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چکیده مدیریتی

ــای  ــائل و چالش ه ــام مس ــح نظ ــخیص صحی ــول، تش ــرفت و تح ــازمان در پیش ــر س ــی ه ــای اساس ــی از ماموریت ه یک

پیــش روی فعالیت هــا در حیطه هــای ماموریتــی خــود اســت تــا بتوانــد براســاس آن نســبت بــه برنامه ریــزی بــرای 

کــه در راســتای شــناخت مســاله از غیرمســاله و رســیدن بــه یــک نظــام  کنــد. بدیهــی اســت  رفــع ایــن مســائل اقــدام 

مســائل نیازمنــد چارچوبــی منســجم و دقیــق هســتیم تــا بــرآن اســاس مســیرصحیح را بپیماییــم. بــا توجــه بــه تغییــرات 

کانون هــای تحول ســاز درونــی و بیرونــی، تدویــن نظــام مســائل و چالش هــا در بخــش صنعــت، معــدن و  و تحــوالت 

گام نخســت و ســپس تدویــن اســتراتژی و سیاســت هایی مناســب بــرای مرتفــع ســاختن آثــار فعلــی و آتــی  تجــارت در 

آنهــا از اقدامــات اولیــه و ضــروری ایــن وزارتخانــه به شــمار مــی رود. 

روش مطالعــه و مبنــای تجزیــه و تحلیــل در گــزارش شناســایی ریشــه های مســائل از تکنیــک درخــت مســائل اســتفاده 

شــده اســت. در گام نخســت، ضمــن ارایــه جهت گیری هــای اســناد باالدســتی، نســبت بــه بررســی آخریــن وضعیــت عملکرد 

و اهــداف قانــون برنامــه ششــم بــرای تبییــن حــدود و ثغــور مســائل پیشــروی حــوزه »صنعــت،  معــدن و تجــارت« اقــدام 

و بــرای تعییــن مســائل و ســاختاری بندی و تحلیــل آن از روش سلســله  مراتبــی و از نــوع عملیاتــی اســتفاده می شــود. 

گام دوم نیــز نســبت بــه احصــاء ریشــه های مســائل )به عنــوان اهــم چالش هــای پیشــرو( بــا اســتفاده از اطالعــات  در 

کارشناســی در تکنیــک درخــت مســائل اقــدام شــده اســت. گروه هــای  ســازمان های صمــت اســتان ها به عنــوان 

؛ محدودیــت  کــه اهــم مســائل را می تــوان در محدودیــت در خلــق ارزش افــزوده باالتــر نتایــج بررســی ها نشــان داد 

محصــوالت  پیچیدگــی  و  فناورانــه  محتــوای  در  محدودیــت  معدنــی؛  و  صنعتــی  ســرمایه گذاری های  توســعه  در 

کاال و خدمــات؛ محدودیــت در اشــتغال زایی )مســتقیم و غیرمســتقیم( و  تولیــدی؛ محدودیــت در رقابت پذیــری 

گرفــت. محدودیت هــای در زنجیــره تولیــد و توزیــع محصــوالت در نظــر 

کــه از جملــه آن می تــوان بــه آثــار ناشــی از تکانه هــای بیرونــی  مســائل مــورد اشــاره ریشــه در چالش هایــی دارد 

)تحریــم،  کرونــا، جهــش قیمــت کاالهــای اساســی و ...(؛ بی ثباتــی در فضــای اقتصــاد کالن )به ویــژه تورم، جهــش نرخ ارز 

و افــت انباشــت ســرمایه (؛ تمرکزگرایــی بــاال در امــور سیاســت گذاری در مرکــز )محدودیــت در شناســایی نظــام مســائل 

و راه حل هــا(؛ بروکراســی، پیچیدگــی و ناهماهنگــی در برخــی فرآیندهــا؛ دشــواری صــدور برخــی از مجوزهــا و مشــخص 

کــم توجهــی بــه مالحظــات آمایشــی در برنامه ریزی هــا؛ کمبــود منابــع  نبــودن ســازوکارهای مقرراتــی در برخــی مــوارد؛ 

مالــی )دشــواری دسترســی، پاییــن بــودن تنــوع ابزارهــا و بــاال بــودن هزینــه(؛ مشــکالت منابــع انســانی )تعــداد، تخصــص 

کــرد. در ایــن ارتبــاط نشــانه های مســائل و  کفایــت زیرســاخت ها و مشــکالت ســامانه ها اشــاره  و مهــارت(؛ عــدم 

ــدی  کارام ــت؛ نا کیفی ــش  کاه ــت و  ــش قیم ــت ؛ افزای ــوان رقاب ــت ت ــد و اف ــش تولی کاه ــی از  ک ــده، حا ــر ش ــه های ذک ریش

کارآمــدی توزیعــی اســت. تخصیصــی و نا
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یکــی از ماموریت هــای اساســی هــر ســازمان در پیشــرفت و تحــول، تشــخیص صحیــح مســائل و چالش هــای پیشــروی 

فعالیت هــا اســت تــا بتوانــد براســاس آن برنامه ریــزی کنــد. امــا جهــت شــناخت مســاله از غیــر مســاله و رســیدن بــه یــک 

نظــام  مســائل نیازمنــد مدلــی هســتیم تــا بــرآن اســاس مســیر درســت را شناســایی نماییــم. تدویــن نظــام مســائل و 

گام نخســت و ســپس تدویــن اســتراتژی و سیاســت هایی مناســب  چالش هــا در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت در 

بــرای مرتفــع ســاختن آثــار فعلــی و آتــی آنهــا از اقدامــات اولیــه و ضــروری ایــن وزارتخانــه به شــمار مــی رود. 

تصمیم گیــری سیاســتی بــا شــناخت مســائل و تحلیــل عمیــق چالش هــای شــکل دهنده آن آغــاز می شــود و در 

کارآمــدِی تصمیم هــا می شــود؛ لــذا، همــواره بایــد ارتبــاط مســائل را  ادامــه بــا صورت بنــدی دقیــق مســائل منجــر بــه 

ــی، مأموریت هــا، نقــاط قــوت و ضعــف آن در نظــر داشــت.  ــا تکالیــف قانون ــا فلســفه وجــودی دستگاه/ســازمان و ب ب

مســائل دســتگاه از حیــث اهمیــت و دایــره شــمول بــه دو ســطح شــامل مســایل حقوقــی و اداری1 تقســیم می شــوند. 

