی و صنايع وابسته به آن و محصوالت معدنی به ترتیب رشد 

 اند. بنابراين سهمبیشترين نقش را در رشد شاخص بهای کاالهای صادراتی داشته درصدی  09.1و 

 را در شاخص جهیتوقابلاز صادرات کل همچنان نقش  بر یانرژباالی کاالهای صادراتی منبع محور و 

 تأثیراز نرخ ارز بوده است و  متأثر 7931اين تغییر در سال  عمدتاًبهای صادراتی اقتصاد ايران دارند که 

 های جهانی نبوده است. قیمت توجهقابلناشی از تحوالت 

درصد رشد کرده است؛ اين  75.3شاخص بهای کاالهای وارداتی با توجه به جهش ارزی در اين سال، 

جهش  تأثیر یخوببهرشد منفی داشته است که اين امر  7935لی است که اين شاخص در سال در حا

ابد يدهد. اين موضوع زمانی اهمیت بیشتری مینرخ ارز بر شاخص بهای کاالهای وارداتی را نشان می

هايی همچون مواد غذايی و صنايع های جهانی در حوزهاز شاخص قیمت توجهیقابلکه بخش 

ا نهای جهانی به علت سطح باالی افزايش نرخ ارز و است. بنابراين حتی کاهش نرخ تهيافکاهش

 ها در داخل شود. حاصل از آن، نتوانسته مانع از افزايش شاخص قیمت هایاطمینانی

دهد که محصوالت شیمیايی و های مختلف شاخص بهای کاالهای وارداتی نشان میبررسی زيرگروه

اند. تورم درصدی اين شاخص داشته 75.3برقی بیشترين سهم را در رشد  صنايع وابسته و ادوات

ر مهم ( عامل بسیامحیطی نا اطمینانیوارداتی ناشی از افزايش نرخ ارز )شامل تغییرات نرخ ارز و میزان 

ی مستقیم بر افزايش قیمت کاالهای مصرف طوربهدر اين خصوص بوده است  که اين امر هم  یرگذارتأثو 

 داشته است.  تأثیرهای تولید غیرمستقیم بر افزايش هزينه طوربهو هم 

 یحوبه ن در کشور وارداتیتغییرات شاخص بهای صادراتی و اهمیت ديگر اين است که  حائزنکته 

های گذشته با کاهش نسبتاً شديدی روبرو شده است. اين امر حاکی از است که رابطه مبادله طی سال

پايین و خريد کاالهايی  افزودهارزشبر اساس فروش کاالهای ارزان و با  اًعمدتآن است تجارت کشور 

 های اخیر شدت نیز گرفته است.ها مواجه بوده که اين روند در سالباالتر طی اين سال افزودهارزشبا 
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 تحوالت در بخش صنعت،  معدن و تجارت . 11-2

 تحریم بر صنایع  تأثیرکاهش تولید صنعتی و .11-2-1

را تجربه کرده است که درصدی  - 1.5رشد  صنعت  يرگروهزتولید ناخالص داخلی  7931در سال 

برخی صنايع مهم در کشور بوده  خصوصبههای اقتصادی تحريم واسطهبهبخشی از اين رشد منفی 

های مستقیم صنايع استراتژيک کشور )خودرو، پتروشیمی، فلزات اساسی، نفت و گاز( تحريم .است

 یازوردنمای وارداتی مواد اولیه و واسطه تأمینبر  ونقلحملبا اثرات منفی تحريم تبادالت مالی و  همراه

الخصوص در صنايع با عمق ساخت پايین و همچنین قاچاق برخی از محصوالت معدنی و اقالم علی

اهش وجب کاختالف ارز دولتی و آزاد م درنتیجههای سوداگرانه گیری انگیزهشکل واسطهبهباالدست 

انواع »، «درصد -94.4کامیون کشنده »، «درصد -97.7انواع تلويزيون »، «درصد -03.9وانت »تولید 

 شد.  « درصد -93.4ماشین لباسشويی »و  « درصد -92.7سواری 

نعت با روند کاهنده سهم ص توأم ،های جاری و ثابتافزايش شکاف بین تولید ناخالص داخلی به قیمت

کند بودن روند صنعتی شدن  دهندهنشانرخ داده که ، 7932-31های داخلی طی سال از تولید ناخالص

ای های کشور بر پايه مزيتگیری صنايع کارخانهيکی از داليل بروز اين پديده شکلدر کشور است. 

وزيع يارانه چگالی بیشتر تابع ت واسطهبهبر ها بر صنايع منبع محور سرمايهگذارینسبی و تمرکز سرمايه

 واسطههبها و باال بودن حاشیه سود در اين صنايع )مستقیم و غیرمستقیم( به سمت اين رشته فعالیت

گذاری محصوالت بر مبنای قیمت جهانی خوراک و مواد اولیه و قیمت تأمینهای دولت در حمايت

طرح با  71های ايجادی )گذاریبر سرمايه 7931برداری در سال های بهرهاست. تمرکز باالی پروانه

هزار میلیارد  43.4طرح با سرمايه معادل  75ای )هزار میلیارد ريال( و نه توسعه 993.7سرمايه معادل 

ساخت مواد و محصوالت »، «های حاصل از نفتکک و فرآورده»در صنايع منبع محور  عمدتاًريال( و 

محصوالت از الستیک و »، «الت غذايی و آشامیدنیمحصو»، «ساخت فلزات اساسی»، «شیمیايی

 ، گواهی بر اين مدعا است.«ساير محصوالت کانی غیرفلزی»و « پالستیک

 مبتنی بر صنایع منبع محور   صنعتی ساختار. 11-2-2

 11بالغ بر  7935در سال نفر کارکن و بیشتر  72های صنعتی بر اساس آخرين آمار مربوط به کارگاه

مواد و محصوالت »های صنعتی مربوط به صنايع درصد ارزش ستانده کارگاه 22و  زودهافارزشدرصد 

« شگاهیصنايع پاالي»، «صنايع غذايی و آشامیدنی»، «وسايل نقلیه موتوری»، «فلزات اساسی»، «شیمیايی

درصدی  2.5محور با سهم بوده است، اين در حالی است که صنايع دانش« محصوالت کانی غیرفلزی»و 

