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 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 

 صنعت، معدن و تجارت هب روایت آما رو اطالعات

 3192 سال

 

 

 

 

 گردآوری و میظنت 

 3191ماه  اردتشهبی   –معاونت ربانهم رزیی 
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 شاخص های کالن( الف

 نرخ رشد اقتصادی و بخش به تفکیک صنعت، معدن و تجارت 

 هشاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای مصرف کنند 

  (نقطه به نقطه و میانگین سال منتهی به ماه دوره گزارش)تورم 

 

 29سال   29سال  رشد اقتصادی

 -8.6 -9.2 کل

 -8.6 -9.2 گروه صنایع و معادن

 -6.8 -9.2 صنعت

 -9.8 9.2 معدن

 

 درصد تغییر 29 سال 29سال  شاخص قیمت

 CPI 9.8.2 999.8 96.6شاخص بهای مصرف کننده

 PPI 666.6 98..6 99.9تولید کننده شاخص کل بهای 

 9929=999 کننده مصرف بهای شاخص پایه سال 

 9969=999 کننده تولید بهای شاخص پایه سال 
 

 اختصاصی شاخص های ( ب

 فقره          مجوزهای صادر شدهتعداد  -9

 29بهمن  29 اسفند نام مجوز
 تغییر

 (درصد)
 29سال  29 سال

 تغییر
 (درصد)

 96.9 98662 92998 99.8 98.9 9999 جواز تاسیس

 96.9- 9999 9.69 98.9 969 969 پروانه بهره برداری ایجادی صنعتی

 -- -- .996 -- -- -- معافیت های گمرکی

 6.2 28. .68 66.9 86 996 گواهی کشف

 9..9 9826 9989 966.6 969 899 پروانه اکتشاف

 99.6 699 298 98.6 89 6. پروانه بهره برداری معدن

 -- -- 988.68 66.2 92969 98699 پروانه یا جواز صنفی

 92.. 99.9 9989 .999.9 66 999 مجوز نمایندگی های خارجی
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      اشتغال مندرج مجوزهای صادر شده -9

 نفر

 نام مجوز
اسفند 

 29ماه

بهمن ماه 

29 

 درصد

 تغییر 

 تجمعی

 29سال  

 تجمعی 

 29سال 

 درصد

 تغییر

 96.9 988996 629999 98.8 92929 89899 جواز تاسیس

 96.9- 88689 89999 99.8 8899 8996 پروانه بهره برداری صنعتی

 .9 668. 99998 989.9 6.9 9998 پروانه بهره برداری معدن

 

 

 سرمایه مندرج در مجوزهای صادر شده -9

 ریال میلیارد 

 نام مجوز
 اسفند ماه

29 

بهمن ماه 

29 

 درصد

 تغییر

تجمعی سال 

29 

 یتجمع

 29سال  

 درصد

 تغییر

 9..2 869668 9989869 9.9 998988 996696 جواز تاسیس

 98.6 89629 68998 88.2 8992 .262 پروانه بهره برداری صنعتی

 9.9 699 .69 96. 92.6 998.6 هزینه عملیات اکتشاف

 96.8 996. 2992 998.9 686.8 6..929 پروانه بهره برداری معدن
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 االهای منتخب صنعتیآمار تولید ک -6
 

 نام محصول
واحد 
 سنجش

اسفند 
 ماه

بهمن 
 ماه

 درصد

 تغییر
اسفند 

29 

اسفند 
29 

 درصد

 تغییر
 سال

29 

 سال

29 

 درصد

 تغییر

 96.9 896.9 99. 99.9 89.8 9..8 99.9 82.8 9..8 هزار تن پودر شوینده

 96.8 92 99.9 99 9.2 6.9 99.2 9.8 6.9 هزار تن سموم دفع آفات نباتی

 96.9 ..9999 9689.9 9.9- 999.98 999.88 6.2.- 666 999.88 هزار زوج کفش

 99.8 998.6 969.8 96.8 92 99.6 9 99.6 99.6 هزارتن نخ پلی استر

 ..99 988 ..9.9 98.9 96 98.9 9 98.9 98.9 هزارتن الیاف  پلی استر

 چرم
هزار فوت 

 مربع
996.8 996.8 9 996.8 9...9 96.8 2892.9 6..9.9 6.. 

 8.6 99.9 98 8.9- 9.9 9.2 8.8- 9.9 9.2 میلیارد عدد دارو

 فرش ماشینی
هزار 

 مترمربع
.929 .929 9 .929 8..9 8.9 69899 .8996 8.. 

 8 899.6 882.9 9.9 68.9 68.9 9.6- ...6 68.9 هزار تن کاغذ

روغن موتور و صنعتی 
 تصفیه اول

 6.6 829.8 899.6 98.9 66 89.9 8.8 88.2 89.9 هزار تن

نخ سیستم پنبه ای و 
 ترکیبی الیاف مصنوعی

 6.8 98.2 8..9 8.8 9 9.9 9 9.9 9.9 هزارتن

 6.8 289 ..226 6.. 86 82 96.9- 66.8 82 هزار دستگاه یخچال و فریزر

 6.8 996.9 8..99 92.9 96.8 99.9 2.6 96.6 99.9 هزار تن الستیک خودرو

 نئوپان
هزار متر 

 مکعب
.8.9 88 98.8 .8.9 .6.9 9.. 298.9 669.8 9.. 

 فیبر
هزار متر 

 مکعب
96.9 99.6 99.9 96.9 9..8 9.6 698.9 69..6 9.2 

چدن و )ریخته گری

 (فوالد
 9.8 969.2 968.9 96.2 98.9 ..99 96.8- 98.6 ..99 هزار تن

 9.9- 69.6 69.9 8 9.8 ..9 99.9 9 ..9 میلیون تن پتروشیمی

 9.9- 69.8 69.8 99.9- 8.. ..8 96.6 8.9 ..8 هزار تن دوده

-7.0 969 992 هزار دستگاه کولر آبی  992 969.9 9.9 298 299.9 9-  

LAB 9.8- ..969 969 99.9- 99.8 99.9 ..2 2.9 99.9 هزار تن 

 8.8- 99.6.. 968.8. 9.9- 999.98 999.88 86.2- ..899 999.88 هزار دستگاه الکتروموتور

 8.8- 9899.9 9..969 6- 968.9 999.8 9 999 999.8 هزار تن روغن نباتی

LED+LCD 8.9- 9.99.9 9828.9 8..- 26 29.8 89.9- 968.98 29.8 هزار دستگاه 

 8.9- 699.6 ..82. 9.9 969.9 968.8 68.9 6.8. 968.8 هزار دستگاه ماشین لباسشویی

-9.6 ..99 99.9 هزار دستگاه وانت  99.9 99.. 9.6-  996.. 996.9 -99.6 
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 99.9- 699.6 988.2 ..96- 69.9 99.9 9- 99.8 99.9 هزار تن کارتن

 دو+ ون+ انواع سواری
 دیفرانسیل

 99.6- 66.6. ..896 5.3 6..8 9. 6.9 86.99 9. هزار دستگاه

DMT 9..9- 88.6 69.6 96- 8 9.9 89 9.9 9.9 هزار تن 

 99.9- 98.2 8..9 68.2- ..9 9.8 9 9.8 9.8 هزارتن الیاف اکریلیک

 89.9- 9.986 9.898 999.9 9.99 9.9 996.9 9.962 9.9 هزار دستگاه اتوبوس و مینی بوس

 88.6- 98.6 9.. 69.6 7.0 9 89.2 9.89 9 هزار دستگاه کامیون کشنده

 