کامــل  امــروزه، بســیاری از ســازمان ها، مرحلــه شناســایی مســائل اســتراتژیک را به عنــوان بخشــی از تجدیــد نظــر 

راهبــرد خــود تلقــی می کننــد. صورت بنــدی مســائل، در موفقیــت مراحــل بعــدی تجزیــه و تحلیــل سیاســتی موثــر 

کــه عــدم موفقیــت تحلیلگــران سیاســتی در حــل هــر مشــکل اغلــب  اســت. اهمیــت ایــن صورت بنــدی از آن رو اســت 

کامی هــای  کمــی از از نا گرفتــن آن مشــکل و پرداختــن بــه مشــکل دیگــر می باشــد. تنهــا حجــم  ناشــی از اشــتباهی 

 .)Dunn, 2012( تحلیل گــران ناشــی از ارائــه راه حل هــای نادرســت توســط آن هــا اســت

گــزارش در تــالش بــرای ارایــه اهــم چالش هــا و مســائل حــوزه صنعــت،  معــدن و تجــارت اســت  باایــن توصیــف ایــن 

کــه در ســه بخــش تنظیــم شــده اســت. ابتــدا در بخــش نخســت بــه مبانــی نظــری مســاله و مســاله شناســی پرداختــه و 

کاوی شــده اســت. در ایــن بخــش ضمــن تعریــف مســاله، بــه تفصیــل بــه ســاختاربندی و تحلیــل  ابعــاد مختلــف آن وا

مســاله، مســاله شناســی تحلیلــی، روش هــای مســاله یابی و عوامــل موثــر بــر اولویت بنــدی مســائل )مســائل عمومــی( 

گــزارش بــه اهــم چالش هــا بــا تجزیــه و تحلیــل اطالعــات دریافتــی از ســازمان های  پرداختــه شــده اســت. بخــش دوم 

اســناد  الزامــات و جهت گیری هــای  ارایــه  ایــن بخــش ضمــن  پــردازد. در  مــی  اســتانی  و تجــارت  صنعــت، معــدن 

باالدســتی، عملکــرد شــاخص های کلیــدی بخــش در قانــون برنامــه ششــم توســعه ارایــه شــده اســت و نهایتــا در بخــش 

انتهایــی براســاس مــدل درخــت مســائل جمع بنــدی و نتیجه گیــری صــورت می گیــرد.

ــام دان در خصــوص مســائل بــا دیــدگاه دیگــری بیــان شــده اســت و می                                       توانــد روشــنگری بیشــتری بــه بحــث مــا بیافزایــد. از نظــر وی مســائل سیاســتی را  1. تقســیم بندی ویلی
ــادی، درجــه دوم، كاركــردی و جزئــی تقســیم بندی كــرد. ــوان از نظــر اهمیــت بــه مســائل بنی می ت
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کاوی ابعاد آن  بخش اول: مساله یابی؛ مبانی نظری و وا
1- مساله یابی به منزله سنگ بنای حل مساله

کانــون حــل مســاله یــا اولیــن قــدم بــرای حــل آن، تبییــن دقیــق مســاله اســت و پوپــر مســائل را نقطــه آغــاز علــم در نظــر 

، 1372(. مساله شناســی بــه مثابــه یــک چالــش، بــه عنــوان تحلیلــی انتقــادی، برخــوردار از ماهیــت  می گیرنــد )پوپــر

گرچــه فرآینــد  میــان رشــته ای و  رهیافتــی در زمینــه تحلیــل سیاســت گذاری از تبییــن و تعییــن مســاله آغــاز می شــود. ا

 Bacchi,( حــل مســاله بــر مبنــای تجزیــه و تحلیــل و منطــق اســتوار اســت؛ امــا مســئله یابی فرآینــدی خالقانــه اســت

کــه از وضعیــت مشکل ســاز2 در نظریــه حــل مســاله  2009 و فاضلــی 1399(. از طرفــی، نقطــه عزیمــت حــل مســائل1 

.)Jiri Dostal, 2014( ــد دارد کی ــاله یابی تا ــوع مس ــر موض ــز ب ــود نی ــروع می ش )Problem solving theory( ش

گــردآوری اطالعــات دربــاره امــور و اشــیاء )داوری  مســاله یابی، علــم یافتــن مســاله و پاســخ دادن بــه آن اســت و نــه 

کــه بــه ســمت طــرح،  اردگانــی، 1387(. عــالوه بــر ایــن، مســاله یابی بــه رفتارهــا، نگرش هــا و تفکراتــی اطــالق می شــود 

کــه معانــی  تنظیــم و ایجــاد مســاله پژوهشــی هدایــت شــود. مســئله یابی و ریشــه یابی آن مفهــوم پیچیــده ای اســت 

گیــرد: بیــان مســاله، ســاخت مســاله، طــرح مســاله، تنظیــم مســاله، شناســایی مســاله، کشــف  مختلفــی را در بــر مــی 

خالقانــه مســاله و تعریــف و ســاخاربندی مســاله )بــاغ میرانــی و همــکاران 1397(. 

کاوی ابعاد آن 2- تعریف مساله و وا

کنــد )دانــش فــرد،  کــه در راه رســیدن بــه هــدف تعیین شــده، مانــع ایجــاد  تعریــف مســاله3: مســاله، وضعیتــی اســت 

کــه نیــاز بــه اصــالح آن  1393( و اختــالف بیــن آنچــه بایــد اتفــاق می افتــاد و آنچــه اتفــاق افتــاده اســت؛ به گونــه ای 

کــه جنبــه عمومــی داشــته و بــر اثــر خدشــه دار شــدن منافــع عامــه بــه وجــود آمــده باشــد. بایــد توجــه  احســاس شــود 

داشــت کــه مســائل مختلــف در ارتبــاط بــا یکدیگرنــد، برخــی از آنهــا بســیار حساســند و در طــول زمــان رشــد و نمــّو دارند. 

کــه از مهمتریــن آنهــا می تــوان بــه زیســت  گونــی برخــوردار هســتند  گی هــای گونا گــی هــای مســاله: مســائل از ویژ ویژ

اجتماعــی، حساســیت، ماهیــت چندگانــه، رشــد و نمــو و حافظــه تاریخــی مســاله اشــاره کــرد. 

رویکردهــای مســاله: رویکــرد فوکویــی )1395( مســاله را »ســاختنی- اثبات گرایانــه« در نظــر می گیــرد ولــی رویکــرد 

( مســاله را نوعــی از فراینــد »فهــم - تفســیری« می دانســتند. در رویکــرد اول،  گادامــر هرموندیــک )ماننــد هایدگــر و 

1 حــل مســئله را می تــوان بــا توجــه بــه تعریــف Mayer )1990( بــه عنــوان خالصــه ای از فرآیندهــای شــناختی بــا تمركــز بــر تغییــر حالــت مفــروض بــه حالــت نهایــی كــه در آن 
رویــه حــل از قبــل واضــح نیســت تعریــف كــرد.

