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 با نمايندگان مردم در مجلس دهم

 . آشنايي با بخش صنعت3

 

 

 

 

 

 چكيده

وزارت صرنعت، معدن و تاارت    كشرلر، و بازرگان  در  تلیيددر حال حاضرر متلی  بخش  

هاي  حلزه ستادي، حلزه سازمان  )است كه از یحاظ ساختار سازمان  به سه بخش اصل        

 د.شلتقسيم م  (هاي استان تابعه و حلزه سازمان

صنعت، معدن و تاارت         شكيل وزارت  سال از ت شت حدود پنج  تاكنلن   ،هرچند با گذ

سالم  ارائه         شلراي ا صليب به مالس  شرح وظايف و اختيارات اين وزارتخانه جهت ت اليحه 

 شلد:اما اصلالً وظايف و اختيارات اين وزارتخانه در چارچلب ذيل خالصه م  ،نشده است

شلر و تعيين اهداف،        صنعت ، معدن  و تااري ك سعه  تدوين و ابالغ راهبردهاي تل

و  هاي تلسعه صادرات غيرنفت ، محصلالت صنعت      ها، تعيين سياست  برنامه ها،سياست  

ريزي، هدايت و برنامه، يند تلیيد و تاارت داخل  و خارج آمديريت و تسهيل فر معدن ، 

هاي ها و واحدهاي صنعت ، معدن  و تااري و شهرکحمايت از ايااد و تلسعه زيرساخت

  مديريت رويدادهاي تااري،، عدن تنظيم و تلسررعه روابت تااري، صررنعت  و م، صررنعت 

هاي تأمين سامانده  زنايره  ،كاروريزي براي بهبلد فضاي كسب  برنامه، صنعت  و معدن  

 باشد.... م و و تلزيع كاال و خدمات و مديريت تنظيم و كنترل بازار

انداز  چشم اسناد باالدست ،    و وزارت صنعت، معدن و تاارت  اساس سند راهبردي  بر 
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، عبارتند از: دستياب  به جايگاه نخست 1404صنعت، معدن و تاارت در افق سال بخش 

، رتبه پنام آسيا و رتبه يازدهم جهان، كسب جايگاه هفتم دنيا در    صنعت خلدرو منطقه 

ساج  و پلشاک در منطقه و          صنعت ن سلم  صنعت تلیيد فلالد خام، دستياب  به جايگاه 

صنعت، كسب جايگاه سلم جهان در تلیيد سيمان       جهان در اين همرسيدن به رتبه پناا 

و رتبه اول در صرررادرات جهان  و ظرفيت تلیيد در منطقه، رسررريدن به جايگاه اول در            

سب   صد حام تلیيد تاير و تيلب در جهان، حفظ جايگاه دوم منطقه در    3منطقه و ك در

 جهان. ، كسب جايگاه چهارم صنعت كاش  و سراميك درتلیيد و تلسعه یلازم خانگ 

كالن   هايرو، در حال حاضررر براسرراس شرراخص شررده پيش تعيينبا وجلد اهداف  

افزوده بخش رشررد ارز   لر متلسررتبه ،1393ای   1390هاي اقتصررادي،    سررال 

درصد در    16معادل  ،( درصد و سهم اين بخش از كل اقتصاد كشلر    -3/0صنعت كشلر )  

 بلده است.  مذكلر   دوره 

 لر ميانگين، صرررنايع تلیيد ملاد و محصرررلالت  نيز به 1392-1387هاي در    سرررال 

شيمياي ، صنايع وسايل نقليه ملتلري و تريلر، صنايع فلزات اساس  و صنايع محصلالت كان            

صد(، )  24ترتيب با )غيرفلزي به صد(، )  4/20در صد( و )  2/17در شترين      3/10در صد( بي در

 .اندافزوده بخش صنعت داشته  از ارز هاي فعایيت صنعتسهم را در بين ساير گروه

سرمايه   سال     ارز   شلر نيز     صنعت  در ك  لر هب 1393ای   1390هاي گذاري 

ت به سال   بنس  1393ميليارد ريال بلده كه ارز  آن در سال   134.275متلست سایيانه   

است. سهم صادرات صنعت  كشلر از كل صادرات گمرك  كشلر در           يافتهكاهش  1390

درصد بلده و صادرات صنعت  كشلر روند كاهش  داشته و  5/79ره مذكلر، حدود    دو

سال   27.590از  سال   25.121به  1390ميليلن دالر در  سيده    1391ميليلن دالر در  ر



 

 ___________________________________________________  

 

 

3 

سال   ست.     29.132اين رقم افزايش يافته و به  1393و مادداً در  سيده ا ميليلن دالر ر

 لر متلسررت در دوره هثابت ناخایص بسررهم بخش صررنعت و معدن از تشرركيل سرررمايه 

سبت به دوره  1393ای   1390 ساس قيمت ثابت،  كاهش يافته و بر 1389ای   1384، ن ا

 رسيده است. 1393ای   1390هاي سالدرصد در  5/12درصد به  15از 

هاي اقتصاد كشلر نيز نشان     وضعيت اشتغال در بخش صنعت نسبت به ساير بخش       

ص  33دهد كه حدود م  شلر  معادل  در صنعت    7147011د نيروي كار ك نفر در بخش 

ص        صل ضعيت خ شتغال دارند. و صنعت و معدن نيز حاك  س ا ست   ازي در بخش  از آن ا