 آمار تولید کاالهای منتخب معدنی و صنایع معدنی  -8

 نام محصول
واحد 
 سنجش

 29بهمن  29اسفند 
 درصد

 تغییر
اسفند 

29 

اسفند 
29 

 درصد

 تغییر
 سال

29 

 سال

29 

 درصد

 تغییر

 99.6 699.8 299.8 98.9 9.6. 69.2 8.9 6.2. 69.2 هزار تن کنسانتره زغالسنگ

 2.9 ...99 966.8 8.8 99.8 ..99 9.2 99.9 ..99 هزار تن آلومینا

 6.6 969.8 98869 2.9 9998.8 9992.8 8.9 9989.6 9992.8 هزار تن مجموع فوالد خام

 2.. 8...9 922.6 -9.2 96 99.9 -9.2 96 99.9 هزار تن شمش آلومینیوم

 6.6 99996 99826 99 98.8.9 9..922 96.6 9899 9..922 هزار تن سنگ آهن

 9.2- 9998. 82686 9.9- 8992 ..8992 69.6 ..6662 ..8992 هزار تن سیمان

مجموع محصوالت 
 فوالدی

 8- 9.668 .9888 9.9 2..996 9696.9 96.9 ..9969 9696.9 هزار تن

 ..99- 999.8 966.8 8.8- 9..9 98.9 8.6- 9..9 98.9 هزار تن کاتد مس
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 به تفکیک محصوالت شیمیایی و پلیمریآمار تولید کاالهای منتخب پتروشیمی  -8
 هزارتن                                                                

 نام محصول
اسفند 

29 
بهمن 

29 
 درصد
 تغییر

اسفند 
29 

اسفند 
29 

 درصد
 تغییر

 سال
 29  

 سال
29 

 درصد
 تغییر

 989.9 - - 989.9 999 96.. 9999.9 9899 99.6 (PE)پلی اتیلن

(PP)98 8.9 882.9 6.8 88 86.8 - - 86.8 پلی پروپیلن.. 

(PS)96 996 999.6 9.8- ..99 99.6 - - 99.6 پلی استایرن.. 

(ABS) تریل اکریلونی
 استایرن بوتادین

9.6 - - 9.6 9 - 89.9 99 89.9 

(PVC)  پلی وینیل
 کلراید

92.6 - - 92.6 98 2.6 689.. 689 9.9 

(ER)8.8 99 99.8 9 9 9 - - 9 اپوکسی رزین 

(PC)8.6- 99 99.9 99.9- 9.2 9.6 - - 9.6 پلی کربنات 

(PET) پلی اتیلن
 ترفتاالت

69.6 - - 69.6 96 66.9 898.9 689 96.8 

(SBR)  استایرن بوتادین
 رابر

9.9 - - 9.9 9.9 9 96.6 69 -8.9 

(PBR)  پلی بوتادین
 رابر

9.9 - - 9.9 9.9 9 99.6 99 -9.8 

 ..98 6999 8999 8..9 982 699 - - 699 جمع پلیمری

 99.9- 6969 9899.9 ..9- ..996 992.9 - - 992.9 اوره

 99- 9989 9.68.8 ..99- 966.6 982.9 - - 982.9 آمونیاك

 9.99- 99289 99289.9 8.9 2..988 9862.9 - - 9862.9 شیمیایی  سایر

 9- .9696 9.999 ..6 9969 9966 - - 9966 جمع شیمیایی

 9.9- 69962 69969 8 9899 9.99 - - 9.99 جمع کل پتروشیمی
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 وضعیت تسهیالت ارزی و ریالی معرفی شده  -.

 تنوع تسهیال تسهیالت

تعداد ثبت 
نام سال 

29 

تعداد معرفی به 
بانک صنعت و 

 29معدن سال 

ارزش 
تائید شده 

 29سال 

تعداد ثبت 
نام سال 

29 

تعداد معرفی به 
بانک صنعت و 

 29معدن سال 

ارزش 
تائید شده 

 29سال 

 9.28 96 998 9.26 86 999 سرمایه ثابت (میلیارد یورو) ارزی

 986 88 898 829 89 999 ثابت سرمایه (یالرهزار میلیارد) ریالی

 -- 99 999 -- 29 982 سرمایه ثابت ارزی و ریالی
 

 عامل بانکهای سایر و وتجارت معدن صنعت، بانک به شده معرفی های گردش در سرمایه مبلغ و تعداد

 عنوان

 درصد تغییر 29سال  29سال 

تعداد معرفی به 
 (فقره)بانک

 مبلغ تسهیالت
 (هزار میلیارد ریال)

تعداد معرفی به 
 (فقره)بانک

 مبلغ تسهیالت
 (هزار میلیارد یال)

تعداد معرفی 
 به بانک

مبلغ 
 تسهیالت

 .9 99 .99.9 862 8..98 8.6 بانک صنعت و معدن

 88 68 98.66 9886 88.98 .992 کل بانکهای عامل

سهم بانک صنعت 
 ومعدن از کل

96 92 99 98 -- -- 

 

  ان و تولید کنندگانسازمان حمایت از مصرف کنندگ -6

 (سازی یارانه آرد و نان و هدفمند)های نظارتی اجرای طرح

 طرح نظارتی ویژه آرد و نان

 (میلیون ریال)ارزش پرونده ها تعداد تخلفات شناسایی شده تعداد پرونده تعداد بازرسی

96996 9896 9288 99669 

 

 طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها    

 (میلیون ریال)ارزش پرونده ها تعداد پرونده ازرسیتعداد ب

69..66 88699 9292989 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 29بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در کل سال 

 مقدار عنــوان

 6.6 (میلیون فقره)بازرسی 

 98. (هزار فقره)پرونده های متشکله 

 882.6 (هزار فقره)تخلفات کشف شده 

 9.6 (هزار فقره)گی به شکایات مردمی رسید

 9.6 (هزار فقره)پلمپ شده و نصب پارچه 

 9.6.9 (هزار فقره)کل شکایات 

 درصد رسیدگی به شکایات

%68 متخلف  

%89 غیر متخلف  

%9 در دست بررسی  

 829 (هزار فقره)تعداد پرونده های صنفی ارسالی به تعزیرات 

 8.9.9 (هزار فقره)شده مجموع پرونده های صنفی رسیدگی 

 9296 (میلیارد ریال ) ارزش ریالی پرونده های صنفی 

 986 (میلیارد ریال ) میزان جرایم وصولی پرونده های صنفی 
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 29و  29سال  اسفندروند تغییرات قیمت کاالهای اساسی و مهم در ماه 

 لریا

 (درصد)تغییر 29اسفند 29اسفند  واحد کاال

 8.8 .68،29 89،996 کیلوگرم 9برنج پاکستانی باسماتی درجه 

 99.8 96،862 99،899 کیلوگرم برنج تایلندی

 69.8 98،296 89،668 کیلوگرم (خزر)برنج داخلی 

 99.8 86،899 99.،9. کیلوگرم برنج داخلی صدری درجه یک

 99.6 .89،66 ..9،6. کیلوگرم برنج طارم اعال

 99.6 99،968 98،298 گرمی 699ته بس گرمی پگاه699پنیر

 99.2 98،929 69،9.8 گرمی 689بسته  گرمی پگاه689پنیر

 -..98 92،862 96،899 کیلوگرم پیاز

 92 98،989 68،688 کیلوگرم تخم مرغ

 -99.8 99،662 89.،96 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان96تیرآهن نمره

 -2.8 99،8.8 96،899 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان98تیرآهن نمره

 -9.2 92،699 96،882 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان96تیرآهن نمره