2 problematic situation
3 نظــام مســائل اقتصــادی:  مجموعــه ای منســجم و مرتبــط بــا هــم از فاصله هــای بیــن وضعیــت مطلــوب و موجــود در عرصــه اقتصــاد اســت كــه از تعامــل و ارتباطــات درونــی 

آنهــا، وضعیــت پایــداری از چالش هــا بــه عینیــت می رســد )كشــاورز و علیخــان زاده، 1398(. 
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کتــاب حقیقــت  گادامــر در  موضوعــی در فراینــد تاریخــی خــود بــروز میکنــد. امــا، منظــور از تفســیری بــودن طبــق نظــر 

و روش )1961(، نوعــی از تشــخیص دادن اســت؛ اینکــه جامعــه ای معیــن و در موقعیــت تاریخــی دربــاره موضوعــی 

حســاس شــود1. 

گونــه مســاله را ارایــه دهیــم: Problem )1 و  گونه هــا و منشــاء شــکلگیری مســاله: در تعاریــف می توانیــم دو 

کــه وضعیــت مطلــوب محقــق نشــده اســت و مــورد دوم مربــوط بــه  Issue )2. مــورد اول مربــوط بــه زمانــی اســت 

کــه وضعیــت مطلــوب محقــق شــده امــا همچنــان بــه اســتاندارد باالتــری نیــاز اســت )ایــن دو در کل  زمانــی اســت 

منافاتــی بــا هــم ندارنــد(.  

مســاله عمومــی: در بیــن انــواع مســائل، مســاله عمومــی هــم از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. اندرســون معتقــد 

اســت کــه مســئله عمومــی، مشــتمل بــر وضعیــت یــا موقعیتــی اســت کــه نیازهــا یــا نارضایتی هایــی بیــن عامــه مــردم ایجــاد 

شــده باشــد و رهایــی از آن، مســتلزم مداخلــه حکومــت و دولــت باشــد. مســائل عمومــی، از یــك جامعــه بــه جامعــه دیگــر 

و از زمانــی بــه زمــان دیگــر ، متفــاوت هســتند )Rosenquist, 1940(.2 اهمیــت دیگــر مســائل عمومــی مربــوط بــه اهمیــت 

ــتمراردهنده  ــل اس ــای باط ــن دوره ــاله یابی( مهمتری ــناخت )مس ــش آن در ش ــت و نق ــعه ای اس ــزی توس آن در برنامه ری

توســعه نیافتگــی در هــر کشــور اســت تــا بتوانــد بــر آن اســاس برنامه ریــزی داشــت )مومنــی، 1399(.

3- ساختاربندی و تحلیل مساله
پیچیدگــی مســائل کنونــی ســبب شــده اســت تــا رویکردهــای سیســتمی و ترکیبــی نســبت بــه رویکردهــای تــک ســاحتی 

ــرای ســاختاردهی و  در ســاختاردهی و تحلیــل مســئله ارجحیــت داشــته باشــند ) Gomes and Schramm, 2021(. ب

تحلیــل مســئله ســه مرحلــه  شناســایی مســاله، انتخــاب یــک رویکــرد تحلیلــی مناســب و توســعه یــک ســاختار تحلیلــی 

غ از رویکــرد اثبات گرایانــه یــا تفســیری مســائل را می تــوان  دقیــق ضــروری اســت. )Winterfeldt and Fasolo, 2009(. فــار

کــرد: در قالب هــای زیــر طبقه بنــدی و یــا تحلیــل 

؛ - براساس ساختار مسائل: 1( باساختار و 2( بدون ساختار

براساس سلسه مراتب: 1( استراتژیک و 2( عملیاتی -

براساس زمان: 1( گذشته؛ 2( حال و 3( آینده.3  -

کوه یخ )Ice Berg(4: 1( مدل های ذهنی؛ 2( ساختارها؛ 3( روندها و 4( رویدادها.  - براساس مدل 

1 برای توضیحات بیشتر رجوع كنید به واعظی، اصغر )1391(، تلقی بدیع گادامر از فهم، فصلنامه فلسفه،، دوره 4، شماره 2؛ پاییز و زمستان 1391 
2 . برای توضیح بیشتر به ملک محجمدی، Kingdon ،1382, 2003 و سلیمانی و همکاران، 1398 مراجعه شود.

، تعاملی و واكنشی قابل تفکیک است. 3 همچنین، براساس نظریه بوفلر درخصوص چرخه رشد مساله، انواع مختلفی از مسائل از انطباقی، نهفته، پیش نگر
4 https://systemsthinker.ir/iceberg/
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؛ 4(  - براســاس مدل هــای شــناخت ســازمان 1( تعادلــی )EFQM(؛ 7s )2 مک کنــزی؛ 3( زنجیــره ارزش پورتــر

؛ 6( پنــج حلقــه هــچ 7( لــوزی لویــت؛ 8( المــاس تعادلــی و 9(  اعبــاد ســازمان دفــت؛ 5( طراحــی ســاختار رابینــز

 .)BSC( ــوازن ــازات مت کارت امتی

4- مساله شناسی تحلیلی در تبیین مسائل عمومی
مساله شناســی تحلیلــی عبارتســت از توصیــف و تحلیــل یــک مســاله اجتماعــی، شناســایی ابعــاد و تحلیــل علــل و 

کــرد: 1( قانــون، مقــرره یــا  عوامــل بوجــود آورنــده آن. در مساله شناســی تحلیلــی بایســتی بــه چنــد عنــوان اصلــی اشــاره 

تکلیــف مــورد نظــر در پــی پاســخ بــه چــه مشــکل اجتماعــی سیاســی پدیــد آمــده اســت؟؛ 2( بــرای اجــرای ایــن تکلیــف 

بــا چــه مشــکالتی مواجهیــم؟ و 3( توصیــف و علــت مشــکل مــورد نظــر چیســت؟ 

کــه شناســایی ایــن علــل نحــوه مداخلــه  علت یابــی هــم در مساله شناســی تحلیلــی از آن رو اهمیتــی اساســی دارد 

را مشــخص می کنــد. مداخلــه سیاســت گذاری و اقدامــات بایســتی بــر علــل مشــکالت متمرکــز شــود )اشــتریان، 1397(. 

در یــک تقســیم بندی ویلیــام دان ســه ســطح مشــکالت سیاســتی را از یکدیگــر تمیــز می دهــد )جــدول 1(.