یحاظ ارز  ريای  و تعداد  ها، بهكه، سررهم بخش صررنعت و معدن كشررلر از كل واگذاري

 درصد بلده است. 7/36و  39ترتيب معادل سهام واگذار شده به

 

 مقدمه

در اقتصرراد ايران از اهميت زيادي برخلردار اسررت. اين بخش با دارا بلدن  بخش صررنعت

صد تلیيد ناخایص   16سهم  حدود   ، پس 1393ای   1390دوره ( در GDPداخل  )در

شلر،      صنعت ك از گروه خدمات در رتبه دوم قرار دارد. اين گزار  با هدف معرف  بخش 

شم ساختار، تكایيف، مأملريت  ست  و نيز      اندها و چ سناد باالد ساس ا شريح از بخش برا   ت

 .شده استهاي كالن تهيه وضعيت اين بخش براساس شاخص

ساختار حاكميت ، اهداف و وظايف    صنعت در اين گزار  ابتدا  همان  واقع كه در بخش 

صنعت، معدن و تاارت م   سپس چشم     وزارت  شده.  شد معرف   انداز ملرد نظر اين بخش  با

در بخش دوم گزار ، وضررعيت بخش   وبراسرراس اسررناد باالدسررت ، ملرد تأكيد قرار گرفته 

گذاري  افزوده، ميزان سرمايه هاي كالن ازجمله نرخ رشد ارز  صنعت كشلر براساس شاخص    
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سازي در   صنعت ، صادرات صنعت ، تشكيل سرمايه ثابت ناخایص، ميزان اشتغال و خصلص          

 به تشريح بيان شده است. 1393ای   1390بخش،    دوره اين 

 

 بخش صنعت اندازچشم اهداف وساختار، . 1

شررلد كه    مراحل اي ا الق م هاي سررازمانده  شررده صررنعت به ماملعه فعایيت

 راح ، ساخت و تلیيد ملجب تبديل ملاد خام به اشكال مفيدتر شده و نهايتاً آنها را به    

هاي  ایملل  فعایيتبندي اسررتاندارد بينكند. براسرراس  بقهم  وسررايل مصرررف  تبديل

 بندي كرد:هاي زير  بقهتلان در گروههاي صنعت  را م رشته فعایيت 1صنعت 

 . صنايع ملاد غذاي ، آشاميدن  و دخانيات،1 

 . صنايع نساج ، پلشاک و چرم،2 

 . صنايع چلب و محصلالت چلب ،3 

 و انتشار، . صنايع كاغذ، مقلا، چاپ4 

 سنگ، الستيك و پالستيك،. صنايع شيمياي ، نفت، زغال5 

 . صنايع محصلالت كان  غيرفلزي،6 

 . صنايع فلزات اساس ،7 

 آالت و تاهيزات و ابزار و محصلالت فلزي،. صنايع ماشين8 

 . ساير صنايع.9 

ساس قانلن تمركز املر صنعت و معدن  بخش صنعت كشلر    ،1379قبل از سال      برا

                                                 
1. International Standard Industrial Classification (I.S.I.C) 
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صنايع و معادن     شكيل وزارت  صلب  )و ت سالم  ايران    6/10/1379م شلراي ا  ،(مالس 

 شد.اداره و راهبري م 

، ساختار و   (1379)مصلب  مطابق قانلن تشكيل وزارت صنايع و معادن    1379در سال   

صررلرت زير تغيير پيدا كرد و اين وزارتخانه در قایب هفت دفتر  به وزارتخانهتشرركيالت اين 

( قانلن برنامه پنام     53با تلجه به حكم ماده )     سرررپس .فعایيت نملد  اصرررل  و پنج معاونت   

دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماع  و صنعت،    1تشكيل  تلسعه و همچنين براساس قانلن  

وزارت  ، صنايع و معادن و بازرگان دو وزارتخانه (، از ادغام 8/4/1390)مصلب  معدن و تاارت

و كليه وظايف و اختيارات  كه  بق قلانين برعهده  شررد  تشرركيل صررنعت، معدن و تاارت

ليه امكانات،     يد. ك گردبه وزارتخانه جديد و وزير آن منتقل         و وزير يادشرررده بلد  وزارتخانه  

هاي صرررنايع و    قلل در وزارتخانه  تعهدات، اعتبارات، نيروي انسررران  و املال منقلل و غيرمن  

 .ديگردصنعت، معدن و تاارت منتقل  به وزارت نيز معادن و بازرگان 

 

 . ساختار حاكميتي بخش صنعت1-1

صنعت، معدن و تاارت        ساخت و بازرگان  در ايران وزارت  ضر متلی  بخش  در حال حا