 98 8،869 2،968 کیلوگرم جو خارجی

 99.9 69.،8 6،2.9 کیلوگرم جو داخلی

 99.6 99،968 26.،96 عدد جوجه یکروزه گوشتی

 96.9 62،299 .86،22 کیلوگرم خرما مضافتی

 6.6 96،8.9 99،998 کیلوگرم خیار رسمی درجه یک

 6..9 998،. 29.،2 کیلوگرم ذرت خارجی

 96.2 .8،69 .2،92 کیلوگرم ذرت داخلی

 96.2 988،269 999،898 گالن پالستیکی روغن موتوراسپیدی بنزینی گالن پالستیکی

 92.9 988،996 998،296 گالن پالستیکی گالن پالستیکی9999روغن موتورایرانول 

 ..98 969،968 88.،999 لوییکی 8حلب  کیلویی8روغن نباتی جامد حلب

 99.8 992،.9 .68،62 گرمی 699بطر  روغن نباتی مایع الدن وآفتاب

 ..89 6،669 998،. کیلوگرم سبوس گندم

 998.9 92،668 92،268 کیلوگرم سیب زرددرجه یک

 999.9 2،896 96،2.8 کیلوگرم سیب زمینی درجه یک

 6..2 99،899 .69،68 کیلوگرم سیب قرمزدرجه یک

 99.8 6.9،999 9،986،986 تن فله9-998تیپ سیمان خاکستری
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 (درصد)تغییر 29اسفند 29اسفند  واحد کاال

 99.8 89،899 88،999 پاکت پاکتی9سیمان خاکستری تیپ

 99.8 6.9،999 9،9.6،866 تن فله9سیمان خاکستری تیپ

 96.9 .89،29 92.،88 پاکت پاکتی9-998سیمان خاکستری تیپ

 99.9 .6.،98 99،269 یلوگرمک شکر سفید

 99.6 966،.9 99،299 گرمی 299بسته  گرمی 299شکربسته 

 -98.9 89.،69 999،.9 کیلوگرم عدس درجه یک

 92.8 92،928 69.،96 کیلوگرم قند حبه

 69.2 .6.،99 99،998 گرمی 999بسته  (گرمی999بسته)کره پاستوریزه پگاه

 68.9 99،999 92،998 کیلوگرم کنجاله سویا وارداتی

 -2.6 96،629 962،.9 کیلوگرم گوجه فرنگی

 6.2 989،288 989،999 کیلوگرم گوشت گوساله

 6.8 .996،99 .966،62 کیلوگرم (مخلوط)گوشت گوسفندی

 6.2 82،866 86،268 کیلوگرم گوشت مرغ تازه

 99.8 298،669 9،966،9.6 حلقه 988*88*99الستیک پرایدی بارز

 9..9 9،9.9،668 9،988،829 حلقه 968*88*96زالستیک پژویی بار

 -99.8 89،999 69،992 کیلوگرم لپه درجه یک

 ..99 .89،69 9،986. کیلوگرم لوبیا سفید درجه یک

 99.6 66،998 99.،82 کیلوگرم لوبیا قرمزدرجه یک

 98.9 89،886 9،698. کیلوگرم لوبیاچیتی درجه یک

 99 66.،99 98،969 یلوگرمک چربی% 8/9کیلوئی 9ماست پاستوریزه 

 8.8 99،989 99،966 کیلوگرم درصدپگاه9گرمی899ماست

 -9.8 66،628 96.،.6 کیلوگرم موزدرجه یک

 -8.2 99،999 96،299 کیلوگرم 99میلگردآجدارنمره

 -..8 99،969 96،692 کیلوگرم 96میلگردآجدارنمره

 -99.2 99،968 96.،92 کیلوگرم 6میلگردساده نمره

 -..9 99،889 92،626 کیلوگرم 6مره نبشی ن

 -9.9 99،826 92،298 کیلوگرم 99نبشی نمره

 -6..9 69،996 96.،99 کیلوگرم نخود درجه یک
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 کاالی اساسی مورد عمل شرکت بازرگانی دولتی ایران( واردات -خرید داخل )تامین  -2

 محصول

 (درصد)تغییر  خرید داخل اسفند ماه
 واردات واردات

 (رصدد)تغییر 
 *بهمن ماه *اسفند ماه 

 مقدار
 (هزار تن) 

 ارزش
( میلیارد ریال)

** 

 ارزش مقدار
 مقدار

 (هزار تن) 

 ارزش
 (میلیون یورو)

 مقدار 

 (هزار تن)

 ارزش 
 (میلیون یورو)

 ارزش مقدار

-22.9 29 .98 9. 969 - - 9 9 گندم 99..- 

-6.8 9.8 ..9 8..9 9.86 - - 9 9 برنج 98

966969.6 98 98 88 89 - - - - امخ روغن

 - - 99 26 9 9 - - - - شکر خام

 از ظرن صرف – 29 سال های ازماه یک درهر شده مقدارتخلیه براساس وارداتی،عملکردواردات اساسی منظورازخریدکاالهای*

 .است خرید سال

 . است شده محاسبه خرید تبعی های هزینه احتساب بدون**

 

 ) *میلیارد ریال -هزارتن (داخلی کاالهای مورد عمل  شرکت بازرگانی دولتی ایرانمقدار و ارزش خرید 

 درصد تغییر 29سال 29سال  شرح کاال

 گندم
 998.6 ..9966 6699 مقدار

 969.9 6696.6 92999.2 ارزش

 **برنج 
 - 8.96 9 مقدار

 - ..992 9 ارزش

 .بدون احتساب هزینه های تبعی خرید محاسبه شده است *

هدفگذاری کمی برنامه مزبور ، به دلیل طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به  **

 ،(قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی 9جزء الف ماده )وزارت جهاد کشاورزی 

 .ده است، از سوی مراجع ذی صالح مشخص نش( 9/8/9929)تا قبل از فصل خرید  
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 (میلیون یورو -هزارتن (مقدار و ارزش خرید کاالهای اساسی وارداتی مورد عمل شرکت بازرگانی دولتی ایران

 شرح کاال

 سال
 درصد تغییر

9929 9929 

 گندم
 

 9..6- 9992 8.99.9 مقدار

 89.6- 699 ..98.6 ارزش

 برنج
 689.9 899.96 26.9 مقدار

 699.9 .9.8.9 9.2. ارزش

 روغن خام
 

 99.9- 882.8 696.6 مقدار

 92.6- 862 8.... ارزش

 شکر خام
 

 8.9 .89 898.9 مقدار

 2.8- .92 996 ارزش

 - 9929منظور از خرید کاالهای اساسی وارداتی ، عملکرد واردات براساس مقدار تخلیه شده در هر یک از ماههای سال 

 .است  –صرفنظر از سال خرید 

 

 نمایشگاه های برگزار شدهتعداد  -99

 عنوان  نمایشگاه
 اسفند
 ماه

بهمن 
 ماه

 (درصد)تغییر 9929سال  9929سال  (درصد)تغییر

 6.8 86 89 -69 99 9 بین المللی داخل کشور

 -99 66 96 999 9 9 بین المللی خارج کشور

 - - - - - - تخصصی داخلی

 99.. 9999 9969 - - 9.9 *عرضه کاال

به دلیل فصلی بودن بصورت تجمعی ارائه ( نمایشگاه های بهاره،پاییزه و ضیافت ماه رمضان)ط به عرضه کاال اطالعات مربو*

 .میگردد

 .چنین طبقه بندی نمایشگاهی در سازمان توسعه تجارت موجود نمی باشد*               

 .تغییرات ماهانه نمایشگاه چندان کاربردی نمی باشد -              

 . آمارهای نمایشگاههای داخلی مربوط به تهران می باشد و آمار شهرستانها موجود  نمی باشد  -              

 .ـ تعداد نمایشگاههای خارجی مربوط به کل کشور می باشد                
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 پذیرش و اعزام هیئت های تجاری و اقتصادی -99