جدول 1- سطح مشکالت سیاستی از منظر ویلیام دان

بد ساختاردهی شدهمتوسط ساختاردهی شدهخوب ساختاردهی شدهعناصر

تصمیم گیران بسیارندتصمیم گیران محدودندیک تصمیم گیرتصمیم گیران

نامحدودمتعددمعینگزینه ها

کره ایتفاهمیارزش ها عمذا متناز

خطر پذیرنامطمئنمطمئنپیامدها

قابل تخمینتخمینیقطعیاحتماالت

ماخذ: اشتریان )1397(

5-روش های مساله یابی
کــه اشــاره شــد مســاله یابی قلــب حــل مســئله اســت. تحلیــل علــت ریشــه ای هــم دومیــن عنصــر مهــم   همانطــور 

کــه برخــی از مهمتریــن آنهــا  حــل مســئله اســت. روش هــای مختلفــی بــرای مســاله یابی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 

: عبارتنــد از

نمودار استخوان ماهی ایشیکاوا  )IFD(؛ -

 نمودار پارتو )Pareto Chart(؛  -

5 چرایی )Whys 5(؛ -
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حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات )FMEA(؛ -

نمودار قرابت تجزیه و تحلیل )Affinity Diagram(؛ -

درخت مسائل )RCA( ؛ -

- .)MS( روش فراترکیب

بــا توجــه بــه اســتفاده مطالعــه حاضــر از روش درخــت مســاله در ادامــه توضیحاتــی کوتــاه در ارتبــاط بــا آن ارایــه شــده اســت:

پرکاربــرد و محبــوب  راهبردهــای  ازجملــه  ریشــه ای  نمــودار علــت  یــا  تکنیــک درخــت مســئله  درخــت مســاله: 

بــه  بــرای حــل مســاله مفیــد اســت؛  بــه درخــت منطــق نیــز معــروف اســت. ایــن تکنیــک  کــه  مســاله یابی اســت 

شناســایی  را  آن  رفــع  راهکارهــای  همچنیــن  و  مســاله  ایجــاد  ریشــه ای  علــل  می تــوان  آن  طریــق  از  کــه  گونــه ای 

اهــداف/ درخــت  دیگــری  و  مســاله  تشــخیص  درخــت  یکــی  اســت.  نــوع  دو  دارای  مســاله  درخــت  نمــود. 

کنــد. مــی  را شناســایی  ریشــه ای محتمــل  علــل  و  دارد  تمرکــز  روی ســوال »چرایــی«  تشــخیص  . درخــت   راهــکار

گــزارش  کــه در ایــن  کاری   فرآینــد اســتفاده از روش درخــت مســائل شــامل جمــع آوری داده هــا )توســط تیم هــای 

گرفتــه شــده اســت(، ترســیم علــل و شناســایی علــل ریشــه ای اســت. ســطوح  ســازمان های صمــت اســتانی در نظــر 

مختلــف در درخــت مســائل به شــرح نمــودار )1( اســت:
 

شکاف میان وضع موجود  مسائل:
افتادهبا آنچه باید اتفاق می

های نتایج و خروجی  :هانشانه
آشکارشده 

علل اصلی بروز مسائل و   :هاریشه
مشکالت

مأخذ: یافته های تحقیق. 

نمودار 1- اجزای اصلی در درخت مسائل
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کید بر مسائل عمومی( 6- عوامل اثرگذار بر اولویت بندی مسائل )با تا
کاوی ابعــاد آن( ذکــر شــد، مســئله عمومــی، نقطــه شــروع بحــث از  کــه در زیربخــش دوم )تعریــف مســاله و وا همانطــور 

. لــذا نظــام سیاســت گذاری نســبت بــه  خــط مشــی عمومــی اســت؛ امــا منابــع ملــی محدودنــد و مســائل عمومــی بســیار

اولویت بنــدی آنهــا اقــدام می کنــد. براســاس مطالعــه پورعــزت )1390(، پنــج شــاخصه اصلــی شــدت، فوریــت، گســتره، 

گرایــی مســاله هــدف بــرای اولویت بنــدی مســائل عمومــی طــرح شــده اســت.1  مراتــب تســهیل گری و ارزش 

بخش دوم: تجزیه و تحلیل اطالعات مسائل حوزه صنعت، معدن و تجارت 
1-الزامات و جهت گیری های اسناد باالدستی

جهت گیری هــای اصلــی اســناد باالدســتی در ارتبــاط بــا فعالیت هــای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت مســتخرج از 

گام دوم انقــالب و قوانیــن موضوعــه نشــان دهنده مــوارد زیــر اســت: کلــی نظــام و بیانیــه  سیاســت های 

ارتقاء فناوری و تکمیل زنجیره ارزش؛ -

توسعه صنعتی؛ -

توسعه معدنی؛ -

ارتقاء رقابت پذیری و توسعه صادرات؛ -

ارتقاء توان تولید و مدیریت واردات؛ -

کاال؛ - بهبود معیشت، مدیریت بازار و بهبود چرخه توزیع 

تقویت مالحظات آمایشی و توسعه منطقه ای؛ -

تقویت نقش تشکل های غیردولتی؛ -

موضوعات خاص. -

سیاست های کلی مورد بررسی شامل:

کلــی  کلــی معــدن؛ سیاســت¬های  کلــی صنعــت؛ سیاســت های  کلــی اقتصــاد مقاومتــی؛ سیاســت های  سیاســت های 

کلــی اصــل  کار و ســرمایه ایرانــی؛ سیاســت های  کلــی تولیــد ملــی، حمایــت از  تشــویق ســرمایه گذاری؛ سیاســت های 

کلــی علــم  کلــی اشــتغال؛ سیاســت های  کلــی اصــالح الگــوی مصــرف؛ سیاســت های  44 قانــون اساســی؛ سیاســت های 

کلــی محیط زیســت و فنــاوری و سیاســت های 

1 . علی رغم معرفی پنج شاخص فوق، شاخص یا مدلی جامع در حوزه مدیریت دولتی كه گویای مطلب باشد وجود ندارد.
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قوانین موضوعه مورد بررسی شامل:

کثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی  ؛ قانــون حدا قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــاء نظــام مالــی کشــور

کشــور و تقویــت آن هــا در امــر صــادرات؛ قانــون برنامــه ششــم توســعه و قانــون احــکام دائمــی  در تأمیــن نیازهــای 

کلــی اصــل 44 قانــون اساســی؛ قانــون تجــارت؛ قانــون  ؛ قانــون اجــرای سیاســت های  کشــور برنامه هــای توســعه 

؛ قانــون حمایــت از حقــوق  ؛ قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب وکار کاال و ارز نظــام صنفــی؛ قانــون مبــارزه بــا قاچــاق 

مصرف کننــدگان؛ قانــون تعزیــرات حکومتــی؛ قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایه گذاری خارجــی؛

برنامه هــای  قانــون  در  منتخــب  شــاخص های  عملکــرد  براســاس  مســائل  اهــم  اســتخراج   -2
توســعه  ششــم  پنج ســاله 

بررســی عملکــرد بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه کشــور منتهــی بــه ســال 1399 

ــی  ــای قیمت ــا و تکانه ه کرون ــا،  ــتمرار تحریم ه ــای اس ــرض پیامده ــور در مع ــاد کش ــه اقتص ک ــت  گرف ــام  ــرایطی انج در ش

بازارهــای جهانــی قــرار داشــت )جــدول2(. 