های صنعتی کمترين دستاورد را در میان رشته کارگاه ارزش ستاندهدرصدی از  1.1افزوده و ارزش از
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های صنعتی از آن خود کرده است که اين امر موضوع نیز گواه ديگری بر ساختار نامناسب فعالیت

درات اصنعتی نامناسب و عدم توسعه صنعتی به معنای واقعی آن در کشور بوده است. در ارتباط با ص

جموع )با م« فلزات اساسی»و « صنايع پااليشگاهی»، «مواد و محصوالت شیمیايی»صنايع منبع محور 

( توجه به اين نکته حائز اهمیت است که رابطه مبادله اين رشته 7935درصد در سال  24سهم بالغ بر 

در  محصوالت وارداتی پايین در مقايسه با افزودهارزشدهنده سهم باالتر محصوالت با ها نشانفعالیت

 شاهدی بر عدم توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در اين صنايع است. درواقعها و اين رشته فعالیت

  صنعتی یبرداربهرههای پروانهصنعتی کشور از منظر  اندازچشم . 11-2-3

میزان  ازنظردرصدی،  1.7تعداد با کاهش  ازنظربرداری صادره صنعتی های بهرهپروانه 7931در سال 

درصدی مواجه بودند. ناچیز بودن کاهش  1اشتغال با کاهش  نظرازنقطهدرصدی و  99.0سرمايه کاهش 

ها بر ذاریگتمرکز سرمايه درنتیجهبرداری گذاری پروانه بهرهاشتغال صنعتی نسبت به کاهش سرمايه

ن دهد که سال بعد آاين وضعیت نشان می های پیشین است.بر همانند سالصنايع منبع محور سرمايه

ه حائز نکت گذاری مواجه خواهد شد.بالفعل اقتصاد کشور در بخش صنعت با کاهش سرمايه صورتبه

 71) ها از نوع ايجادیگذاریهای صنعتی بالفعل آنکه بیشتر سرمايهگذاریاهمیت در ارتباط با سرمايه

هزار  43.4طرح با سرمايه معادل  75) ایهزار میلیارد ريال( و نه توسعه 993.7طرح با سرمايه معادل 

 ساخت»، «های حاصل از نفتکک و فرآورده»های منبع محور در رشته فعالیت عمدتاًمیلیارد ريال( و 

محصوالت »، «محصوالت غذايی و آشامیدنی»، «ساخت فلزات اساسی»، «مواد و محصوالت شیمیايی

گذاری رمايهبری بیشتر سبوده است. سرمايه« ساير محصوالت کانی غیرفلزی»و « از الستیک و پالستیک

تکمیل  با عدم توأمآالت واحد جديد و خريد ماشین یستأسوابستگی بیشتر آن به  واسطهبهايجادی 

درصد ظرفیت ايجاد شده در واحدهای  92زنجیره تولید صنايع منبع محور و بالاستفاده بودن حداقل 

 یسوبهگذاران صنعتی و هدايت سرمايه یمجوز دهیزم دهنده لزوم بازنگری در مکانصنعتی، نشان

 های مغفول مانده تولید است. حلقه

برابری سرمايه  7.2های صنعتی بالقوه بر صنايع منبع محور همراه با افزايش گذاریتمرکز باالی سرمايه

رد ريال در سال میلیا 771.1به  7930میلیارد ريال در سال  14برای ايجاد هر واحد صنعتی )از  یازموردن

 00.1به  7930نفر در سال  01.0بینی شده )از پیش زايیاشتغالبرابری  2.21( در مقابل کاهش 7931

ع سهم باالی صنايع منب واسطهبهبخش صنعت  زايیاشتغالهای ( مبین افزايش هزينه7931نفر در سال 

به توسعه اتوماسیون و  باوجودصنعتی صادره است.  یستأسبر در سبد جوازهای محور و سرمايه

وسعه، های تحقیق و تهای مفقوده زنجیره ارزش صنايع در بخشهای جديد تولید، با توسعه حلقهفناوری
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توان سهم اشتغال اين بخش در کل اقتصاد را طراحی، برندينگ، بازاريابی و خدمات پس از فروش می

 ارتقا بخشید. 

 تولیدات معدنی . 11-2-4

، «درصد 51.7کاتد مس »ين رشد تولیدات محصوالت معدنی کشور متعلق به بیشتر 7931در سال 

ظروف »و « درصد 1.4سنگ کنسانتره زغال»، «درصد 1.5فوالد خام »، «درصد 77.1ای ظروف شیشه»

بوده است. بیشترين صادرات محصوالت معدنی و صنايع معدنی نیز به لحاظ ارزشی « درصد 1.1چینی 

و به لحاظ وزنی مربوط « زنجیره سیمان»و « مس و محصوالت»، «والت فوالدیفوالد و محص»مربوط به 

بوده است. رابطه مبادله « بندی()دانه آهنسنگ»و « فوالد و محصوالت فوالدی» ،«زنجیره سیمان»به 

ی ( حاکیناآلو مروی و پودر  یرهزنجانواع فروآلیاژها،  جزبهمواد و محصوالت معدنی و صنايع معدنی )

 تر تولیدات داخلی در قیاس با رقبای خارجی است.پذيری پايیندرت رقابتاز ق

با تحريم فلزات اساسی و جهش نرخ ارز، عرضه و تقاضای محصوالت معدنی و صنايع  7931در سال 

معدنی در بورس کاالی ايران با عدم تعادل مواجه شد، وابستگی قیمت مواد و محصوالت معدنی به 

شکاف معنادار نرخ ارز دولتی و آزاد موجب ايجاد حاشیه سود و ورود تقاضای با  توأمقیمت جهانی 

قاضا گذاری، عرضه و تمداخالت ستاد تنظیم بازار در فرآيند قیمت اگرچهبازی به اين بازار شد. سفته

 هایمدت موجب افزايش هزينهدر راستای مديريت تقاضا و کاهش تقاضای کاذب بود اما در کوتاه

دست و کاهش تولید اين صنايع )نظیر تلويزيون و ماشین لباسشويی( شد. عالوه بر يع پايینتولید صنا

درصدی ارزشی  94بازار داخل نیز به افت صادرات )کاهش  تأمین باهدفهای صادراتی آن، محدوديت