 عنوان
 اسفند
29 

 بهمن
29 

 صد تغییردر 29سال  29سال (درصد)تغییر

 89 92 .6 -69 8 9 پذیرش هیئت

 99.6 92 99 -89 6 9 اعزام هیئت

 . ـ تعداد هیئت های تجاری اعزامی و پذیرش در خصوص هیئت های مجوزدار بوده و شامل کمیسیون مشترك نمی باشد 

 

 آموزش و پژوهش  -99

 موضوع
اسفند 

29 

 بهمن
 29 

 درصد
 تغییر

تجمعی تا پایان 
29 

ان تجمعی تا پای
29 

 تغییر درصد

 -..89 989 9.9 -8.98 92 96 جواز تاسیس واحد فنی ومهندسی
 -66. 98 998 86 -98.88 8 8 پروانه واحد فنی و مهندسی

 -.99.9 86 89 -69 8 9 گواهی تحقیق و توسعه

 -68.66 9. 96 -.88.8 9 9 پروانه تحقیق و توسعه

 89 8 2  9 9 جواز تاسیس مراکز پژوهشی

 -98 6 9 9 9 9 پژوهشی پروانه

 

  وزن تجارت کشور -99
 هزار تن

 تغییر درصد 29سال  29سال تغییر درصد بهمن ماه اسفند ماه وزن

 98- 92669 99886 99 .982 6989 واردات

 98 82298 69966 99 8866 .6.9 صادرات بدون میعانات

 98.6 2888. .2929 96 69.. 2896 صادرات با میعانات

 6 .99269 999.99 .9 99968 99999 حجم تجارت

 86 99688 688.8 69 9929 69.6 تراز تجاری
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 هزار تن      

تغییر درصد بهمن ماه اسفند ماه وزن صادرات 29سال   29سال   تغییر درصد   

 98 .9998 9.696 ..82 9982 9899 صنعتی

 92 92996 96628 2..9 9692 6999 معدنی

 6- .9899 96899 6.6- 9969 288 پتروشیمی

 2.2- 9999 9292 89.9 988 992 کشاورزی

 6..9- 96 99 999 9 9 فرش و صنایع دستی

 98.6- .68 969 89 99 99 بازارچه های مرزی
 

 هزار تن  

 واردات  ترکیب وزنی
اسفند 

 ماه
بهمن 

 ماه
تغییر درصد 29سال  29سال   تغییر درصد   

 9..9- 98998 929.2 96.9 9982 .9.6 مواد اولیه و واسطه ای

 99.8- 96. 8.9  ..68 89 66 سرمایه ای

 96.2 9696 9299 99.8 999 929 مصرفی

کاالهای طبقه بندی نشده)سایر کاالها ) 996 968 89 696 9992 -96.2 
        

 هزار تن

قلم عمده صادراتی 99وزن  29سال   29سال   تغییر درصد   

درصد 69ص آهن کمتر از سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلو  99829 96829 98.9 

 9- 9696 9968 پروپان مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر

 . 9989 9998 قیرنفت

(ا لکل متیلیک)متانول   9662 9966 -6 

 99 9998 9982 بوتان مایع شده درظروف یکهزا رسانتی متر مکعب وبیشتر

به جز نوع پودری% 26کمترا ز پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی  8.9 .6. -98 

 96- 9868 9999 اوره حتی به صورت محلول در آب

(باستثنای سفید)سایر سیمان پورتلند  9998. 99682 99 

 96- 999 .6 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک

یا بیشتر% 26پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص   699 929 6 
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 هزار تن

قلم عمده وارداتی 99وزن 29سال   29سال    درصد تغییر 

یا برنج کامل سفید ( Semi milled Ric)سفیدشده برنج نیمه
 حتی صیقلی یا براق شده( Wholly milled Rice)شده

9288 992. 89 

شده یا به هم  های جامد، حتی خرد و سایر آخال( Oilcake) کنجاله
 آید که از استخراج روغن سویا به دست می  یا گلوله فشرده به شکل حبه

9696 99.8 96 

 ..96- 6298 6999 دانه ذرت دامی

احتراقی باحجم -وسایل نقلیه باموتور پیستونی درونسوزتناوبی جرقه ای 
سانتیمتر مکعب 9899تا9999سیلندر   

998 69 968.6 

 ..66- 8829 9692 دانه گندم سخت

اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ شکر تصفیه نشده بدون 
 کننده از نیشکر

98.2 9869 -8 

 99.8 6 8 سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند

پالسما فقط دارای برد ledیاlcd ماژول نمایشگر متشکل از صفحه
 آدرس دهی

98 96 99.8 

، حتی صمغ گرفته روغن خام سویا   896 899 9. 

R.B.D لیتری وبیشتر 999ا ولئین درظروف  پالم  866 886 98 

 
 ارزش تجارت کشور  -96

 میلیون دالر

29سال  درصد تغییر بهمن ماه اسفند ماه ارزش 29سال    درصد تغییر 

 86..- 89689 62699 .9 8999 8898 واردات

 6- .9988 99999 99 9898 9666 صادرات بدون میعانات

میعانات صادرات با  6988 98.8 92 69896 69666 9.69 

 9.8- 9999 9989 999- 869 9 صادرات خدمات فنی و مهندسی

 8- .6899 69.89 92 698. 999.9 حجم تجارت

تراز تجاری*  99..- 9866- -99 96962- 99669- 99.6 

 .درصد بهبود پیدا کرده است 99کسری تراز تجاری * 
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 میلیون دالر

 درصد تغییر 29سال  29سال  درصد تغییر بهمن ماه اسفند ماه تارزش صادرا

 9..- 96969 99998 89.8 9962.8 9.86 صنعتی

 99.6 9689 9899 96 996 696 معدنی

 9 99898 99.99 9.6 698 686 پتروشیمی

 99.9- 6966 9968 99.9 986 986 کشاورزی

 98.9- 6.8 988 86.6 96.8 66 فرش و صنایع دستی

 99- 999 999 68 8.8 2.8 چه های مرزیبازار

 98.9 69 999 ..98 8 . ..(چمدانی و)سایر 

 
 میلیون دالر

 درصد تغییر 29سال  29سال  درصد تغییر بهمن ماه اسفند ماه ترکیب ارزشی واردات

 ..99- 99889 9.826 99.8 .999 6699 مواد اولیه و واسطه ای

 9.9- 969. 9.9. 68.8 99. .999 سرمایه ای

 8..9 986. 8982 98.9 98. 296 مصرفی

کاالهایی که طبقه )سایر کاالها
 (بندی نشده

996 698 -6..8 9996 9989 -69.6 

 
 دالر میلیون

 درصد تغییر 29سال  29سال  قلم عمده صادراتی 99ارزش 

 8. 689 9898 درصد 69سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از 

 . 9996 9999 درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشترپروپان مایع شده 

 8 9962 9989 قیرنفت

 99- 9968 9969 (ا لکل متیلیک)متانول 

 .9 688 9996 بوتان مایع شده درظروف یکهزا رسانتی متر مکعب وبیشتر

 6- 9999 289 به جز نوع پودری% 26پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز

 98- .992 296 محلول در آب اوره حتی به صورت

 8- 629 689 (باستثنای سفید)سایر سیمان پورتلند

 98- 699 98. انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک

یا % 26پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص 
 بیشتر

868 892 99 
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 دالر میلیون

 درصد تغییر 29سال  29سال  قلم عمده وارداتی 99ارزش 

یا برنج کامل سفید  (Semi milled Rice)سفیدشده برنج نیمه
 حتی صیقلی یا براق شده (Wholly milled Rice)شده

9999 9996 .6 

شده یا به هم  های جامد، حتی خرد سایر آخال و (Oilcake) کنجاله
 آید استخراج روغن سویا به دست می که از  فشرده به شکل حبه یا گلوله

969. 9899 92 

 98- 9699 .989 دانه ذرت دامی

 احتراقی باحجم-وسایل نقلیه باموتور پیستونی درونسوزتناوبی جرقه ای 

 مکعب سانتیمتر 9899تا9999 سیلندر
9698 89. 9.. 