جدول 2- عملکرد برخی از شاخص های مهم در حوزه صنعت،  معدن و تجارت منتهی به سال  1399

ف
دی

ر

واحدهدف کمی
درصد سال 1399عملکرد

تحقق عملکردهدف1396

میلیارد ارزش صادرات صنعتی و معدنی1
476528.543.8دالر

1034720.6تعدادبه بهره برداری رساندن شهرک ها و نواحی صنعتی جدید2

14.917.818.6106.3درصدسهم ارزش افزوده بخش صنعت3

9.9111.816.4درصدنرخ رشد ارزش افزوده صنعت4

405038.577درصدسهم محصوالت با فناوری متوسط و باال از ارزش افزوده صنعتی5

میلیارد صادرات خدمات فنی و مهندسی6
180.4916.1دالر

میلیارد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش7
452.550دالر

میلیون اشتغال صنعت و معدن8
3.84.295.53.4نفر
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ف
دی

ر

واحدهدف کمی
درصد سال 1399عملکرد

تحقق عملکردهدف1396

1.31.71.588.2درصدسهم ارزش افزوده معدن از تولید ناخالص داخلی9

50047795.4شعبهساماندهی شرکت های پخش و توزیعی10

کاالی الکترونیکی11 42100100100درصدپوشش یکپارچه رهگیری و ردیابی 

7.22020100درصدسهم فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای از شبکه توزیع12

کارهای اینترنتی13 378885000089011178تعدادتوسعه کسب و 

115.325471.7درصدسهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی14

گازی(15 کاالی غیرنفتی)بدون میعانات  میلیون صادرات 
32324680712880542.3دالر

گازی(16 کاالی غیرنفتی)بدون میعانات  19.6-5.2-14.526.5درصدرشد صادرات 

میلیون صادرات خدمات17
1037620765421420.3دالر

227.8-61.5-3.127درصدرشد صادرات خدمات18

کاال19 میلیون واردات 
755463217346612144.9دالر

کاال20 76.6-10.8-19.714.1درصدرشد واردات 

میلیون تراز بازرگانی غیرنفتی21
1780750.5-35258-43222-دالر

گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سال 1399، سازمان برنامه و بودجه.  ماخذ: 

بــا بهره گیــری از روش سلســله  مراتبــی از نــوع عملیاتــی اهــم مســائل کارکــردی وزارت صنعت،  معدن و تجــارت را می توان 

در محدودیــت در خلــق ارزش افــزوده بــاال، محدودیــت در ســرمایه گذاری های صنعتــی و معدنــی؛ محدودیــت در 

کاال و خدمــات، محدودیــت در  محتــوای فناورانــه و پیچیدگــی محصــوالت تولیــدی، محدودیــت در رقابت پذیــری 

ــرد.  ــام ب اشــتغال زایی )مســتقیم و غیرمســتقیم(، محدودیت هــای در زنجیــره تولیــد و توزیــع در محصــوالت ن

3- اطالعــات مرتبــط بــا ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت )ریشــه یابی بــا روش درخــت مســائل(
بــا توجــه بــه جــزء »الــف« بنــد دوم مصوبــه شــماره 140019 مــورخ 1400/11/11 شــورای محتــرم پژوهشــی موسســه 

مبنی بــر ارایــه اهــم چالش هــای صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور )تکمیــل درخــت مســائل(، در گام نخســت طــی نامــه 

شــماره  4624 / 1400   مــورخ 1400/11/17 از ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان های کشــور درخواســت 
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شــد تــا اهــم چالش هــا و مســائل مرتبــط بــا ایــن حــوزه را در ســطوح کالن، وزارتخانــه و بنگاهــی در بخش هــای تولیــدی 

)صنعتــی و تجــاری( و تجــاری )داخلــی و خارجــی( ارســال نماینــد. مجموعــا تعــداد 22 اســتان نســبت بــه ارســال 

گلســتان، اصفهــان، آذربایجــان شــرقی و تهــران  کــه اطالعــات ارســالی اســتان های  کردنــد. شــایان توجــه اســت  اقــدام 

ــزارش و مســائل و چالش هــا  گ ــرای تکمیــل  ــرای درخــت مســائل نبــود امــا از محتــوای آنهــا ب در فرمــت تعیین شــده ب

بهره گیــری شــده اســت. 

جدول 3-  تعداد چالش های دریافت شده از سازمان های استانی 

استان ها
تولیدتجارت

جمع
معدنصنعتداخلیتجارت خارجی

342161172آذربایجان غربی

376319اردبیل

2213219البرز

537520ایالم

1533425چهارمحال و بختیاری

385824خراسان جنوبی

12715438خراسان رضوی

19513441خوزستان

345921سمنان

623213سیستان و بلوچستان

9391132فارس

1110214قزوین

1015351474قم

1539936کردستان

621211کرمانشاه

4105221مازندران

1324726همدان

12913539یزد

172107162104545جمع

32193019100سهم )درصد(

ماخذ: یافته های تحقیق
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جدول 4- اهم چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح کالن و بین المللی 

کوتاه مدتسطوح  مبتنی بر راهکارهای میان مدت و بلند مدتمبتنی بر راهکارهای 

لی
مل

ن ال
 بی

ن و
کال

مشکل تبادالت و نقل و 	 
انتقاالت مالی بین المللی 

)بانک ها و صرافی ها( و برگشت
مشکالت ناشی از شیوع 	 

کرونا و تاثیرات منفی آن  ویروس 
حوزه های تولید و تجارت

عدم دسترسی سریع و 	 
تخصیص ارز مورد نیاز جهت 

تامین مواد اولیه و ماشین آالت 
واحد های تولیدی

پیامدهای حذف ارز ترجیحی 	 
کاالهای اساسی مصرفی و  بر 

تولیدی 
کامل میان 	  عدم هماهنگی 

گمرک و حوزه تجارت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت

افزایش قیمت در بازارهای 	 
جهانی و بروز خشکسالی و آثار 

سوء بر تامین از تولید به ویژه در 
محصوالت کشاورزی

مسائل ناشی از تحمیل تحریم های ظالمانه مالی، تولیدی و تجاری	 
تسلط دیپلماسی سیاسی بر اقتصاد در سطح بازارهای منطقه ای و 	 

بین المللی
فقدان استراتژی توسعه صنعتی، معدنی، تجاری و فناوری 	 
گیر در حوزه های صنعتی، معدن و تجاری	  کز تصمیم  تعدد مرا
بی ثباتی بازار ارز و نوسانات نرخ ارز 	 
پیمان سپاری ارزی و محدودیت در رفع تعهدات ارزی تجار و بازرگانان، 	 