 درصدی وزنی( انجامید.  47و 

 هنآسنگبیشترين ارزش تولیدات معادن کشور متعلق به  7931مطابق با اطالعات مرکز آمار، در سال 

درصد بوده است و بیشترين ارزش تولیدات به ترتیب  03.3درصد و سنگ مس با سهم  42.4با سهم 

آهن با گافزوده نیز معادن سنهای کرمان، يزد و آذربايجان شرقی بوده است. از منظر ارزشدر استان

بر اند. عالوه درصدی در صدر معادن کشور قرار داشته 90.5درصدی و سنگ مس با سهم  45.2سهم 

و سنگ مس بوده  آهنسنگهای بخش معدن مربوط به معادن گذاریدرصد سرمايه 17.2 درمجموع، آن

 .است
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 معدن و تجارت ، مالی بخش صنعت تأمین . 11-3

 نظام بانکی  .11-3-1

مالی اقتصاد ايران و نیز بخش صنعت و معدن همچنان معطوف به نظام به بانکی  تأمین 7931سال  در

 01آنکه تسهیالت اعطايی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در اين سال با رشد  رغمبهبوده است. 

د واحد درص 7.4درصدی همراه بود، ولی سهم اين بخش از کل تسهیالت بانکی نسبت به سال قبل، 

های اخیر حفظ و حمايت از های مهم دولت در سالکاهش يافت. با توجه به اينکه يکی از سیاست

درصد( در قالب  12.2نیز عمده تسهیالت نظام بانکی ) 7931های اقتصادی موجود بوده، در سال بنگاه

تسهیالت اعطايی ، میزان حالبااينصنعتی و معدنی اعطا شده است.  یهابنگاهسرمايه در گردش به 

درصدی را تجربه  71.2رشد  7931نسبت به سال  7931ايجادی به بخش صنعت و معدن در سال 

لیدی های توگذاری و توسعه ظرفیتکرده است. اين امر بیانگر توجه نظام بانکی در تحريک سرمايه

اندازی برای راهبرداری صادره ايجادی )های بهرهاست و نتیجه اين رويکرد تا حدی در رشد پروانه

 قابل مشاهده است. 7931واحدهای جديد صنعتی( در سال 

رشد  7931مالی جذب شده در بخش صنعت و معدن به قیمت اسمی در سال  تأمینآنکه منابع  رغمبه

درصدی شاخص قیمت صنعت به سبب افزايش نرخ ارز و  12پیدا کرد، با توجه به افزايش بیش از 

جه صنعت و معدن با توشد. بخش  روروبههای بیشتری با محدوديتاين بخش قیمت مواد اولیه، عمالً 

ه ها در دسترسی بگذاری آن در قیاس با ساير بخشبودن روند سرمايه برزمانبه بازدهی کمتر و نیز 

لد اقتصاد شدن بخش غیر مو تربزرگتسهیالت بانکی با محدوديت بیشتری روبرو بوده؛ اين امر احتمال 

ری و ، رشد تولیدی فقرزدا، بیکاکند شدن فرايند صنعتی شدنپايین(،  افزودهارزشو  زايیالاشتغ)با 

های اجتماعی را افزايش خواهد داد. از طرفی بازدهی باالی بازارهای مالی در سالیان نابرابری درنهايت

نعت و صگذاری بخش تخصیص نقدينگی به سرمايه های ارزی و قیمتی، انگیزهاخیر ناشی از شوک

مالی صنايع بزرگ در بخش صنعت  تأمیندهد که اولويت معدن را کاهش داده است. شواهد نشان می

ابع وثايق( از من تأمیناز ناحیه محدوديت در  عمدتاًو معدن، محرومیت نسبی صنايع کوچک و متوسط )

گواهی  و فرا بورسر اندازی بازار صنايع کوچک و متوسط داعتباری را به دنبال داشته است. اگرچه راه

به  حالبااين ،شودها محسوب میSMEمالی  تأمینهای جديد در سپرده کااليی در بورس کاال ظرفیت

داری وثیقه خود عنوانبهاز پذيرش گواهی سپرده  هابانکسبب ارزش پايین گواهی سپرده، بیشتر 

 کنند.  می
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ت و معدن با رشد مناسبی همراه بود تسهیالت ريالی صندوق توسعه ملی به بخش صنع 7931در سال 

از سويی، در راستای طرح درصدی همراه بود.  73ولی تسهیالت ارزی آن به بخش با کاهش حدود 

های هزار میلیارد ريال تسهیالت بانکی به واحد 090.2های اقتصاد مقاومتی(، حدود رونق تولید )سیاست

يژه وسازوکار سیاستی روشن و منسجم بهعلت فقدان يک  صنعتی کوچک و متوسط اعطا شد که به

 . نیست يرپذامکاندقیق  صورتبهسیاست صنعتی 

 فرا بورسبورس و  .11-3-2

 دتاًعممالی بخش صنعت و معدن در اين سال در بازار سرمايه افزايش يافت، ولی  تأمینآنکه  رغمبه

ست. ا فرا بورسشده در بورس و های پذيرفتهاز ناحیه افزايش سرمايه بوده که مختص شرکتاين امر 

 های در پی افزايش نرخ ارزها بیشتر ناشی از افزايش ارزش دارايیضمن آنکه افزايش سرمايه شرکت

 یمالی اضافه نشده است. همچنین عمده ابزارها تأمینجهت  توجهیقابلبوده و عمالً منابع جديدی 

گیری صنايع از آن محدود مالی منتشره در بازار سرمايه مربوط به دولت و نهادهای عمومی بوده و بهره

 بوده است. 