 د.شلاست كه از یحاظ ساختار سازمان  به سه بخش اصل  تقسيم م 

استان    31هاي استان  كه در  هاي تابعه و حلزه سازمان حلزه ستادي، حلزه سازمان   

هستند. راهبري هر سه بخش صنعت، معدن و     گانه مذكلرهاي سه ند، حلزهكشلر مستقر  

  .هاي ستادي، سازمان  و استان  استف اصل  در حلزهيبازرگان  كشلر از وظا

ريزي عمليات ،  پشررتيبان ، برنامهمسررللیيت سررياسررتگذاري،  بخش سررتادي عمدتاً 

                                                 
 (.8/4/1390)مصلب  رفاه اجتماع  و صنعت، معدن و تاارتدو وزارتخانه تعاون، كار و . قانلن تشكيل 1
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نظارت، پايش وضعيت و رسيدگ  به مسائل كالن هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگان   

 .را برعهده دارد

ست     ازمانس  سيا سعه و اجراي  سللیيت تل هاي حاكميت   ها و برنامههاي تابعه نيز م

شاركت  أدر حلزه م بخش خصلص  و يا   ملريت خلد را برعهده دارند كه اين اقدامات با م

شلد. سازمان گستر  و نلسازي صنايع       ها اناام م صلرت مستقل تلست اين سازمان    به

صنايع معدن          ايران )ايدرو( در حلزه سازي معادن و  سعه و نل سازمان تل صنعت،  هاي  از 

هاي  از معدن، سازمان تلسعه تاارت در حلزه صادرات و واردات  ايران )ايميدرو( در حلزه

هاي حمايت ، بازرس  و كنندگان و تلیيدكنندگان در حلزهازمان حمايت مصرفكشلر، س

سازمان صنايع كلچك و شهرک     هاي صنعت  در حلزه  نظارت بر قيمت و تلزيع كاالها و 

شهرک       شهرک  ستقر در  صنعت  م صنعت ، واحدهاي  صنعت ، ها و نلاح     ها و نلاح  

 باشند.ت م هاي تعيين شده ازسلي وزارمسللیيت اجراي سياست

ستان  نيز با برقراري ارتباط نزديك سازمان  صنعت ، معدن  و  هاي ا تر با واحدهاي 

 .هاي تعيين شده در سطلح استان  را برعهده دارنداجراي برنامه و سياست ،بازرگان 

 

 . اهداف، وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت2-1

اين دستگاه حاكميت  قانلناً مكلف بلد كه  پس از تشكيل وزارت صنعت، معدن و تاارت   

اليحه شررررح وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد را جهت تصرررليب به مالس شرررلراي 

سالم  ارائه نمايد  شكيل اين وزارتخانه اين       ،ا سال از ت شت حدود پنج  اما تاكنلن با گذ

اقدام ازسلي دستگاه حاكميت  صلرت نگرفته است. با اين حال اصلالً وظايف و اختيارات  

 تلاند در چارچلب ذيل باشد:وزارت صنعت، معدن و تاارت م 
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يين اهداف، تدوين و ابالغ راهبردهاي تلسعه صنعت ، معدن  و تااري كشلر و تع .1

ست    ستانداردها ها، برنامه ها،سيا ضلابت كل  بخش نامهها، آيين، نظاما صنعت،   ها و  هاي 

ها و هاي كالن كشررلر با جلب مشرراركت تشرركل سررياسررت  معدن و تاارت هماهنگ با

 .اجرا و تحقق آنها نهاد مرتبت و نظارت برهاي غيردویت  و مردمسازمان

ست    .2 سيا صادر   تعيين  سعه  صنعت ، فرآورده   هاي تل صلالت  هاي  ات غيرنفت ، مح

به            ااري و تنظيم و اجراي مقررات مربلط  ندسررر  و ت مات فن  و مه خد عدن  و  م

 .صادرات  هايحمايت

 .يند تلیيد و تاارت داخل  و خارج آمديريت و تسهيل فر .3

ها و واحدهاي صنعت ،   ريزي، هدايت و حمايت از ايااد و تلسعه زيرساخت  برنامه .4

شهرک  ساس راهبردهاي       معدن  و تااري و  شلرهاي هدف برا شترک با ك صنعت  م هاي 

سب با تلازن منطقه      صنعت ، معدن  و تااري كشلر و متنا سرزمين و  تلسعه  اي، آمايش 

 .محيط مالحظات زيست

هاي تفاهم و تنظيم و تلسررعه روابت تااري، صررنعت  و معدن  و تهيه يادداشررت .5

هاي  و انعقاد و اجراي قراردادها با ساير كشلرها و نهادها و سازمان   هاي مرتبت ملافقتنامه

ایملل  ذيربت با هماهنگ  وزارت املر خارجه و در  اي و بينتخصررصرر  و ماامع منطقه 

 .چارچلب سياست خارج  جمهلري اسالم  ايران و قلانين مربلط

 . مديريت ایحاق جمهلري اسالم  ايران به سازمان جهان  تاارت .6

هاي  قبلل عضليت و نمايندگ  دویت جمهلري اسالم  ايران در نهادها و سازمان  .7

ایملل  مربلط به املر صررنعت، معدن و تاارت در  اي و بينتخصررصرر  و ماامع منطقه 

 .چارچلب قلانين
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ها و تلصرررنعت  و معدن  اعم از اعزام و پذير  هي مديريت رويدادهاي تااري، .8