پیله وران و تعاونیهای مرزنشینی بابت صادرات سال های 1397 تا 
1399؛

گاز و برق و قطع حامل های انرژی 	  افزایش نرخ حامل های انرژی به ویژه 
واحدها 

عدم ثبات و شفافیت در قوانین و مقررات	 
افزایش مستمر تورم )افزایش هزینه تولید و کاهش چشم انداز سرمایه 	 

گذاری(
بانک محور بودن نظام تامین مالی و سهم پایین بازار سرمایه در تامین 	 

مالی
مشکالت تامین مالی برای بنگاه های تولیدی و دشواری هدایت 	 

نقدینگی به این بخش  
 	) کاهش سرمایه گذاری )رشد منفی تشکیل سرمایه طی سالهای اخیر
افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی 	 
باالبودن هزینه های انجام مبادله در کشور	 
باال بودن تجارت غیررسمی و قاچاق 	 
وجود موانع قانونی و رویه ای در نظام بیمه ای )تامین اجتماعی(	 
وجود موانع قانونی و رویه ای در نظام مالیاتی	 
ناهماهنگی محیط زیست با وزارت صمت در حوزه مجوزها	 
تضاد سیاست های تنظیم بازار با رویکرد توسعه صادرات )ممنوعیت 	 

صادرات و ...(
ضعف در شبکه حمل و نقل و فقدان شبکه لجستیکی تجاری در کشور 	 

ماخذ: یافته های تحقیق
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جدول 5- اهم چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح وزارتخانه )صنعت(

کوتاه مدتسطوح  مبتنی بر راهکارهای میان مدت و بلند مدتمبتنی بر راهکارهای 

ت
نع

ص
ت 

زار
ح و

سط

مشکالت عدیده در تهیه مواد 	 
اولیه و نهاده های تولیدی )در 

کاال( بورس 
حجم باالی مطالبات 	 

معوق واحدهای تولیدی از 
دستگاه های دولتی و نهادهای 

عمومی و خودروسازان
تعدد بخشنامه ها و 	 

گاهًا  دستورالعمل های و 
متناقض 

عدم ابالغ دستور العمل جدید 	 
رمز ارز و ابهامات موجود در 

دستورالعمل قبلی
عدم تعیین دستورالعمل 	 

مشخص برای صدور معافیت 
های گمرکی در استانها

عدم تخصیص به موقع ارز 	 
جهت واردات از طریق بانک 

مرکزی
بی ثباتی قیمت مواد اولیه 	 

واحدهای تولیدی )ناشی از 
) تغییر نرخ ارز

مشکالت سامانه بهین یاب  	 

کافی به تمرکز زدائی	  تمرکز اختیارات در مرکز و عدم توجه 
عدم وجود نقشه راه برای توسعه صنعت و معدن بر اساس اولویتها و 	 

مزیتهای نسبی استانها 
سهم باالی تولیدات صنعتی دارای ارزش افزوده پایین	 
عدم تامین مکفی آب برای توسعه صنایع	 
کمبود زمین و زیرساخت سرمایه گذاری در برخی شهرکهای صنعتی و 	 

خارج از آن 
کامل از ظرفیت 	  رکود و نیمه فعال بودن واحدها و عدم بهره برداری 

اسمی
عدم تامین منابع مالی مورد نیاز تکمیل و اجرای طرحهای صنعتی  	 
مشکالت دسترسی به سرمایه در گردش 	 
پایین بودن سقف تسهیالت اعطایی بانک ها به بخش صنعت	 
عدم اجرای بخشنامه و قوانین معافیت های مالیاتی	 
عدم تمایل ورود بنگاه های بزرگ تولیدی به بازار بورس برای تامین مالی	 
کامل در حمایت ها و مشوق های سرمایه گذاری 	  عدم شفافیت 
ضعف تکنولوژی در تولید و ضعف دانش بنیان ها در مشارکت در تولید 	 

صنعتی و معدنی
بروکراسی شدید درصدور برخی مجوزها )عدم راه اندازی پنجره واحد 	 

استعالمات(
کیلومتری 	  جلوگیری از توسعه واحدهای فعال موجود در شعاع 120 

شهر های بزرگ
طوالنی بودن زمان به بهره برداری رساندن طرح ها	 
کاهش سرمایه گذاری  بزرگ مقیاس در صنعت 	 
کاالهای سرمایه ای و واسطه ای )ارزبری 	  وابستگی تولید به واردات 

تولید(
محدویت دسترسی به نقدینگی و چالش های تامین مالی	 
کاالهای داخلی	  عدم فرهنگ سازی مصرف 

ماخذ: یافته های تحقیق
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جدول 6- اهم چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح وزارتخانه )معدن(  

کوتاه مدتسطوح  مبتنی بر راهکارهای میان مدت و بلند مدتمبتنی بر راهکارهای 

دن
مع

ت 
زار

ح و
سط

 بروکراسی های اداری درخصوص پاسخ دادن به 	 
استعالمات )موضوع ماده 24 قانون معادن(

افزایش شدید قیمت های پایه و پیچیدگی 	 
محاسبات قیمت پایه مواد معدنی

نهایی نشدن محاسبات حقوق دولتی در بستر 	 
کاداستر سامانه 

کامل محدوده های معدنی بلوکه 	  عدم آزادسازی 
شده

کارشناسی متخصص در 	  کمبود نیروی 
سازمان های استانی

طوالنی شدن بیش از حد نتیجه آرای شورایعالی 	 
معادن

حقوق دولتی زنجیره مواد و محصوالت معدنی	 
گذاری معادن دولتی 	  عدم وا
کتشافی توسط 	  محدود شدن پهنه های ا

سازمانهای دولتی با توجه به ممنوعیت های 
اعالمی

کاداستر	  مشکالت مربوط به سامانه 
کاداستر به سایر 	  عدم لینک اطالعات سامانه 

کاری برای  سامانه های وزارت و ایجاد موازی 
بخش معدن کشور

مداخالت سیاسی در امور تخصصی و فنی معادن	 
سهم بسیار پایین بخش معدن در تولید و سرمایه 	 

گذاری
کفایت زیرساخت های معدنی	  عدم 
خام فروشی مواد معدنی و پایین بودن ارزش افزودن 	 

این بخش
فرسودگی باالی ماشین االت بخش معدن و قدیمی 	 

بودن تکنولوژی مورد استفاده 
عدم برگشت مناسب منابع و درآمد حاصل از %15 	 

حقوق دولتی وصولی در سطح کشور  برای توسعه 
بخش معدن

عدم برگشت مناسب منابع و درآمد حاصل از 65% از 	 
حقوق دولتی واصله از معدن کاران برای توسعه بخش 