اندازی سامانه ارز نیمايی و آزادسازی، ماهه اول سال به دلیل افزايش نرخ ارز، راه 1شاخص صنعت در 

ماهه دوم سال به علت  1و در  متوسط صعودی طوربهها و حذف رانت ايجاد شده منطقی شدن قیمت

ی نهاي تأيیدهای جهانی، آمريکا در نیمه آبان ماه، کاهش قیمت متحدهاياالتهای اجرای فاز دوم تحريم

CFT  کهیطوربهمتوسط نزولی بوده است؛  طوربهو چگونگی اجرايی شدن سازوکار مالی اروپا 

 ی را تجربه کرد. درصد 21.3اين شاخص در قیاس با سال قبل رشد  درمجموع

حاکی از افزايش ارزش بازاری، معامالتی و سودآوری  7931عملکرد صنايع بورسی و فرابورسی در سال 

ناشی از عملکرد سه صنعت  عمدتاًدرصدی بود که  50.2و  717، 12.1اين صنايع به ترتیب با نرخ رشد 

 برالغبی فلزی بوده است که هامهم شامل محصوالت شیمیايی، ساخت فلزات اساسی و استخراج کانه

نیمی از کل ارزش بازاری بورس را در اختیار داشتند. اين امر نیز غالباً مربوط به افزايش نرخ ارز و 

 توان آن را مبنايی برای رشد بخش حقیقی صنعت عنوان کرد. ها بوده است و نمیرشد قیمت

نه و ساير اوراق بدهی دولتی )عموماً با اثرات تزاحمی دولت از طريق انتشار اسناد خزا 7931در سال 

 مینتأبا محدوديت همراه کرد. از طرفی سهم عمده  بازار سرمايهمالی بخش را از  تأمیننرخ سود باال(، 

زرگ و منبع محور بوده است از طرفی سهم عمده بمالی بخش صنعت و معدن، مربوط به چند صنعت 

معطوف به معامالت  7931دن از بورس کاال در سال مالی بخش صنعت و مع تأمیندرصد(  35)بیش از 

سلف بوده )دريافت وجه نقد در زمان حال و فروش کاالها در آينده( بوده و انتشار ابزار مالی اوراق 
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 فرا بورسمالی در  تأمینمالی آن نداشت. ضمن آنکه  تأمینسلف موازی استاندارد سهم چندانی در 

درصدی را به  1.3ختصاص داشت و بخش صنعت سهم حدود به دولت و نهادهای عمومی ا عمدتاً

 خود اختصاص داد.

 .  مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن11-4

، سهم رصدی از تولید ناخالص داخلی کشورد72معدن با در اختیار داشتن سهم حدود  و صنعت بخش

 7930-35طی دوره   .داده است اختصاص درصدی از مصارف انرژی کشور را نیز به خود 02بیش از 

درصدی را تجربه کرده است؛ اين در حالی است که تولید ناخالص داخلی به قیمت  1افزايش حدود 

 ثابت و يا حتی روندی کاهشی داشته است. بیشترين سهم انرژی مصرفی يباًتقرثابت در بخش صنعت 

 رغمعلی که است اين جهتوقابل .درصدی است. 37.2مربوط به گاز طبیعی و برق با سهم در اين بخش 

نیز بیشتر  حتی از گاز طبیعی بنزين به مربوط آاليندگی، صنعت بخش انرژی سبد در بنزين پايین سهم

  است. 

دهد، حاکی از آن است که بررسی ضريب انرژی نیز که رابطه بین مصرف انرژی و تولید را نشان می

دت ش افزايش شاخص لص داخلی بوده است.همواره مصرف نهايی انرژی در ايران بیش از تولید ناخا

 رخ داده است.  7931در سال  صنعت بخش درنیز  انرژی وریبهره شاخصو انرژی 

دهد که ترکیب کاالهای تولیدی نشان می 7935ررسی ساختار صنعتی کشور از منظر تولید طی سال ب

 دیتول عيصنا، یفلزات اساس داتیتولی، فلزریغ یمحصوالت کان دیتولهای بر رشته فعالیت عمدتاًکشور 

 تولید يی وایمیمواد و محصوالت ش دیتول عيصنای، دنیو آشام يیمواد غذا عيصنا ،هاشگاهيپاال -کک 

درصد مصرف انرژی و  13.5تريلر تمرکز داشته است که حدود  نیم و تريلر موتوری، ینقلیه وسايل

برق بیشترين سهم  هاهمچنین در اين کارگاهاند. را به خود اختصاص داده افزودهارزشدرصد از  19.4

ای هعمده مصرف انرژی در بخش صنعت در رشته فعالیت همچنین را در سبد انرژی مصرف شده دارد.

، کاشی مربوط به سیمان یرفلزیغهای فلزات اساسی مربوط به صنايع فوالد، مس و آلومینیوم و در کانی

شیشه است. سیمان تهران، فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان و آلومینیوم ايران بیشترين و سرامیک و 

 اند که در بورس فعالیت دارند.های و صنايعی به خود اختصاص دادهانرژی بری را در میان شرکت

 ،انرژی گذاریقیمت موجود سازوکارهای، اين بخش در انرژی مديريت شرايط رسد همچنانبه نظر می

و نتوانسته در  کنندمی عمل ناکارآمد معدن و صنعت بخش در انرژی مصرف الگوی اصالح جهت

 توجهیقابل تأثیرهای بخش انرژی شامل مصرف انرژی، شدت انرژی، ضريب انرژی و ... شاخص

 و افزاریسخت فناورانه تغییرات سمت به را معدنی و صنعتی طور کامل واحدهایداشته باشد و به
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-ارزش رد توجهقابل ییرتغعدم و صنعت بخش در انرژی مصرف باثبات نمايد. روند معطوف افزارینرم

است و همچنان  محدودتر آفرينیارزش با تولیدات موضوع بر گواهی خود بخش اين در افزوده

 دارد.  ادامه صنعتی هایکارگاه در بر یانرژ و پايین فناوری با تولیدی فرآيندهای

 نعتیص توسعه و رشد، دارد ضرورت حوزه اين در صنعت نقش نیز و پايدار رشد اهمیت به با عنايت 

 صورتبه را محیطیزيست مالحظات همچنین و بوده هماهنگ پايدار توسعه با مرتبط مالحظات با

به حیطه  که معطوف یمتیق یرغالزامات  کارگیری برخیرسد که بهنمايد. به نظر می اجرا و پیگیری کامل

را در تحول الگوی مصرف در  یمؤثرتواند نقش تر است میبری پايینهای با انرژی توسعه فناوری

جويی هاز محل صرف فناوریبینی ابزارهای تشويقی جهت ارتقای بخش صنعت و معدن بازی کند. پیش

توسعه پايدار را در کشور  هایتواند زمینهدهی به آن میدر مصرف انرژی واحدهای اقتصادی و جهت

 ايجاد کند. 