 89- 98.6 99.9 دانه گندم سخت

شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ 
 نیشکر کننده از

699 99.9 -99 

 98 96. 696 سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند

R.B.D 9- 889 896 لیتری وبیشتر 999ا ولئین درظروف  پالم 

 

 
 تن به دالر

 درصد تغییر 29سال  29سال  درصد تغییر بهمن ماه اسفند ماه عنوان

 98- 688 929 9 929 928 متوسط قیمت صادرات

 ..6 9986 96.9 8 9668 9896 متوسط قیمت واردات
 

 ثبت سفارش و کارت بازرگانی صادره 

 29سال  29سال  درصد تغییر بهمن ماه اسفند ماه عنوان
درصد 
 تغییر

ثبت سفارش واردات کاالی اساسی 
 (میلیون دالر)ارزش

99.9 98.9 98.2 92696 69299 -99.8 

 62.8 6989 8899 99.9 8.8 699 کارت بازرگانی تعداد
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 بخش دخانیات و فروش کاالی اصلی(تولید -خرید داخل )تامین  -98

 

 محصول
خرید 
داخل 

 29اسفند

خرید 
داخل 

 29بهمن

درصد 
 تغییر

تولید 
 29اسفند

تولید 
 29بهمن

درصد 
 تغییر

فروش 
 29اسفند

فروش 
 29بهمن

درصد 
 تغییر

 - - - - - - - 88. 9 (تن)توتون 

 - - - - - - - 88 9 (تن)تنباکو 

 999.6 889 9696 92.8 82. .29 - - - (میلیون نخ)سیگارت 

 998.9 .99 96. - - - - - - (میلیارد ریال)سیگارت 

 

 بخش دخانیات تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی -98

مقدار/ تعداد  29اسفند  29بهمن    درصد تغییر  
 تجمعی تا

 29اسفند 

 تجمعی تا
29اسفند   

 ردرصد تغیی

تعداد)مواد اولیه غیرتوتونی  ) 2 . 96.8 .2 82 96.8 

تن)مواد اولیه توتونی  ) 8.9.9 829.6 99.6 2866.2 .969 99.6 

 

 یورو

 ارزش
 (میلیون یورو) 

29اسفند 29بهمن    درصد تغییر  
 تجمعی تا 

 29اسفند 

 تجمعی تا 
 29اسفند 

 درصد تغییر

 2.6 22..9 8..92 68.6- 9.86 9.69 مواد اولیه غیرتوتونی

 86.9 96.89 9..86 ..28 9.96 6.86 مواد اولیه توتونی
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                       هزار تن                     آمار بارگیری و تخلیه گروه کشتیرانی -.9

 شرکت
نوع 
 فعالیت

 درصد تغییر 29سال  29سال  درصد تغییر 29بهمن  29اسفند 

جمع گروه 
 کشتیرانی

 96.2 96629929 99.26969 99.6- .999828 9869.29 یبارگیر

 ..69 92966289 99.69998 ..99- 9998888 9.929.9 تخلیه

 

 سهم گروه کشتیرانی از واردات غیرنفتی و واردات از طریق بنادر  -96

 هزار تن 

 درصد تغییر 29سال  29سال  درصد تغییر 29بهمن  29اسفند  عنوان

 ..96 66998 98.86.9 -9.8 99.9.9 9996 واردات از طریق بنادر

حمل کاالی 
 وارداتی توسط

کشتیرانی 
 .ا.ا.ج

..6.6 99.6 26.9.6 96.9- 8.99.6 88 

شرکتهای 
 تابعه

998.9 989 929..2 6.9- 966..6 96.9 

حمل کاالی وارداتی توسط گروه 
 کشتیرانی

9992.2 9696 99.9- 99692.. 6929.9 89.8 

ز واردات کل سهم گروه کشتیرانی ا
 کشور

98.8 68 99.9- 96.. 96.8 68.8 

 

 سهم گروه کشتیرانی از صادرات کشور و صادرات از طریق بنادر -92

 هزار تن 

 29بهمن  29اسفند  عنوان
درصد 
 تغییر

 29سال  29سال 
درصد 
 تغییر

 99.9 988.9.9 66.22.8 92.9 ..69.9 8929.9 صادرات از طریق بنادر

 حمل کاالی صادراتی
 توسط

 22.9 9892.8 929.9. -96.9 ..699 888 .ا.ا.کشتیرانی ج

 69 9999.8 6692.6 98.9 9.9.9 699.9 شرکتهای تابعه

حمل کاالی صادراتی توسط گروه 
 کشتیرانی

9968.9 .9...2 68.9- 99899.9 8.99 .9.. 

 62.8 ..2 96.8 -9.8 99.8 99.6 سهم گروه کشتیرانی از صادرات کل کشور
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 های صنعتی ایران و شرکتهای تابعهاهم اقدامات اجرایی سازمان صنایع کوچک و شهرک -99

 

 درصد تغییر 29سال 29سال  عنوان شاخص

 6.9 82992 89.28 (قرارداد ) انعقاد قرارداد واگذاری زمین به متقاضیان 

 6.9 966 988 (ناحیه صنعتی/شهرك) بهره برداری تصفیه خانه در شهرکها و نواحی صنعتی 

 96.9 998986 929826 (نفر ) آموزش شاغلین واحدهای صنایع کوچک 

 99.9 6.999 89668 (دفتر )  sme.irایجاد دفتر کار مجازی جدید در سایت 

 99 9629. 66988 (محصول )  sme.irمعرفی محصول جدید در سایت 

 

 درصد تغییر 29تا پایان سال  29تاپایان سال  عنوان 

 9.8 296 292 نواحی صنعتی  تعداد شهرکها و

 9.8 699 699 تعداد شهرکها و نواحی دارای زمین 

 9.6 99. 92. (واگذاری زمین)شهرکها و نواحی صنعتی در حال بهره برداری 

 8 89 89 تعداد شهرکها و نواحی صنعتی تخصصی

 9 9 9 تعداد شهرکهای فناوری به بهره برداری رسیده

 9.2 868 98. تی دارای سند ثبتی تعداد شهرکها و نواحی صنع

 6.8 98. 66. تعداد شهرکهای دارای برق

 99.9 699 .68 تعداد شهرکهای دارای گاز
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 رانیا یواکتشافات معدن یشناس نیزم سازمان -99