سيلن  شركت كمي شگاه  ها، برگزاري و  تعيين   هاي داخل  و خارج  وها و همايشدر نماي

 .منظلر تلسعه صادرات غيرنفت  و جذب سرمايه و فناوريهاي ملرد نياز بهو اعزام رايزن

هاي داخل  و  گذاري ريزي، هدايت و حمايت از تلسرررعه و جذب سررررمايه         برنامه   .9

گذاري  همچنين سرررمايهخارج  براي تلسررعه صررنعت، معدن، تاارت و انتقال فناوري و 

هاي پيشرفته و خطرپذير در ملارد ضروري و   بر فناوريبراي ايااد و تلسعه صنايع مبتن   

 .يافتهدر منا ق كمتر تلسعه

هاي   ريزي و ايااد شررررايت الزم براي حفظ، صررريانت و افزايش ظرفيت     برنامه   .10

 .يت آنهاتلیيدي واحدهاي صنعت  و معدن  و بازسازي، نلسازي و گستر  فعای

،  هاي صنف ها و شهرکريزي براي ايااد و تلسعه ماتمعسياستگذاري و برنامه .11

صرررنعت  و معدن  و نيز پشرررتيبان  از ايااد و تلسرررعه واحدهاي صرررنعت  و معدن  و  

 .هاي كلچك و متلستتلانمندسازي بنگاه

سعه و فعایيت انامن    .12 شكل ها و سامانده ، حمايت و نظارت بر ايااد، تل هاي  ت

نهاد مرتبت  هاي غيردویت  و مردمها و سازمان ها و خلشه معدن ، شبكه  صنف ، صنعت  و  

 .سيس و فعایيت آنهاأهاي تهاي صنعت، معدن و تاارت و صدور مالزبا بخش

مه    .13 نا بازده ، بهره   وريزي براي بهبلد فضررراي كسرررب بر وري، كار و افزايش 

 .معدن و تاارت هاي صنعت،شپذيري و تلسعه كارآفرين  بخرقابت

سرررازي آثار مایكيت   عالئم تااري، تااري   ها وحمايت از تلسرررعه و تقليت نام   .14

 .هافكري و معنلي اعم از اختراعات، اكتشافات و نلآوري
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صادرات محلر با ارز  برنامه .15 افزوده باال  ريزي، هدايت، حمايت و مديريت تلیيد 

 .گرابر تلیيد صادراتو حمايت از مديريت واردات مبتن هاي پيشرفته و هدايت و فناوري

ستگذاري و برنامه    .16 و تلزيع، نظارت بر  تأمينريزي جهت بهبلد نظام تلیيد، سيا

 . هاي تلزيع كاال و خدمات، تلسعه رقابت و جللگيري از انحصار در بازارشبكه

 .يت تنظيم و كنترل بازارهاي تأمين و تلزيع كاال و خدمات و مديرسامانده  زنايره. 17

  .كنندگاننظارت و حمايت از حقلق تلیيدكنندگان و مصرف .18

ها و ضررلابت قيمت كاال و خدمات و ضررلابت خدمات پس از   تعيين سررياسررت  .19

 .فرو  و نظارت بر اجراي آنها

ريزي در حلزه تاارت ایكترونيك  كشررلر و تلسررعه و سررياسررتگذاري و برنامه .20

 .هاي صنعت، معدن و تاارتكاربردهاي فناوري ا العات و ارتبا ات در بخشحمايت از 

ستقرار و ب    .21 شبكه جامع   هسامانده ، ا كارگيري نظام يكپارچه آمار و ا العات و 

سان  و تلیيد، تحليل و ارائه آمارها و گزار  ا الع صنعت،   هاي تخصص  در بخش  ر هاي 

 .معدن و تاارت

، ترويج و (R&D) تحقيق و تلسرررعه »  و پژوهش، حمايت از تلسرررعه آملز    .22

شار يافته  ش  و  تلانمندي گيري ازهدايت و بهره ها و نتايج تحقيقات وانت هاي مراكز آملز

 .هاي صنعت، معدن و تاارتپژوهش  و فناوري جهت تلسعه بخش

ستگاه    .23 شاركت با د ستگذاري و برنامه   همكاري و م سيا ريزي براي ها در زمينه 

ها و هاي صررنعت، معدن و تاارت در دانشررگاهنيروهاي متخصررص بخش تأمينو تربيت 

ريزي و همچنين آملز ، تلسررعه مديريت و تلانمندسررازي   مراكز آملز  عای  و برنامه

 .هاي مذكلرشاغلين بخش



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _______________________________________ 

 

 

10 

نظارت، صررريانت و حمايت از تلسرررعه زيربناها،   ريزي،سرررياسرررتگذاري، برنامه .24

كارگيري عللم، فنلن و هوري معدن  با بآبرداري از معادن و فراكتشرراف، اسررتخراب و بهره

 .هاي پيشرفتهفناوري

شررناسرر  و هاي زمينريزي و اناام مطایعات و بررسرر سررياسررتگذاري و برنامه .25

هاي مربلط، تهيه ا العات پايه شناساي ،  شناخت  و تهيه نقشهشناساي  مخا رات زمين 

هاي فن  و اقتصررادي و ذخاير معدن  و تهيه گزار پيالي  و اكتشرراف عملم  منابع و 

برداري از رسررران  جامع عللم زمين براي بهره ها و ا الع ايااد و گسرررتر  پايگاه داده    