معدن 
ابهام ماده 15 قانون معادن و چگونگی مدیریت و 	 

مصرف باطله های معادن
عدم وجود واحدهای فرآوری مرتبط با پتانسیل های 	 

معدنی در مناطق مختلف بدلیل عدم وجود زیرساخت 
برق و آب

ماخذ: یافته های تحقیق
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جدول 7- اهم چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح وزارتخانه )تجارت خارجی(  

کوتاه مدتسطوح  مبتنی بر راهکارهای میان مدت و بلند مدتمبتنی بر راهکارهای 

جی
خار

ت 
جار

ت ت
زار

ح و
سط

 زمانبر بودن اخذ کد رهگیری از بانک مرکزی 	 
پس از ثبت منشاء ارز

مشکالت مربوط به بازگشت انتقال ارز حاصل از 	 
صادرات به کشور

بخش نامه ها و دستورالعمل های مکرر جهت 	 
کاال تخصیص ارز ثبت سفارش واردات 

فرایند زمان بر تخصیص و دریافت ارز توسط 	 
واحدهای صنعتی از سامانه نیما

عدم لینک سامانه پیله وری و مرز نشینی با 	 
سامانه امور گمرکی و مالیاتی

کاالهای صادراتی	  واقعی نبودن قیمت پایه 
کاالهای صادراتی در 	  باالبودن ارزش دالری 

سامانه گمرک
ناهماهنگی مرزی بین ایران و برخی کشورهای 	 

همسایه )همچون عراق(
کاهش سهم فرش ایران در بازار جهانی	 
کامل رایزنان بازرگانی در کشورهای 	  عدم استقرار 

هدف
مکانیزم پیچیده و زمانبر اعتباری سنجی 	 

خریداران خارجی توسط صندوق ضمانت 
صادرات ایران

عدم همکاری برخی از کشورها در مناسبات 	 
تجاری )نظیر روابط بانکی، صدور روادید، 

تجاری، تعرفه های ترجیحی و ...(
محدودیت های سیستم ثبت سفارش واردات 	 

کاال در تسهیل و پشتیبانی از تولید

وجود دستگاه های مختلف تصمیم گیر در حوزه تجارت 	 
خارجی

کافی صادراتی و مرزی	  نبود زیرساخت های 
کامل بسته های حمایت از صادرات در 	  عدم اجرای 

چند سال گذشته
باال بودن هزینه ثبت برند در کشورهای همسایه برای 	 

شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط
کنندگان در بازارهای هدف و 	  رقابت منفی بین صادر 

عدم وجود برند برای محصوالت صادراتی
عدم بهره برداری مناسب از ظرفیت صادرات خدمات 	 

فنی و مهندسی
گاهی تجار از قوانین و مقررات تجاری کشورهای 	  عدم ا

طرف مقابل
ضعف در انعقاد قراردادهای تجاری دو جانبه در قالب 	 

تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد
عدم عضویت فعال کشور در پیمان های تجاری و 	 

اقتصادی منطقه ای 
کارت های بازرگانی	  استفاده ناصحیح و نامتعارف از 
فقدان نام و نشان تجاری)برند( بنگاه های فعال در 	 

بازارهای بین المللی

ماخذ: یافته های تحقیق
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جدول 8- اهم چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح وزارتخانه )بازرگانی داخلی(  

کوتاه مدتسطوح  مبتنی بر راهکارهای میان مدت و بلند مدتمبتنی بر راهکارهای 

لی
اخ

ی د
گان

ازر
ت ب

زار
ح و

سط

 مسائل و مشکالت صنوف و امور مالیاتی در 	 
کرونایی شرایط 

کامل اطالعات 	  مشکالت مربوط به عدم ثبت 
کاالهای اساسی در سامانه جامع تجارت زنجیره 

کاالهای اساسی و مواد اولیه در گمرکات 	  رسوب 
و بنادر کشور

کاالهای 	  مشکل ذخیره سازی خرید تضمینی 
کشاورزی

عدم درج اطالعات فنی و سرمایه ای صنوف 	 
تولیدی در پروانه کسب

عدم امکان تعیین حدود و سقف صنفی	 
کاالهای تنظیم بازار	  عدم تناسب سهمیه 
کاالهای هدف و خاص 	  نوسان قیمت برخی 
آثار حذف ارز ترجیحی برا	 
کاالهای اساسی	  ی بازار 
عدم تطابق ظرفیت های نظارتی و بازرسی 	 

)نیروی انسانی و منابع مالی( جهت مقابله 
تخلفات صنفی 

مشکالت سامانه تجارت الکترونیک 	 

کاالهای اساسی 	  مشکالت زنجیره تولید و توزیع در بخش 
در سطح استانی

محدودیت در برخورداری از شرکت های حمل و نقل 	 
بین المللی

افزایش غیرمتعارف فروشگاه های زنجیره ای و آثار آن بر 	 
خرده فروشی های کوچک و سنتی

عدم بهره مندی صنوف تولیدی از تسهیالت مشابه 	 
واحدهای صنعتی

کمبود پرسنل آموزش دیده  متعاقب اجرای قانون انتزاع 	 
و انتقال برخی ازنیروها به وزارت جهاد کشاورزی

کافی برای ایجاد و 	  عدم تخصیص تسهیالت ارزان قیمت 
توسعه اشتغال

کمبود انبارهای عمومی و تخصصی و سردخانه ای در 	 
گمرک

عدم پرداخت بموقع یارانه میوه موضوع طرح تنظیم 	 
ایام پایانی و نوروز 

ماخذ: یافته های تحقیق
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جدول 9- اهم چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح رشته فعالیت/بنگاهی

کوتاه مدتسطوح  مبتنی بر راهکارهای میان مدت و بلند مدتمبتنی بر راهکارهای 

ت
الی

فع
ته 

رش

 مشکل تأمین مواد اولیه صنایع پایین دستی 	 
پتروشیمی ها، فوالدی و وارداتی

محدودیت های تامین مالی طرح های تولیدی 	 
کمبود نقدینگی و دسترسی اندک به شیوه های 	 

متنوع تأمین مالی بنگاه ها
عدم توان جذب تسهیالت جدید )عدم امکان 	 

تامین وثایق خارج از محل اجرای طرح و 
بدهی های  غیر جاری بانکی(

کاهش سهمیه واحدهای تولیدی متقاضی مواد 	 
پتروشیمی

نوسانات قیمت محصوالت تولیدی پتروشیمی  	 
و فلزی

مشکالت سهمیه بندی مواد اولیه ) مواد 	 
پتروشیمی ، فوالد و ... (

کارگران توسط 	  عدم پرداخت به موقع حقوق 
مدیران برخی از  واحدهای تولیدی و احتمال  

کارگری بروز اعتراضات 
حجم باالی مطالبات معوق واحدهای تولیدی 	 

از خودروسازان
عدم ثبات در بازار خودرو )عدم تعادل عرضه و 	 

کارخانه( تقاضا و اختالف قیمت بازار و 
تغییر مدوام دستور العملها و بخشنامه های 	 

ابالغی

مشکالت ساختار مدیریتی و مالکیتی بنگاه ها و 	 
واحدهای تولیدی 

عدم تشویق جهت ایجاد و افزایش تحقیق و توسعه 	 
کیفیت و نوآوری در  )R & D( واحدها در جهت افزایش 