 تجارت  .11-5

 تجارت خارجی  .11-5-1

درصد  74و  79 یببه ترتحجم کل تجارت کااليی غیرنفتی ايران از منظر میزان و ارزش  7931در سال 

خاص خروج آمريکا از برجام  از شرايط متأثرکاهش را تجربه کرده است. اين کاهش چشمگیر اساساً 

 کشور بوده است. تجاری آن -اقتصادی جانبهيکهای اعمال تحريم متعاقباًو  7931در سال 

ها به اقتصاد ايران و نوسانات متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز به دلیل بازگشت تحريم 7931سال 

ای برای تجارت کشور به وجود آورد. در اين سال اگرچه که نرخ ارز جهش حدود سه شرايط ويژه

ی اکرد اما صادرات کشور کاهش يافت و از منظر واردات نیز واردات کاالهای واسطه تجربها ر یبرابر

تصادی های اقدهد، نیز روندی کاهشی را تجربه کرد. بنگاهقرار می تأثیرها نیز که تولید را تحت و نهاده

خارجی،  ای چون بازارهای ضعیف داخلی، از دست رفتن بازارهایمشکالت عديده یلبه دلداخلی 

 . وندمند شالمللی بهرهبین مالی کمتر توانستند از مزايای تجارت تأمینمشکالت های معوق و بدهی

 صادرات غیرنفتی کاالها و خدمات. 11-5-2

 بیبه ترتصادرات  و ارزشگازی به لحاظ میزان با احتساب میعانات صادرات کاالحجم  7931در سال 

شد. به لحاظ نوع کاالهای صادراتی خام فروشی در قالب صادرات درصدی روبرو  5.1و  70با کاهش 

نیز صادرات مواد اولیه و  7931ای بر سبد صادراتی ايران سیطره داشته و در سال مواد اولیه و واسطه

در سال است.  را به خود اختصاص داده درصد از کل صادرات 13.5درصد کاهش،  2.7ای با واسطه
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درصد( بیشترين  70درصد( و میعانات گازی ) 01درصد(، پتروشیمی ) 49ت )، گروه کااليی صنع7931

اند.  همچنین در اين میان سه گروه تولید مواد و محصوالت سهم از صادرات غیرنفتی را تشکیل داده

ـ پااليشگاه  رمجموعدای و تولید فلزات اساسی های هستههای نفت و سوختشیمیايی، تولید زغال کک 

بررسی صادرات سال . اندای را در اختیار داشتهی از کل صادرات گروه صنايع کارخانهدرصد 12سهم 

هايی که ارزش واحد صادراتی باالتری دارند سهم دهد که گروههای صنعتی نشان میدر فعالیت 7931

هر تن )های که بسیار کمی در کل صادرات را در اختیار دارند. مجموع سهم وزنی و ارزشی فعالیت

 .(درصد است 04و  5 یببه ترتدالر است  7222بیش از  هاآنصادراتی 

دهد ها نشان میشود. بررسیتعرفه را شامل می 4911شامل  مجموعاً 7931سبد صادراتی ايران در سال 

میلیارد دالر  70.1رديف تعرفه( ارزشی معادل  3درصد از کل اقالم صادراتی کشور ) 0/2که تنها تعداد 

درصدی در صادرات( را در اختیار دارند که اين میزان تنها توسط سه شرکت دولتی صادر  03سهم )با 

ر فقدان تنوع د» .، هیچ شرکت خصوصی بیش از يک میلیارد دالر صادرات نداردحالیندرعشوند. می

 عهاز عمده داليل توس« های صادراتیضعف عمومی در توانمندی بنگاه»و « اقالم صادراتی با ارزش

 نیافتگی بازارهای صادراتی ايران است.

 واردات کاال  . 11-5-3

درصد و ارزش  00و  71.5با  یببه ترتاز ابعاد ارزشی و مقداری  7931حجم واردات ايران نیز در سال 

ها در واردات هر سه با وضع تحريم اين سالدر درصد کاهش داشته است.  5.7رداتی واحد کاالهای وا

درصد، کاالهای مصرفی 75.2ای کاالهای واسطه کهنحویبهايجاد گرديد  توجهیقابلنوع کاال کاهش 

، دو گروه کااليی 7931اند. در سال درصد با کاهش مواجه شده 73.0ای درصد و کاالهای سرمايه 92.4

درصد کل واردات کشور را  31حدود  جمعاًدرصد(،  79.1درصد( و کشاورزی )هرکدام  29صنعت )

درصدی را در  47و  54.9سهم  یببه ترت مورداشارهاند. از منظر وزنی نیز دو گروه کااليی دهتشکیل دا

آالت و ، چهار گروه تولید ماشین7931درصد از کل واردات(. در سال  35بیش از  جمعاًاختیار دارند )

درصد(،  73درصد(، تولید مواد و محصوالت شیمیايی ) 02بندی نشده در جای ديگر )تجهیزات طبقه

 77ی موتوری و تريلر و نیم تريلر )درصد( و تولید وسايل نقلیه 74صنايع مواد غذايی و آشامیدنی )

 اند. ای را در اختیار داشتهدرصدی از کل واردات گروه صنايع کارخانه 14سهم  درمجموعدرصد( 

کاالی مهم وارداتی قلم  72دهد که ترکیب واردات برحسب اقالم کاالهای مهم وارداتی نیز نشان می

از اقالم مورد اشاره اقالم  توجهیقابلدرصدی از کل واردات را در اختیار دارد. بخش  02.0سهم 

کاالهای حساس و ضروری کشاورزی مرتبط با امنیت غذايی و معیشت جامعه، قطعات منفصله صنايع 
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راين، پايه فلزی است. بنابتولید خودرو و وسايل نقلیه و اقالم گلوگاهی در زنجیره تولید محصوالت 

های مختلف در صدر واردات کشور قرار ها سبب شده است تا اقالم حیاتی و ضروری در حوزهتحريم

 گیرند. 