 .هاي معدن  كشلرهاي زمين و ظرفيتمزيت

 

 1404در افق  انداز بخش صنعت. چشم3-1

شم  سند راهبردي/  سال    چ صنعت، معدن و تجارت در افق  ، با 1404انداز بخش 

، برونگرا و زا، درون، بایندهایملل پذير در بازارهاي بين، رقابتعنلان پيشران اقتصاد كشلر   

ست        شده ا سيم  صنعت  تر شلر نلظهلر  شده   در تراز ك سند ارائه  موريت وزارت أم . در 

،  ، از  ريق سررياسررتگذاري در راسررتاي اسررناد فرادسررت    صنننعت، معدن و تجارت

ستياب  به جايگاه      ظارت، نريزيبرنامه شلر و د شتيبان  تلیيد و تاارت در ك ، حمايت و پ

كيد بر رشررد مسررتمر اقتصررادي و رشررد    أنخسررت اقتصررادي و فناوري در منطقه با ت 

، ارتقاي تلانمندي و شايستگ     محلرگذاري و تلیيد صادرات بر سرمايه افزوده مبتن ارز 

، تشليق ، مديريت زنايره ارز بخش بازارت اثر، مديري، اشتغال پايدارهاي انسان سرمايه

گذاري متلازن ، تلسعه سرمايهي و تااريهاي خصلص  بزرگ و تلانمند تلیيدايااد بنگاه

ها و  ، تلسرررعه ظرفيت  بر آمايش سررررزمين اي مبتن هاي منطقه  و متناسرررب با قابليت    
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امعه تعيين شررده ، معدن  و تااري در جهت ارتقاي سررطح رفاه جهاي صررنعت فناوري

 . اهداف ملرد نظر براساس اين سند در صنعت كشلر عبارتند از:است

، رتبه  : دستياب  به جايگاه نخست صنعت خلدرو منطقهصنعت خلدروانداز چشم ررر

 بر تلسعه فناوري،پذيري مبتن پنام آسيا و رتبه يازدهم جهان با تكيه بر تلسعه رقابت

 55: كسب جايگاه هفتم دنيا با تلیيد سایيانه فلالد ايرانتلسعه صنعت انداز ر چشم 

 ميليلن تن فلالد خام،

: دستياب  به جايگاه سلم صنعت نساج  در     صنعت نساج  و پلشاک   انداز رررر چشم 

گذاري  ، نلسازي و سرمايه  پذيريجهان با تكيه بر رقابت هممنطقه و رسيدن به رتبه پناا 

 وري علامل تلیيد،هرهب همراه با تلسعه فناوري و ارتقاي

 120: كسب جايگاه سلم جهان با ظرفيت تلیيد سایيانه صنعت سيمانانداز ررر چشم

 ميليلن تن و رتبه اول در صادرات جهان  و ظرفيت تلیيد در منطقه،

درصد    3: رسيد به جايگاه اول در منطقه و كسب   صنعت تاير و تيلب انداز رررر چشم 

 حام تلیيد در جهان،

، داراي نام  : حفظ جايگاه دوم منطقهتلسعه صنعت یلازم خانگ  ايرانانداز رررر چشم

 ميليارد دالر، 3ميليلن دستگاه و صادرات  16تااري معتبر در جهان با تلیيد سایيانه 

سراميك    انداز رررر چشم   ش  و  : كسب جايگاه چهارم در جهان با ظرفيت   صنعت كا

 ر صادرات.ميليارد دال 2مربع و ميليلن متر 700تلیيد سایيانه 

شاميدن ، صنايع داروي  و     ساير صنايع همچلن صنايع پيشرفته      ، صنايع غذاي  و آ

،  ، معدن، صررنايع درياي آالت و تاهيزات صررنعت  و تلیيدي، ماشررينتاهيزات پزشررك 

صنايع پتروشيم  و شيمياي  در حال تدوين است كه پس از نهاي  شدن، منتشر خلاهد   
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بين  شررده كه در اين خصررل  هدف كم  پيش 12سررند اين  شررد. ازسررلي ديگر در

بت    م  قا به افزايش ر خایص     پذيري، افزايش سرررهم ارز  تلان  نا يد  افزوده بخش از تلی

سهم ارز   شلر در ارز    داخل ، افزايش  صنعت  ك صنعت  جهان، ارتقاي   افزوده  افزوده 

ايش سهم  وري، افزايش سهم صادرات صنعت  كشلر در صادرات صنعت  جهان، افز       بهره

افزوده و صررادرات صررنعت  كشررلر، افزايش   تلیيدات با فناوري متلسررت و باال در ارز 

ص ،          سرمايه  صل سهم و نقش بخش خ شتغال پايدار، افزايش  سعه ا گذاري خارج ، تل

محيط  در راستاي دستياب  به اهداف تلسعه پايدار، ایحاق به    هاي زيست ارتقاي شاخص 

هاي آن، ارتقاي سررهم بخش خصررلصرر  داري از ظرفيتبرسررازمان تاارت جهان  و بهره

 واقع  در واگذاري مایكيت واحدهاي صنعت ، معدن  و تااري در نظر گرفته شده است.