تولید
عدم توانمندسازی و ساماندهی واحدهای تولیدی 	 

کیفیت به بازارهای  صادراتی جهت صادرات پایدار و با 
جهان

کاهش نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده	 
وجود ظرفیت های خالی و بال استفاده در رشته های 	 

صنعتی مختلف
ضعف جایگاه تحقیق و توسعه )R & D(  در واحدهای 	 

صنعتی
ضعف در جایگاه زنجیره خدمات پس از فروش در بازار	 
گیری حلقه های اساسی زنجیره تامین و 	  عدم شکل 

تولید
وجود ساختار مالکیت و مدیریت عمومی و دولتی بر 	 

اغلب صنایع مهم و اساسی

ماخذ: یافته های تحقیق
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بخش سوم: جمع بندی و نتیجه گیری 

ــت  ــدل درخ ــاس م ــر اس ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــائل بخ ــا و مس ــم چالش ه ــا اه ــد ت ــالش ش ــزارش ت گ ــن  در ای

چالش هــای  گــردد. مهمتریــن  احصــا  و  تبییــن  اســتانی  صمــت  ســازمان های  از  دریافتــی  اطالعــات  بــا  و  مســائل 

کــه اهــم  احصاءشــده در جــداول 4 تــا 9 ارایــه شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، نتایــج حاصــل از بررســی ها نشــان می دهــد 

کــرد:  موضوعــات در ارتبــاط بــا درخــت مســائل را می تــوان به شــرح زیــر ارایــه 

مسائل: 
؛ - محدودیت در خلق ارزش افزوده باالتر

محدودیت در توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی؛ -

محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصوالت تولیدی،  -

کاال و خدمات؛ - محدودیت در رقابت پذیری 

محدودیت در اشتغال زایی )مستقیم و غیرمستقیم(؛ -

محدودیت های در زنجیره تولید و توزیع.  -

ریشه ها: 
کاالهای اساسی و ...(؛  - کرونا، جهش قیمت  آثار ناشی از تکانه ها بیرونی )تحریم،  

بی ثباتی در فضای اقتصاد کالن )به ویژه تورم، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه (؛  -

تمرکزگرایی باال در امور سیاست گذاری در مرکز )محدودیت در شناسایی نظام مسائل و راه حل ها( -

بروکراسی، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرآیندها  -

دشواری صدور برخی از مجوزها و مشخص نبودن سازوکارهای مقرراتی در برخی موارد -

کم توجهی به مالحظات آمایشی در برنامه ریزی ها -

محدودیت های منابع مالی )دشواری دسترسی، پایین بودن تنوع ابزارها و باال بودن هزینه( -

محدودیت های منابع انسانی )تعداد، تخصص و مهارت(؛ -

کفایت زیرساخت ها )اعم از زیرساخت های نرم و سخت در حوزه تولید و تجارت( - عدم 

مشکالت حوزه قوانین و مقررات )به هنگام نبودن، تغییرات زیاد، عدم هماهنگی(؛  -

مشکالت سامانه ها )کامل نبودن اطالعات، عدم اتصال زیرسامانه ها، مشکالت در برقراری ارتباط( -
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نشانه ها:
کاهش تولید، افزایش هزینه و افت توان رقابت؛ -

کیفیت؛ - افزایش قیمت و کاهش 

کارامدی تخصیصی؛ - نا

کارآمدی توزیعی. - نا

مطالعاتی آتی پیشنهادی:  -

تدوین مدل مفهومی مساله یابی حوزه صنعت، معدن و تجارت برای برنامه ریزی های آتی؛ -

تدوین بسته های سیاستی برای رفع مسائل متناسب با ظرفیت های قانونی، مقرراتی و حقوقی.  -

منابع و ماخذ 

کیومرث، )1397(، »راهنمای برنامه ریزی دولتی و سیاستگذاری عمومی«، چاپ و نشر بازرگانی.  - اشتریان، 

، کارل )1372(، »منطــق علــوم اجتماعــی«، ترجمــه غالمرضــا خدیــوری، مجلــه دانشــکده ادبیــات و علــوم  - پوپــر

انســانی مشــهد، ســال 26، شــماره اول. 

- . کرم اله ) 1393 (. »فرایند خط مشی گذاری عمومی«. تهران: انتشارات صفار دانش فرد، 

روزگار فروبســتگی، پژوهشــکده مطالعــات  - بــا فیلســوف فلســفه در  اردکانــی، رضــا )1378(، چالــش  داوری 

اجتماعــی.  و  فرهنگــی 

کلی نظام در بخش های مختلف. - سیاست های 

فاضلی، نعمت اهلل، )1399(، »زندگی سراسر فهم مساله است«، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. -

فوکو، میشل )1395(، »خواستگاه هرمنوتیک خود«، ترجمه افشین جهان دیده، تهران، نشر نی.  -

قوانین مختلف مرتبط با حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت.  -

ج.ا.ا  - اقتصــاد  حکمرانــی  مســائل  »مدلســازی   ،)1398( علیرضــا  علیخــان زاده،  محســن،   ، کشــاورز

گام دوم انقــالب«،  به عنــوان مبنــای سیاســت گذاری برنامــه هفتــم توســعه مبتنی بــر تحلیــل بیانــه 

اولیــن همایــش ملــی حکمرانــی.  

مومنی، فرشاد )1399(، »مرز های دانش توسعه؛ حکمرانی، رشد و توسعه«، انتشارات نهادگرا.   -

گادامــر از فهــم«، فصلنامــه فلســفه،، دوره 4، شــماره 2؛ پاییــز و  - واعظــی، اصغــر )1391(، »تلقــی بدیــع 

.26-5 1391صــص  زمســتان 
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Pearson Education. 
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 - Jiri Dostal, 2014. “Theory of problem solving”, Social and Behavioral Sciences 174 )2015(, 2798 
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 - John Dewey. “The Analysis of a Complete Act of Thought” Chapter 6 in How we think. Lexington, 

Mass: D.C. Heath, )1910(: 68-78.
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 - Mayer, R. E. )1990(. Problem solving, in W. M. Eysenck)ed.(, The Blackwell Dictionary of Cogni-
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