 یواکتشافات معدن یشناس نیزم سازمان ماهه 99گزارش عملکرد 

 جشواحد سن (جاری/پروژه)عنوان برنامه عملیاتی
 99عملکرد 
 ماهه

 9 ورقه 90999999تهیه نقشه های ژئوشیمیایی 

 8 برگه 9098999تهیه نقشه های ژئوشیمیایی 

 98999 کیلومتر مربع دورسنجی

 9 استان تهیه نقشه های هیدروژئوشیمی استانی

 8. درصد پیشرفت (90989999)تهیه یک مورد اطلس لرزه خیزی 

 68 درصد پیشرفت ات زمین شناختی ملیتهیه دو نقشه پهنه بندی مخاطر

 8. درصد پیشرفت (90989999)تهیه یک مورد اطلس لرزه خیزی 

 9 گزارش ..(و  از قبیل ریزگردها، دریاچه ارومیه)پژوهشهای ملی کاربردی 

 999 درصد پیشرفت بررسی یک مورد پارینه لرزه شناختی

 99 مورد ای و ساحلیشناسی دریایی، دریاچهناسی و زمینگزارشات زمین ش

 28 درصد پیشرفت بررسی یک مورد کمربند بیماری زا

 999 درصد پیشرفت زمین شناسی پزشکی یک استان

 99999 کیلومتر مربع شناسایی مناطق امید بخش

 فاقد عملکرد متر حفاری

 فاقد عملکرد متر مکعب حفر ترانشه

 6 گزارش بررسی فنی اقتصادی

 8 پروژه کانه آرایی و فرآوری

 9 ورقه 90999999تهیه نقشه های زمین شناسی 

 98999 کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی

 واحد سنجش (جاری/پروژه)عنوان برنامه عملیاتی
 99عملکرد 
 ماهه

 96 برگه 9098999تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی  

 6 نقشه نقشه های دریایی و ژئومرفولوژی سواحل

 9 (درصد پیشرفت 99هر مورد )مورد  مین شناسی پزشکیمرکز بین المللی ز

 فاقد عملکرد (درصد پیشرفت 99هر مورد )مورد  مرکز بین المللی لرزه خیزی مرند

 فاقد عملکرد (درصد پیشرفت 99هر مورد )مورد  مرکز بین المللی زمین شناسی دریایی

 ردفاقد عملک (درصد پیشرفت 99هر مورد )مورد  پارك موزه لرستان

 6 بانک اطالعاتی تولید ، بروز رسانی و نگهداری بانک های اطالعاتی
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 عملکرد معاونت امور حقوقی و مجلس  -99

ف
ردی

 

 درصد تغییر 29 بهمن 29 دی عنوان برنامه

9.  

ها و آئین  بررسی و اظهارنظر درمورد طرح و لوایح قانونی، تصویبنامه

نویس  نه و تهیه و تنظیم پیشنامه ها و اساسنامه های مربوط به وزارتخا

 لوایح و مصوبات
62899.96

9.  
اعالم شکایت و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی در مراجع قضایی و 

688999.99 دفاع از دعاوی مطروحه

9ــ تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و تابعه  .9

6.  
مکاری حقوقی با برگزاری نشست جهت تعامل و برقراری ارتباط و ه

96.99 های نظارتی جمهور و یا دستگاه حوزه معاونت حقوقی رئیس

298..... بررسی و ابالغ قوانین و مقررات تصویب شده به حوزه های ذیربط  .8

8.  
اعم از )اقدامات مربوط به مستندسازی اموال غیرمنقول وزارتخانه 

96ــ (مکاتبات و جلسات

9286.6998 مرتبط با امور حقوقیپاسخگویی به استعالمات   ..

8699.99 اظهارنظر و بررسی قراردادهای منعقده از سوی وزارتخانه  .6

29%%29 روز کاری 99کاهش متوسط زمان پاسخگویی به مکاتبات مجلس به   .2

8988..82 دیدار نمایندگان مجلس با وزیر و معاونین وزارت متبوع  .99

968988.66 تعداد تذکرات  .99

968..9-. تعداد سواالت  .99

999 برگزاری جلسات مجمع نمایندگان با مقام عالی وزارت  .99

929696.68- هماهنگی و مشارکت در کمیسیون های تخصصی مجلس  .96

 

 

 

 



23 
 

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران -99

هدف کالن 
 بخش صنعت

 واحد سنجش هدف عملیاتی عنوان برنامه

  گذاری هدف
کمی سال 

29 

عملکرد 
سال 
29 

 
 
 
 
 
 

تکمیل هدفمند 
طرحهای نیمه 
تمام وتوسعه 

سرمایه گذاری در 
صنایع پیشرفته و 
زیر ساخت های 

بخش 
صنعت،معدن و 

 تجارت

راهبری پروژه های سرمایه گذاری 
 صنعتی

 2پیشبرد فرآیند اجرایی 
 طرح

متوسط درصد 
 پیشرفته فیزیکی

9998.6.

ا راهبری پروژه های سرمایه گذاری ب
 فناوری نوین

 8پیشبرد فرآیند اجرایی 
 طرح

متوسط درصد 
 پیشرفته فیزیکی

22.98

مشارکت در اجرای پروژه های سرمایه 
 گذاری صنعتی جدید

پیشبرد فرآیند اجرایی 
 طرح

28 تعداد شرکت ثبت شده

 انجام مطالعات امکان سنجی

امکان سنجی طرحهای 
سرمایه گذاری درحوزه 

 فناوری های نوین

996 عداد مطالعاتت

انجام مطالعات امکان سنجی به منظور 
 های مناسب اجرای پروژه

پروژه یابی در راستای 
سرمایه گذاری در 

زنجیره ارزش متناسب 
 با ظرفیتهای منطقه ای

9899 تعداد مطالعات

تکمیل طرحهای بازسازی و نوسازی 
 در شرکت ها

بازسازی و نوسازی در 
 شرکت 6

درصد پیشرفت 
 یزیکیف

99..99

اجرای پروژه های اصالح ساختار در 
 شرکتها

99 تعداد شرکت اصالح ساختار شرکت

توسعه زیرساختهای  طرح جامع جاسک گواتر
گذاری در  سرمایه

 کمترتوسعه یافته مناطق

99 انجام مطالعه

صنایع صادرات گرا  ایجادوتوسعه
 گواتر جاسک گرانه درحدفاصل

9 تعداد پروژه
9 



ارتقای سطح 
فاوری در 

های صنعت،  بخش
معدن و تجارت و 

دستیابی به 
های  فناوری

پیشرفته و 
گسترش اقتصاد 

 دانش

 اجرای پروژه های نوآوری

 توسعه دانش فنی

درصد پیشرفته 
 فیزیکی

6999.6

 اجرای پروژه های
درصد پیشرفته 

 فیزیکی
8996.92

راهبری پروژه های ارتقاء فناوری های 
 یکلید

درصد پیشرفته 
 فیزیکی

88 


66.89 


ایجاد زیر ساخت های تحقیقاتی و 
 پژوهشی

درصد پیشرفته 
 فیزیکی

999999

مدیریت واردات و 
توسعه صادرات 
 کاال و خدمات

نظارت وحمایت از  برگزاری نمایشگاه های داخلی
برنامه های صادراتی 

 کلیه شرکتها

99 تعداد

دراتی کلیه تحلیل و ارزیابی برنامه صا
شرکتها و بررسی علل عدم تحقق 

99 تعداد گزارش
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احتمالی برنامه ها و ارائه راهکارهای 
 مناسب برای توسعه صادرات

برنامه ریزی 
راهبردی، بهینه 

سازی تشکیالت و 
نظام ها و تعامالت 
محیطی و توسعه 

 سرمایه انسانی

طراحی ، برنامه ریزی و اجرای 
وری آموزشهای حضوری و غیر حض

 مدیران و کارکنان

توسعه دانش ، بینش و 
 مهارت های شغلی

9.89999696 نفر ساعت

اطالع رسانی ، تعامل و ارتباط سازمان 
اطالع رسانی موثر از  با رسانه های گروهی

 عملکرد

9699 ارائه گزارش

تهیه و تدوین گزارش های عملکرد 
 سازمان

66 تعداد

تکمیل هدفمند 

طرحهای نیمه 

مام و توسعه ت

سرمایه گذاری در 

صنایع پیشرفته و 

زیرساخت های 

بخش 

صنعت،معدن و 

 تجارت

 

سکوی حفاری  6راهبری ساخت 

 دریایی

پیشبرد فرآیند اجرای 

 پروژه
 9 9 تعداد گزارش

طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم 

مطالعات راهبردی، طراحی زیر )