 

 هاي كالن. وضعيت بخش صنعت براساس شاخص2

صادي بخش    1در جدول  شد اقت ست ر ست.     ، روند متل شلر آمده ا صاد ك هاي مختلف اقت

ساس ا العات اين جدول، در  ست به ،1389ای   1384هاي سال  برا شد     لر متل نرخ ر

درصردي    7ها، بخش صرنعت با رشرد   درصرد و    اين سرال   8/4تلیيد ناخایص داخل  

سال    ست. در  ست نرخ  نيز، 1393ای   1390هاي ملاجه بلده ا شد تلیيد ناخایص   متل ر

 ودرصرررد كاهش يافته     3/0 منف  به  ،(1389ای   1384قبل ) داخل  نسررربت به دوره   

درصررد رسرريده اسررت. در    3/0نرخ رشررد بخش صررنعت نيز به منف  متلسررت همزمان 

هاي اقتصادي   هاي كشاورزي و معدن، ساير بخش  بخش باز، 1393ای   1390هاي سال 

 اند.كشلر، با رشد منف  همراه بلده
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 1393الي  1384هاي كشور طي سال هاي مختلف. متوسط رشد اقتصادي بخش1جدول 
 )درصد(

 بخش

 معدن صنعت سال
بازرگاني، رستوران و 

 هتلداري
 ساختمان نفت كشاورزي

توليد ناخالص 

 داخلي

توليد ناخالص 

 داخلي

 )بدون نفت(

1384- 1389 7 4/13 9/4 9/1 2/0 6/5 8/4 9/5 

1390- 1393 3/0 - 1/7 4/1 - 3 6/10 - 2/1 - 3/0 - 5/1 

 .1394ماه وزارت صنعت، معدن و تاارت، تير وزارت صنعت، معدن و تاارت، برنامه راهبردهاي مأخذ:

 

هاي     سررال هاي مختلف اقتصررادي كشررلرافزوده بخشروند ارز  ،2در جدول 

افزوده بخش صررنعت از سررال  آمده اسررت. براسرراس اين جدول، ارز  1393ای   1390

شته و مادداً  1392ای   1390 سال   روند نزوی  دا شد      افزايش 1393در  ست. ر يافته ا

سال    ارز  صنعت در  سال     6/5معادل  1390افزوده بخش  صد بلده كه در  با  1391در

سال  و درصد   -5/8يك افت محسلس به   سال   .درصد رسيد   -4به  1392در   1393در 

 درصد افزايش يافت.   7/6به  افزوده اين بخشرشد ارز 

 

  



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _______________________________________ 

 

 

14 

 هاي اقتصاد كشورافزوده بخش صنعت و ديگر بخش. ارزش2جدول 
 (1383ثابت سال )به قيمت 

 سال
 توليد ناخالص داخلي

 )ميليارد ريال( به قيمت پايه

 هاي مختلف اقتصاديافزوده بخشارزش

 معدن صنعت كشاورزي نفت
برق، آب و 

 گاز
 خدمات ساختمان

1390 
 1200023 148871 30359 23614 358710 120658 1809587 2157934 ارز 

 8/5 5/2 3/0 1/20 6/5 - 1/0 4/5 3/4 نرخ رشد

1391 
 1213421 143471 30707 23034 328379 125120 1793351 2011554 ارز 

 1/1 -6/3 1/1 - 5/2 - 5/8 7/3 - 9/0 - 8/6 نرخ رشد

1392 
 1195684 139063 32359 23710 315000 130952 1774110 1972853 ارز 

 -5/1 -1/3 4/5 3 -4 7/4 - 1/1 - 9/1 نرخ رشد

1393 
 1224540 138537 34777 25513 336696 135912 1823406 2031596 ارز 

 4/2 -4/0 5/7 8/9 7/6 8/3 8/2 3 نرخ رشد

 هاي مختلف.نماگر اقتصادي بانك مركزي جمهلري اسالم  ايران، سال مأخذ:

 

هاي  ترتيب بخش، به1393ای   1390هاي ، در    سال 3براساس ا العات جدول  

صنعت و نفت،   سهم را در   خدمات،  شترين  شد  بي شته     ر شلر دا صاد ك اند. در    اين اقت

سهم حدود    1393 -1390دوره ) صنعت با  صدي، بعد از بخش خدمات،    16(، بخش  در

اقتصاد كشلر    رشد  ين سهم را در اقتصاد كشلر داشته است. سهم بخش صنعت از        ربيشت 

 درصد بلده است. 16 دودتقريباً ثابت و ح ،هادر    اين سال
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 هاي مختلف اقتصادي كشور. برآورد سهم بخش3جدول 
 (1383به قيمت ثابت سال )

 سال
 سهم بخش از اقتصاد

 خدمات ساختمان برق، آب و گاز معدن صنعت كشاورزي نفت

1390 16 6/5 6/16 1/1 4/1 7 6/55 

1391 11 2/6 3/16 1/1 5/1 7 3/60 

1392 10 6/6 16 2/1 6/1 7 6/60 

1393 24/10 7/6 6/16 3/1 7/1 8/6 3/60 

 هاي مختلف.اساس ا العات نماگر اقتصادي بانك مركزي جمهلري اسالم  ايران، سالمحاسبات تحقيق بر مأخذ:

 

را      كشرلر گذاري صرنعت  در  ، وضرعيت ميزان سررمايه  4آمار و ا العات جدول 

شان م   1394ای   1390هاي سال  ساس اين جدول، در    اين  دهد. برن  لر هدوره، با

ميليارد ريال صادر شده است كه  844175ه ارز  بفقره جلاز تأسيس  15997متلست، 

برداري رسررريده  ميليارد ريال به بهره 134275فقره به ارز   4863از اين ميزان، تعداد 

سال   ست.     اين  سال   ا صرفاً در  برداري و ، تعداد جلاز تأسيس و پروانه بهره 1391ها، 

سرمايه به تبع آن ا سال  رز   ست و مادداً در   1393و  1392هاي گذاري كاهش يافته ا

 غير افزايش يافته است. تاين م
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 كشورگذاري صنعتي در . وضعيت سرمايه4جدول 

 سال

 جواز تأسيس برداريپروانه بهره

تعداد پروانه 

 )فقره(

گذاري ارزش سرمايه

 )ميليارد ريال(

تعداد جواز 

 )فقره(

گذاري ارزش سرمايه

 )ميليارد ريال(

1390 6331 156800 15784 801200 

1391 3987 83200 14456 548100 

1392 4168 148600 17249 1104200 

1393 4965 148500 16499 923200 

 متوسط 

(1390- 1393) 
4863 134275 15997 844175 

 مختلف.هاي نماگر اقتصادي بانك مركزي جمهلري اسالم  ايران، سال مأخذ:

 

سهم گروه فعایيت   5در جدول  ضعيت  صنعت  از ارز  ، و صنعت   هاي  افزوده بخش 

شلر   سال     ك ساس ا العات اين جدول، در     ست. برا  لر هب 1392-1387 هايآمده ا

شيمياي ، صنايع وسايل نقليه ملتلري و تريلر،        ميانگين، صنايع تلیيد ملاد و محصلالت 

 4/20درصد(، )  24ترتيب با )محصلالت كان  غيرفلزي به صنايع فلزات اساس  و صنايع     

هاي فعایيت  درصد( بيشترين سهم را در بين ساير گروه     3/10درصد( و )  2/17درصد(، ) 

 اند.افزوده بخش صنعت داشتهصنعت  از ارز 
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 افزوده بخش صنعتهاي فعاليت صنعتي از ارزش. متوسط سهم گروه5جدول 
 (1383به قيمت ثابت سال )

گروه 

 فعاليت

صنايع 

توليد مواد 

و 

محصوالت 

 شيميايي

فلزات 

 اساسي

محصوالت 

كاني 

 غيرفلزي

وسايل 

نقليه 

موتوري 

 و تريلر

مواد غذايي 

و 

 هاآشاميدني

آالت ماشين

و تجهيزات 

بندي طبقه

نشده در 

 جاهاي ديگر

آالت ماشين

مواد و انتقال 

نيروي برق و 

هاي دستگاه

 ديگر

محصوالت 

و  الستيكي

 پالستيكي

محصوالت 

فلزي 

فابريكي به 

جزء 

آالت ماشين

 و تجهيزات

 منسوجات

مجموع 

ساير 

گروه 

 هافعاليت

 سهم

متلست 

هاي سال

1387- 

1392) 

24 2/17 3/10 4/20 4/7 1/4 1/3 5/2 2/2 2/2 7/6 

 .1394برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تاارت، تيرماه وزارت صنعت، معدن و تاارت  مأخذ:

 

صادرات گمرك  در             6جدول  شلر را با كل  صنعت  ك صادرات  ضعيت روند  ، و

 106980دهد. در    دوره مذكلر، در ماملع نشررران م  1393ای   1390هاي سرررال

شلر بلده كه حدود      صنعت  ك صادرات  صادرات       5/79ميليلن دالر ارز   سهم  صد از  در

ش             صنعت  ك صادرات  ست.  شده ا شامل  شلر را  سال  گمرك  ك لر،    دوره مذكلر از 

به  1390ميليلن دالر در سرررال  27590روند كاهشررر  داشرررته و از  1392ای   1390

اين رقم   1393رسرريده اسررت و مادداً در سررال   1392ميليلن دالر در سررال  25121

 ميليلن دالر رسيده است. 29132افزايش يافته و به 
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 . وضعيت صادرات صنعتي كشور6جدول 

 1393 1392 1391 1390 عنوان
 مجموع دوره

(1390- 1393) 

 متوسط دوره

(1390- 1393) 

 كل صادرات گمرك 

 )ميليلن دالر( 
33819 32567 31552 36555 134493 33623 

 26745 106980 29132 25121 25137 27590 صادرات صنعت  )ميليلن دالر(

سهم صادرات صنعت  از كل 

 صادرات )درصد(
5/81 2/77 6/79 7/79 5/79 5/79 

 .1394خالصه تحلالت اقتصادي كشلر، بانك مركزي جمهملري اسالم  ايران،  مأخذ:

 