 بازرگانی داخلی .11-5-4

به خود اختصاص  7931افزوده اقتصاد کشور را در سال درصد از ارزش 45.5بخش خدمات حدود 

واحدهای صنفی در اين سال درصد کاهش داشته است.  9.3 حدود 7931داده است که نسبت به سال 

سهم درصد رشد داشته است. 70.4حدود  7931که پروانه کسب جديد گرفتند نسبت به تعداد سال 

درصد  59از  شیب 7931تا  7935 یهادر سال یداخل یبازرگان یهاتیمرتبط با فعال رگروهياشتغال در ز

بخش  افزودهارزشاست که سهم  یدر حال نياز کل اشتغال در بخش خدمات کشور بوده است. ا

الف اخت نيادرصد بوده است.  یحداقل س موردبررسی یهااقتصاد در سال افزودهارزشاز کل  یبازرگان

ن از کاربر بود یاکح تواندیمذکور م یهاتیشده و اشتغال در گروه فعال جاديا افزودهارزشسهم  نیب

 تینقش و اهم هاتیفعال نياساس گسترش ا ينبر ااست.  یداخل یبازرگان رمجموعهيز یهاتیفعال

 اشتغال کشور دارد. شتریدر رشد ب يیباال

درصد رشد  5.1واحدهای خدماتی)شامل واحدهای خدماتی و خدمات فنی( حدود  7931در سال 

درصد رشد را در اين سال تجربه  9.31و  4داشته و واحدهای توزيعی و تولیدی نیز به ترتیب حدود 

شود واحدهای تولیدی در میان واحدهای صنفی کمترين رشد را که مالحظه می گونههماناند. نموده

تولیدی  هایوکارکسباند، اين امر گويای وضعیت وخیم فعالیت های قبل داشتهاين سال و حتی سال در

های کشور است. بايد توجه داشت که ساماندهی اصناف تولیدی و توزيعی وکارکسبنسبت به ساير 

مشخص برای شناسايی  سازوکارهای وزارت صمت است که نیازمند غیررسمی همواره يکی از چالش

های بیمه و مشوق ازجملههای الزم در قالب نظام تشويقی )باشد. ضمن اينکه ايجاد انگیزهمی هانآ

 ضروريات اين بخش است. ازجملهبه بخش رسمی  هاآنيارانه و ...( برای هدايت 

های عداد فروشگاهو ت فروشگاه 707به  7931فروشگاه در سال  13ای از های زنجیرهتعداد فروشگاه

فروشگاه در  151از  چندمنظورهای است. فروشگاه زنجیره يافتهافزايشای همگن تنها يک واحد زنجیره

انواع  درمجموعاست. تعداد صدور مجوز  يافتهافزايش 7931فروشگاه در سال  253به  7931سال 

 درصد رشد داشته است. 720.0حدود  7931نسبت به سال  7931های پخش در سال شرکت

 7931های اينترنتی در سال وکارکسبای صدور مجوز های اينترنتی و شبکهاج فعالیتتوجه به رو با

رسیدگی شده  یهاپروندهدرصد رشد داشته و در همین راستا تعداد 772.2حدود  7931نسبت به سال 
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درصدی برخوردار بوده است.در بخش عمومی دولتی  19.9های اينترنتی از رشد وکارکسببا ماهیت 

 جزهبعملکرد شرکت بازرگانی دولتی حکايت از رشد خريد تضمینی محصوالت کشاورزی  نیز بررسی

 است.  يافتهافزايشبرنج داشته و واردات کاالهای اساسی هم  توسط اين شرکت 

ررسی بار، بها و میادين میوه و ترهبر تعاونی تأکیدها( نظام توزيع با در بخش عمومی دولتی)شهرداری

نسبت به سال قبل بوده، که اصالح  7931های مربوطه در سال آمار حاکی از تداوم افزايش تعداد واحد

های مبادله از طريق کاهش تواند نقش بسزايی را در کاهش هزينههای مربوط به هر بخش میزيرساخت

 نمايد.  های غیرضرور ايفادالالن و واسطه

از الزامات  که ،های مکانیزهصندوق یریکارگبهپايین بودن سهم استفاده از ترازوهای ديجیتال و همچنین 

و در حقیقت های مختلف ، کاهش اجحافارائه خدمات به مشتریدر  وکارکسبنیازهای شروع و پیش

 شود،می یلقّتکنندگان فیع حقوق مصریساز تضزمینه، موجب و نوعی پاسخگويی به نیاز مشتريان است

نمايد کننده ايفا میسازی و امنیت حقوق مصرفدر شفاف زيادی تجهیزات مذکور نقش و اهمیتچراکه 

 . باشدکنندگان تواند يکی از راهکارهای کاهش اجحاف در حق مصرفو افزايش نفوذ اين ضريب می

درصدی در حجم  72.5خل از رشد همچنین بازار بورس ايران در حوزه معامالت کاال در بازار دا

 درصدی ارزش معامالت برخوردار بوده است که بیشترين حجم و ارزش 30.5معامالت و رشد 

 گردد.های نفتی مربوط میوردهمعامالت به تاالر پتروشیمی و فرآ

 ابزارهای جديدیگسترش استفاده از  به دنبالهم  7931سال بورس کاال همچنان همانند سال قبل در  در

مالت و اختیار معا سبد سهام ،آتی اقدامات زيادی برای استفاده از قرارداد بینيندرابودند. بازار اين در 

ها کاهش حد اعتباری کارگزاری را پیگیری کردند. در اين سالزعفران  ازجملهبرای محصوالت بیشتری 

بازار سرمايه ايران شاهد اتفاقات بسیاری همچنین  .يافت و نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد

 تقالواننقلتوان به آغاز معامالت آتی و اختیار معامالت زعفران، کاهش مالیات بر آن می ازجملهبود که 

 ی اشاره داشت.های بورسشرکت

 کارگروه تنظیم بازار و نظارت و بازرسی .11-5-9 

عات متنوع شامل تخصیص ارز و اعتبار برای کارگروه تنظیم بازار با موضوگیری محورهای تصمیم 

گندم( و واردات، نگهداری ذخاير  عمدتاًنیاز کشور از محل تولید داخل) بر اساساين محصوالت  تأمین

 گذاری مصوب خريد ازهای مرتبط، قیمتاستراتژيک، جلوگیری از صادرات کاالی اساسی يا فرآورده