ها ومتره برآورد پروژه های  ساخت

انجام مطالعات جامع  (عمرانی 

 منطقه ای

 9 9 انجام مطالعه

طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی 

مطالعات راهبردی، طراحی زیر )گرمسار

ساخت ها و متره برآورد پروژه های 

 (عمرانی 

 9 9 انجام مطالعه

نظارت و کنترل اجرای پروژه ها فاز 

پیشبرد فرآیند اجرای  پارس جنوبی 96و  .9

 پروژه

 9 9 ارشارائه گز

نظارت و کنترل اجرای پروژه ها فاز 

 پارس جنوبی 96
 9 9 ارائه گزارش

 صیانت هدفمند و

تکمیل 

های خالی،  ظرفیت

ارتقای کیفیت 

، محصوالت

وری  افزایش بهره

 واحدهای تولیدی

انجام مطالعات امکان سنجی مشارکت 

برای بومی سازی تجهیزات کلیدی 

ن تجهیزات درو)محور 6نفت وگاز در 

چاهی و سرچاهی، ابزار دقیق و ابزار 

 (های پرکاربرد فرآیندی کنترل، پکیج

ساخت داخل تجهیزات 

 کلیدی نفت وگاز
 9 9 انجام مطالعه

 -بررسی و تحلیل شاخص های مالی

بهره وری و منابع انسانی در شرکت 

 های زیر مجموعه ایدرو

 2 99 تعداد شرکت ارتقای بهره وری

ی و معنوی از مشارکت و حمایت مال

، ها ، همایشها برگزاری کنفرانس

رویدادهای علمی و  وها گردهمایی

 حرفه ای

 توسعه دانش
تعداد همایش های 

 حمایت شده

98 

 

98 
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 صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک -96

 عنوان

(میلیون ریال)مبلغ تعداد  

درصد 
(ارزش)تغییر  

(میلیون ریال)مبلغ تعداد  

صد در
(ارزش)تغییر 29اسفند  29اسفند  29اسفند  29اسفند  سال  

29 
سال 
29 

 سال
29 

  سال
29 

تسهیالت 

9989968899989969.9-699298869299.9929.89- اعطایی

9999299999999689989 ضمانت نامه

رقم خسارت 

9999999299999 پرداختی

میزان بازیافت 

9999999999999 خسارت

9982999-99828-99669998988296 منابع سرمایه ای

رقم پوشش 

سفته با ضامن 

 غیر
998.99999-668669969.986-

ضمانت نامه )

(بانکی و اعتباری  69989989999-988692666968889-

6899999.9.8.8-...9969696986899299989- وثیقه ملکی

تسهیالت 

حقوقی شده 

(دارای حکم)  

99989
689.82666.8-

میزان بازیافت 

خسارت و 

 دریافت از بیمه
99999999929
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 ایران صندوق ضمانت صادرات یپوشش ها  -98

 میلیون دالر                                    

 تغییر 29سال  29سال  عنوان
 (درصد)

 بیمه ای پوشش های
 

89869999.8-  

89999-.2. پوشش های تضمینی

 

 تحلیل های کالن و مدیریتی  (ج 

 اهم اقدامات، تحوالت و تصمیمات ( د

 معاونت توسعه بازرگانی داخلی

 9929با توجه به مشکالت موجود ناشی از تحریم اقتصادی و کمبود ارز و ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور در سال ( الف

 0به منظور تامین به موقع کاالهای اساسی اقدامات ذیل معمول گردید

 تعیین نرخ مدیریتی بهای تمام شده و قیمت فروش کاالی اساسی و نهاده های دامی وارداتی و ذخیره سازی شده

 9929تعیین تکلیف تامین و ذخیره سازی کاالهای اساسی و نهاده های دامی مباشرین دولتی و خصوصی در سال 

 تامین و تسهیل در نقل و انتقال منابع ارزی جهت واردات کاالهای اساسی

تامین مابه التفاوت ریالی ارز مرجع و ارز رسمی برای کاالهای اساسی عرضه شده به نرخ مصوب و رفع مشکالت 

 واردکنندگان کاالهای مذکور

میلیارد دالر  99به نحوی که از )های اساسی پیگیری مستمر از بانک مرکزی جهت تخصیص و تامین ارز جهت واردات کاال

 (میلیون دالر تامین شده است 999.9بالغ بر  9929مورد نیاز اولیه، در طی سال 

پیگیری مستمر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور جهت اختصاص ما به التفاوت نرخ ارز مرجع تا 

 .استرسمی کاالهای اساسی تحویل به دولت شده 

 پیگیری مشکالت واردکنندگان کاالهای اساسی از سیستم بانکی و گمرك

پایش منظم و مستمر آمار مربوط به ثبت سفارش و واردات کاالهای اساسی و نهاده های دامی از بنادر، میزان رسوب آنها، 

نظور ترسیم وضعیت جهت تصمیم گیری مقادیر کاالی وارده و تجزیه و تحلیل وضعیت ارزی و میزان نیاز و روند تامین ارز به م

 مسئولین

و معرفی واجدین شرایط جهت عقد ( روغن، شکر، کره، شیرخشک)بررسی پرونده متقاضیان ارز مرجع برای کاالهای اساسی 

 قرارداد واردات
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 0طرح توزیع سبد رایگان( ب

صوبه دولت محترم در زمینه توزیع سبد رایگان در راستای تامین نیاز افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و اجرایی کردن م

 0اقدامات زیر انجام گردید

هماهنگی با مدیران سازمان هدفمندسازی یارانه ها، معاونت فن آوری وزارت متبوع و سایر دستگاههای ذیربط، استخراج 

 اطالعات و آمار جمعیت مشمول دریافت سبد و راه اندازی سامانه الکترونیکی توزیع کاال

بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور، اتحادیه های ذیربط و توزیع )هنگی جهت عقد قرارداد با تامین کنندگان کاال هما

 جهت تامین و توزیع اقالم مشمول طرح( کنندگان

ن هماهنگی با سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و نمایندگی های شبکه های توزیع در استانها جهت نظارت بر تامی

 سهمیه های تخصیصی و توزیع کاالهای سبد

 کاالتامین و پرداخت هزینه های توزیع سبدتوسط مباشرین به منظورپیگیری جهت اخذ اطالعات اسناد و گزارشات توزیع سبد

 0در راستای شفاف سازی، روان سازی نظام توزیع کشور اقدامات زیر بعمل آمد( ج

 ( منطقه ای و استانی -سراسری)های پخش فقره مجوز فعالیت برای شرکت 69صدور 

ماده « الف»در راستای اجرایی کردن بند « الیحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کاال»تهیه، تنظیم و نهایی کردن 

 قانون برنامه پنجم توسعه« 999»

 تهیه و تنظیم دستورالعمل توزیع محصوالت دخانی در جهت تنظیم بازار این نوع محصوالت

 ش اصنافبخ( د

توسعه آموزش عمومی و تخصصی و مهارتی کوتاه مدت و بلند مدت با هماهنگی و همکاری مراکز آموزش عالی در این 

سازمان فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه صنایع  -خصوص با وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه علمی و کاربردی، جهاد دانشگاهی

ی الزم جهت اجرایی شدن هر چه بهتر این مهم انجام گرفت ضمن اینکه آموزش و معادن و مرکز آموزش بازرگانی همکاری ها

توسط مراکز آموزشی اتاق ..... های عمومی نظیر احکام کسب و کار قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوطه، بیمه، مالیات و 

 .اصناف سراسر کشور در حال اجرا می باشد

 طرح و برنامه 99ژه های توسعه ای اصناف در قالب تدوین و اجرائی کردن برنامه ها و پرو

 (اتحادیه صنفی 999) به روز رسانی انتخابات اتحادیه های صنفی سراسر کشور

تدوین آیین نامه های مرتبط به قانون نظام صنفی جدید و ابالغ آن به سازمان ها و تشکلهای صنفی سراسر کشور جهت 