متلست سهم بخش صنعت و معدن از تشكيل سرمايه ثابت ناخایص نشان         7جدول 

اساس اين جدول متلست سهم بخش صنعت و معدن به قيمت ثابت و جاري       دهد. برم 

اساس  كاهش يافته است. بر  1389ای   1384، نسبت به دوره  1393ای   1390در دوره 

ای    1390درصد در دوره   5/12به درصد   15قيمت ثابت، سهم بخش صنعت و معدن از   

 رسيده است. 1391

 

 . متوسط سهم بخش صنعت و معدن از تشكيل سرمايه ثابت ناخالص7جدول 
 )درصد(

 (1391 -1390) (1389 -1384) عنوان

 متلست سهم بخش صنعت و معدن  

 )به قيمت جاري(
8/13 3/10 

 متلست سهم بخش صنعت و معدن  

 (1383)به قيمت ثابت سال 
15 5/12 

 .1394برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تاارت، تيرماه وزارت صنعت، معدن و تاارت مأخذ: 

 



 

 ___________________________________________________  
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اقتصاد كشلر را در  هاي وضعيت اشتغال در بخش صنعت نسبت به ساير بخش 8جدول 

شان م   1394سال   سال        ن شلر در  شاغلين ك ساس اين جدول كل  معادل   1394دهد. برا

نفر در بخش صرررنعت كشرررلر    7147011اند كه از اين ميزان معادل    نفر بلده 21968700

 درصد نيروي كار كشلر در بخش صنعت اشتغال دارند.   33اشتغال دارند. درواقع حدود 

 

 1394ال نيروي كار در سال . شاخص اشتغ8جدول 
 اشتغال در بخش خدمات اشتغال در بخش صنعت اشتغال در بخش كشاورزي اشتغال كل عنوان

 10860392 7147011 3961297 21968700 تعداد )نفر(

 49 33 18 100 سهم )درصد(

 ، مركز آمار ايران.1394چكيده نتايج  رح آمارگيري نيروي كار در سال  مأخذ:

 

آمده   2و ايميدرو 1هاي زيرماملعه ايدرووضعيت واگذاري سهام شركت    9در جدول 

ساس ا العات جدول     ست. برا سال 9ا  12بيش از ماملعاً  1393ای   1389هاي ،    

شركت      ميليارد سهام   62018020هاي زيرماملعه )ايدرو و ايميدرو( به ارز  سهم از 

سهم ايدرو و ايميدرو ا      ست.  شده ا شركت ميليلن ريال واگذار  در   هاي دویت ز واگذاري 

شده به      دوره مذكلر سهام واگذار  و  4/16ترتيب معادل از یحاظ ارز  ريای  و تعداد 

 .استدرصد  8/33

 

  

                                                 
 . سازمان گستر  و نلسازي صنايع ايران.  1

 . سازمان تلسعه و نلسازي تعاون و صنايع معدن  ايران.  2
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 1393-1389سال  هاي زيرمجموعه ايدرو و ايميدرو. وضعيت واگذاري سهام شركت9جدول 

 *جمع دوره  1393 1392 1391 1390 1389 عنوان رديف

1 
سررهام واگذار شررده  تعداد

 ايدرو و ايميدرو
 

2 

ارز  سررهام واگذار شررده 

يدرو )ميليلن     يدرو و ايم ا

 ريال(

   

3 
تعداد سررهام واگذار شررده 

 ماملعه دویت
9،558،628،5377،110،157،2142.962.782،72912،313،400،6814،243،854،92136188824082

4 
ارز  سهام واگذار شده ماملعه  

 دویت )ميليلن ريال(
55،436،00844،205،24125،067،328208،643،65945،181،069378533305

** 

سررهم ايدرو و ايميدرو از تعداد 

هاي سهام واگذار شده شركت   

 )درصد( دویت 

6/56 10 2/24 13 8/89 8/33 

*** 

ايدرو و ايميدرو از ارز  سهام  

گذار شرررركت   هاي دویت    وا

 )درصد(

4/24 3 3/6 8 7/63 4/16 

 .  1394سازي، شهريلرماه محاسبات تحقيق براساس گزار  عملكرد سازمان خصلص  مأخذ:

 * در كليه ارقام واگذاري، سلد فرو  اقسا   نيز مستتر است.  

 دست آمده است.به 3بر رديف  1تقسيم اعداد رديف ** از 

 دست آمده است.به 4بر رديف  2***از تقسيم اعداد رديف 



 

 

 

 

 

 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 14806مسلسل: شماره  مجلس شوراي اسالمي

 . آشناي  با بخش صنعت3 مردم در مالس دهم با نمايندگان: عنوان گزارش

 
 

 

 (صنعت)گروه  انرژي، صنعت و معدنمطایعات  :نام دفتر

 اصغر اژدري ، عل اميد عطائ :كنندگانتهيه و تدوين

 محمدرضا محمدخان ، هلشنگ محمدي علمي: انناظر

 زيربناي  و املر تلیيدي هايپژوهش معاونتمتقاضي: 

 رررررررويراستار تخصصي: 

 ررررررر ويراستار ادبي:
 
 

 

 :هاي كليديواژه

 . مالس دهم1

 . بخش صنعت2

 
 

 

 19/3/1395 تاريخ انتشار:

 