های تنظیم بازار ايام ماه مبارک رمضان، اجرای برنامهکنندگان، محل تولید داخل و عرضه به مصرف
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های کنترل، نظارت و يلدا و ايام نوروز، گسترش فعالیت های نظارتی شببازگشايی مدارس و طرح

 بوده است.  7931در سال   چنینيناو عرضه محصوالت اساسی و مواردی  تأمینبازرسی بر زنجیره 

 طورهبهای اعمال شده در کارگروه تنظیم بازار نتوانسته سد سیاستربر اساس موارد مطروحه به نظر می

ها ها و آشامیدنیسهم بخش خوراکی کهیطوربهموفق باشد،  7931کامل در کنترل و حفظ تورم در سال 

اين کارگروه  موردنظرهای کااليی بوده است. لذا سیاست یهاگروهباالتر از ساير  7931در تورم سال 

 دولت برسد.  مدنظرتر به اهداف دقیق طوربهدارد تا بتواند  يدنظرتجدح و نیاز به اصال

 صورتبهتوان گذاری میرا از منظر سیاست 7931های مترتب بر تنظیم بازار کاال در سال بنابراين ضعف

 : برشمردموارد زير 

   خش های بگیری از ظرفیتبرای بهره ويژهبهو عرضه کاالها   تأمیننبود الگوی مناسـب برای

 خصوصی؛ 

 کاالهای اساسی؛   تأمیندر حوزه  خصوصبهبینی نگری و پیشعدم آينده 

 مصوبات؛ موقعبهها و انجام گذاریدر سیاست یرتأخ 

 توزيع نامناسب و نبود نظارت کافی بر آن؛ 

 های متولی در تنظیم بازار کاالهای اساسی.عدم هماهنگی میان دستگاه 

ها، از سوی سازمان حمايت حاکی از افزايش بازرسی شدهارائهدر حوزه نظارت و بازرسی بر بازار آمار 

رغم اين کاهش، عمده باشد. علیکاهش تشکیل پرونده و همچنین کاهش رسیدگی به تخلفات می

، روند رو به افزايش 7931شاخص درصد رسیدگی به شکايات )متخلف( در سال  جزبههای شاخص

 و عرضه محصوالت رو به افزايش تأمینداشته که گويای اين واقعیت است که میزان تخلّف در زنجیره 

 کنندگانمصرف تيسازمان حما یاز سو شدهارائهبر بازار، آمار  یدر حوزه نظارت و بازرسبوده است. 

 نيدر ا است اما اتيبه شکا یدگیپرونده و رس لیتشک ها،یبازرس شياز افزا یحاک دکنندگانیو تول

 ازجمله یتوجه داشت که موضوع نظارت و بازرس دياست. با تریبه اقدامات گسترده ازین نهیزم

 ریاخ در چند سال متأسفانهدر کشور است که  وکارکسب یمهم آماده نمودن بستر و فضا نیازهاییشپ

و  تيماسازمان ح یدولت یدو متول نیامر ب نيا یریگیپ کیتفک خصوصبه یابا مشکالت گسترده

اساس ضرورت دارد با توجه به  ينبر اروبرو است.  ران،يو نظارت اتاق اصناف ا یبازرس تيريمد

و مقررات  نیانبا دقت در تجربه قو یو حت افتهيتوسعه یکشورها شتریو ب افتهي¬توسعه یکشورها جربهت

 ینعيموضوع مهم  نيحاکم بر اقتصاد کشور بود، ا یاديز انیتجارت در اسالم )مکاسب( که در سال

 . شود یگذاراستیو س یزيربرنامه یدرستبه  یکنترل، نظارت و بازرس
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 کننده تيرعا وکارکسباز فعاالن  تياز گسترش اجحاف و تخلف و حما یریجلوگ یبرا یبترت ينبد

الزم است امکانات،  خصوصبه. رديانجام پذ ديبخش با نيکنندگان، بهبود اصالح احقوق مصرف

از انجمن  گريد یهمچون کشورها ديبا نی. همچنابديگسترش  تيسازمان حما تیو فعال اراتیاخت

ست الزم ا بینيندرااستفاده شد.  یکنترل، نظارت و بازرس یریگیکنندگان در پت از مصرفيحما

 یون نظارت و بازرسهمچ یصنف یهادولت به تشکل یتیحاکم فيوظا یدر واگذار یکل یبازنگر

 ه وجودبدر سمت عرضه و تقاضا اقتصاد،  ی. چراکه تضاد منافع عموم مردم و فعاالن صنفرديصورت پذ

کنندگان توسط به مصرف هااجحافاز  یاریبس یریگیپ تيتضاد موجب عدم اولو نيا که د،يآیم

در  یفعاالن صنف یرأبا  یصنف یهاتشکل رانيتوجه داشت که مد ديشده است. با یصنف یهاتشکل

کنندگان به منافع مصرف یحال اگر تشکل صنف شوند،یآنان، انتخاب م یمنافع صنف یریگیصورت پ

 دياز ابتدا اشتباه است و با یامر نی. پس چنشودیکم م هاآنامکان انتخاب مجدد  نگاهآ ديتوجه نما

 و اصالح شود. یبازنگر

 

 معدن و تجارتتکالیف، اقدامات و دستاوردهای دولت در بخش صنعت،  .11-9

 در بخش اقتصاد  کشور ژهيومعاصر و به خيها در تاردوره نيتراز پرتالطم یکي توانیرا م 7931سال 

 میتنظ ،یاقتصاد مقاومت یهااستیس یعمده اقدامات وزارتخانه متمرکز بر اجرادر اين سال دانست. 