 ( آیین نامه طبق اولویت 99حداقل ) اجرا، مطابق تکلیف تعیین شده در قانون 

که طبق برنامه تعیین )شهرستان کشور 989برنامه ریزی و فراهم نمودن مقدمات برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف 

 (.برگزار گردد 9929اردیبهشت  99شده مقرر است در 
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اماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در سراسر قانون برنامه پنجم توسعه کشور موضوع س 999پیگیری و اجرای بند ب ماده 

 (.هزار واحد فاقد پروانه کسب شناسایی شدند 69حدود  9929تا پایان سال )کشور 

در سراسر 9929الکترونیکی کردن فرآیند ثبت و صدور پروانه کسب متقاضیان واحدهای صنفی که این مهم تا پایان سال 

 .اعالم شد کشور اجرایی و شیوه های سنتی بطور کل مردود

و از طریق در Ovive کلیه دریافتی بصورت)الکترونیکی کردن شرایط اخذ وجوه از متقاضیان پروانه کسب الکترونیکی 

 (.گاههای  الکترونیکی انجام می گیرد
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 سازمان توسعه تجارت
 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران

 6/6/9929لغایت  9/6/9929ز تاریخ برگزاری نمایشگاه کشورهای اسالمی ا -9

صنعتی، مواد غذایی ، الستیک، 0 مشارکت بیش از یکصد شرکت ایرانی که اکثراً از صادرکنندگان نمونه در گروه کاالیی    

تجهیزات خودرویی،خودرو، شوینده و بهداشتی، یراق آالت ، فرش ماشینی و دستباف، صنایع دستی و گردشگری حضور 

یژه صنعت و معدن که به تولید کنندگان و صادر کنندگان برتر این گروه اختصاص داده شده بود حضور داشته و غرفه و

حضور و مشارکت این شرکت ها که از پتانسیل باالیی برخوردار بوده در کنار مشارکت کنندگان خارجی؛ این . داشتند

ش تعامل اقتصادی دوجانبه و سازنده با امکان و فرصت را به وجود آورد که از این فرصت طالیی در  جهت افزای

 .کشورهای اسالمی گام برداشته شود

، کلیه تشکل ها ، سندیکاها ، اتحادیه ها ، انجمن ها ی 9929لغایت  9969دعوت از صادرکنندگان نمونه سالهای  -9

 .سراسر کشور جهت مشارکت درنمایشگاه مذکور

 شرکت های اقتصادی وابسته  ثبت نام از کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسالمی و -9

 حضوربیش از یکصد شرکت داخلی ایرانی  -6

 کشور خارجی و بیش از یکصد شرکت اقتصادی وابسته 99حضور  -8

 نام کشور ردیف نام کشور ردیف نام کشور ردیف

 ترکیه 92 عمان .9 ایران 9

 تونس 99 سودان 96 الجزایر 9

 فلسطین 99 سومالی 92 افغانستان 9

 قزاقستان 99 لبنان 99 آلبانی 6

 کویت 99 مالی 99 آذربایجان 8

 اوگاندا 96 مالزی 99 اندونزی 8

 گینه بیسائو 98 مراکش 99 امارات متحده عربی .

   مصر 96 بنین 6

   عراق 98 بنگالدش 2

   سنگال 98 برونئی 99

   کامرون .9 پاکستان 99

   کومور 96 تاجیکستان 99
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 صنایع ایرانسازمان گسترش و نوسازی 

 های سازمانهای موجود جهت اجرای ماموریتچالش

 های ناشی از اجرای بندهای قانونیمحدودیت

که بر آن اساس کلیه  29قانون بودجه سال ( 96)گذاری ایدرو به دلیل اجرای بند پیچیده شدن فرآیند سرمایه -9-9

قانون ( 6)اند با رعایت ماده  قانون مدیریت خدمات کشوری موظف شده( 8)شرکتهای دولتی موضوع ماده 

محاسبات عمومی کشور برای هر یک از طرحهای منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با 

بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری به طور مستقل، برای یکبار با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس 

 %( 98) گذاری از بیست و پنج درصد اس چنانچه حجم سرمایهبر همین اس. جمهور موافقتنامه مبادله نمایند

سرمایه گذاری پیش بینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصالح موافقتنامه می باشند که اجرایی شدن این بند 

 .فرآیند سرمایه گذاری سازمانهای توسعه ای را بسیار پیچیده خواهد کرد

این بند به تبصره دائمی در قوانین سنواتی بودجه وجود الزم است حذف موضوع  با توجه به اینکه احتمال تبدیل :پیشنهاد

 .با جدیت دنبال شود

قانون اجرای سیاست های  96ماده  9شرکت های موضوع بند  9929قانون بودجه سال ( .9-99)اجرای بند  -9-9

شوند که این قانون محاسبات عمومی می  8.و 99،  92قانون اساسی مشمول مقررات مواد  66کلی اصل 

نیز با تغییرات مختصری لحاظ شده است و شرکت های مشمول  29الیحه بودجه سال ( ط)موضوع در بند 

مکلف به انتخاب ذیحساب و واریز درآمدها به حساب غیر قابل برداشت نزد خزانه ، افتتاح حساب های دریافت 

جدی و غیر قابل حل در روند فعالیت این موضوع باعث بروز مشکالت . و پرداخت با مجوز خزانه شده اند

 .شرکت ها می شود

 .به منظور تسهیل در شرایط فعالیت بنگاههای تولیدی و کاهش بروکراسی اداری اجرای این بند متوقف شود0 پیشنهاد 

نیز تکرار  29الیحه بودجه سال  6که در تبصره  9929قانون بودجه سال  998محدودیتهای ناشی از مفاد بند  -9-9

و بر آن اساس کلیه دستگاههای اجرایی مکلف شده اند تا از ظرفیت های بخش غیر دولتی برای  شده است

شروع عملیات اجرایی پروژه ها و طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ملی خود و یا طرحهای بزرگ مصوب 
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قانون  و 99/99/9989قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ( 99)و ( 99)شرکتهای دولتی با رعایت مواد 

 .برگزاری مناقصات استفاده کنند

با توجه به پیچیدگی های موجود در اجرای فرآیندو انتخاب مجریان پروژه ها، مشاوران و پیمانکاران و تاثیر این 0 پیشنهاد 

 .متوقف شود 9929قانون بودجه سال  998موضوع بر انجام به موقع و با کیفیت پروژه ها ، پیشنهاد می شود اجرای بند 

 :محدودیت منابع برای انجام تعهدات و تكالیف سازمان -1

قانون برنامه  6قانون برنامه سوم توسعه وبند ج ماده  92عدم وصول مطالبات سازمان از محل بند الف ماده  -9-9

قانون  66ت واگذاری های قبل از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ببا( فروش سهام% 9.و % 89موضوع )چهارم 

 میلیارد ریال  9869مبلغ اساسی به 

با عنایت به محدودیت منابع مالی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران برای ایفای تعهدات خود ، پیشنهاد می 0  پیشنهاد

شود بازپرداخت این مطالبات به ایدرو با مشخص شدن منابع تامین مالی آن در قوانین بودجه گنجانده شده و اجرای آن با حمایت 

 .ی باالدستی در اولویت قرار گیرددستگاهها

ایدرو و ایمیدرو جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و  9969عدم وصول مطالبات ناشی از وجوه واریزی سال   -9-9

 میلیارد ریال  9999معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور به میزان 

سازمان از این محل در بودجه های سنواتی گنجانده شده و به  تمهیدات الزم برای پرداخت اصل وفرع مطالبات0 پیشنهاد 

 .سازمان پرداخته شود

 

 
 