وزارت عالوه بر اين، دولت ) و تجارت بود دیتول بخشاز برجام در  کايتبعات خروج آمر بازار و کاهش

، 54، 41، 44، 49، 42، 93، 70ويژه در مواد به در قانون برنامه ششم توسعه (صنعت، معدن و تجارت

اجرا  به مورد یتجارمکلف شده تا اقداماتی را در سه حوزه صنعتی، معدنی و  725و  13، 12، 51

 :استبوده ر يبه شرح ز در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات نياهم از ارآورد. د

  ــرمـا   یانـداز راه ـ پنجره واحـد سـ ــامانه رهگ یاندازو راه لیتکم یگذارهي  یابيو رد یریسـ

 کاال؛ یکیالکترون

  ــاز یاجرا ــاز یطرح بازس فنی و  یواحدها 522گیری و حمايت از شــکل عيصــنا یو نوس

 مهندسی در بخش؛

  ـ لیم 9222بر و پرداخـت بـالغ   یمعرف ــه  اردی ــرمـا  زیتجه التیريـال تسـ در گردش،  هيو سـ

 ؛ینيو کارآفر ريپذخطر گذارانهيسرما

  دالر؛ اردیلیم 9 زانیبه م یخارج یگذارهياز جذب سرما تيو حما یریگیپ ،یزنيرا 

  7022مجدد  یاندازو راه انیبنو شرکت دانش شـرفته یپ عيبنگاه صـنا  12از اسـتقرار   تيحما 

 رفعال؛یغ یواحد صنعت
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  ــنعت یهااز طرح یبرداربهره ــتغال  یص ــهرک 01222با اش ــنعت یها و نواحنفر در ش و  یص

 ؛طرح معدنی 1022حداقل 

    ريال؛ اردیلیم 341بر بالغ نهيبا هز يیهوا کيزیمطالعات ژئوف یخط لومتریهزار ک 02انجام 

  ؛هاآن یبندصادرات و رتبه تيريمد یتخصص یاشرکت توسعه 11شرکت و  71 جاديا 

  ــه ارانهي الير اردیلیم 312 زانیارائه م جهت صـــدور کاال و  یاليو ر یارز التیســـود تسـ

 خدمات؛

  ش؛يدرصد افزا 4در کشور با  یارهیبزرگ و زنج یهاو بهبود فروشگاه یفیک ،یتوسعه کم 

   ؛یقاچاق و تقلب یمبارزه با عرضه کاالها باهدف یهزار بازرس 022انجام تعداد 

   ــازآمـاده ــنعت نیهکتـار زم  7722 ،یسـ و  هیبر ثان تریل 902مگاوات برق،  702 تأمین ،یصـ

  .یصنعت یشهرک و نواح 70از  برداریو بهرهگاز  یکشلوله

 هایشاخص 7931 سال در تجارت و معدن صنعت، وزارت در شده يرفتهصورت پذ اقدامات بر اساس

ها دستاوردهايی نیز به ثبت رسیده رغم محدوديتکه به دهدینشان ممختلف  هایحوزه در عملکردی

 : است

 رغمعلی :1367 سال در توسعه ششم برنامه قانون اساس بر صنعت بخش دستاوردهای اهم -

 اتوارد در محدوديت نیز و المللیبین هایتحريم تشديد به سبب بخش اين در جدی هایمحدوديت

 صنعتی، طرح هزار 1 حدود رسیدن برداریبهره به منتخب، محصوالت رشد تداوم تولیدی، هاینهاده

 افزايش صنعت، حوزه روستايی کاروکسب هایخوشه توسعه باال، فناوری با محصوالت تولید افزايش

 دهبو سال اين در وزارتخانه دستاوردهای ترينمهم از صنعتی هایفعالیت رشته از برخی سودآوری

 . است

 سهم افزايش :1367 سال در توسعه ششم برنامه قانون اساس بر معدن بخش دستاوردهای اهم -

 طرح 74 افتتاح بخش، اين در ششم هایبرنامه درصدی 32 تحقق و داخلی ناخالص تولید از معدن

 اشتغال نفر  3212 و مستقیم اشتغال نفر 0492 ايجاد دالر، میلیون 7292 ارزش با معدنی صنايع و معدن

 محصوالت و خام فوالد تولید افزايش معدنی، محصوالت و مواد صادرات حجم افزايش غیرمستقیم،

 32 تحقق و اکتشافی حفاری متر هزار 0.720 انجام بخش، اين در تولیدی هایپروژه افتتاح با فوالدی

 . است بوده سال اين در وزارتخانه دستاوردهای ترينمهم از بخش اين در ششم هایبرنامه درصدی

 ساماندهی :1367 سال در توسعه ششم برنامه قانون اساس بر تجارت بخش دستاوردهای اهم -

 سهم افزايش داخلی، ناخالص تولید از الکترونیکی تجارت سهم افزايش توزيع، و پخش هایشرکت
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 رديابی و رهگیری يکپارچه پوشش افزايش ای،زنجیره و بزرگ هایشرکت قالب در نوين توزيع

 اينترنتی کارهایوکسب توسعه درصدی، 722 عملکرد تحقق با درصد 10 به خدمات و کاال الکترونیکی

 ترينمهم از شدهتعیین اهداف به نسبت تحقق درصد 702 با درصد 1/01 معادل رشدی نرخ با

 انسازم گزارش استناد به همچنین،. است بوده سال اين در بازرگانی بخش در وزارتخانه عملکردهای

 7931 سال در تجارت حوزه اهداف از درصد 15 حدود تحريمی فشارهای رغمبه کشور، وبودجهبرنامه

 .است شده محقق

دستاوردهای مورد اشاره وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب شده است تا از افت بیشتر  درمجموع

آيد.  به عملوزه ممانعت گذاری در اين حبخش صنعت و معدن و سرمايه افزودهارزشرشد اقتصادی، 

 7931معدن و تجارت در سال  داشت که بررسی وضعیت بخش صنعت، تأکیدهرچند، بايد بر اين نکته 

در اسناد  موردنظرتواند برآورده کننده اهداف دهد که تداوم روند فعلی در اين بخش نمینشان می

ذيری اين پيزی برای کاهش شدت آسیبرباالدستی در اين حوزه باشد. در اين میان نکته کلیدی برنامه

های بیرونی همچون تحريم است. همچنین، رشد اقتصادی پايدار و فراگیر نیز بخش در مواجهه با تکانه

ه مبادله برد و افزايش رابط-قرار گیرد. تجارت برد مدنظر شدن یصنعتبايد از طريق تسريع در فرايند 

یشتر های آتی بهايی است که بايد در سالتر از ديگر زمینهباال افزودهارزشاز طريق توسعه صادرات با 

. در تنظیم بازار نیز سازوکارهايی پیگیری و اجرا شود که به هدف اصابت کردن یردقرار گ تأکیدمورد 

 ابزارهای حمايتی کمک کند. 
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