
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

ویژه دستاوردهای دولت تدبیر و امید 2
شنبه 20 شهریور ماه 1395 سال دوازدهم ـ شماره 2900 

بخش اول : محوره��ای عملکردی و اهم 
اقدامات

بهبود فضای کسب و کار
1�  ح��ذف و اص��اح برخ��ی از ضواب��ط، 
مقررات و مصوبات در جهت بهبود فضای کسب 

و کار
2� کاه��ش تعداد مجوزهای بخش صنعت، 

معدن و تجارت از 89 مجوز به 47 مجوز 
3� ارتق��اء رتبه بین المللی ای��ران در فضای 

کسب و کار از 145 به 118 
4� جای��گاه ای��ران در رقابت پذیری از رتبه 

82 به 74
5� بازنگ��ری، تدوی��ن و انتش��ار برنام��ه 
راهب��ردی وزارت صنع��ت ،  مع��دن و تجارت و 

تعیین اولویت های سرمایه گذاری تا افق 1404
رفع موانع و رونق تولید

1�  توقف روند کاهش نرخ رشد صنعت از 
منفی 2.2 در س��ال 92 به مثبت 4.2 در س��ال سه 

ماهه اول سال 95
2- اجرای ط��رح رونق تولید و تأمین مالی 
7500 واحدهای تولیدی در جهت تحقق سیاست 

اقتصاد مقاومتی در سال 95
3� ایجاد کارگروه ملی و اس��تانی رفع موانع 

و تسهیل تولید
4- پیگیری برای تامین مالی صنایع کوچک 
و متوس��ط و فراخوان واحد ها برای ثبت نام در 
س��امانه، که تا این تاریخ بیش از 45 هزار واحد و 
طرح ثبت نام و بیش از 17 هزار طرح و واحد به 
بانک ها معرفی و 2400 واحد و طرح تسهیات 

دریافت کرده اند
سرمایه گذاری خارجی

1�  تصویب 116 طرح با س��رمایه گذاری به 
ارزش 2 میلی��ارد و 800 میلی��ون دالر در دولت 

یازدهم
2� افتتاح 50 طرح با سرمایه گذاری خارجی 

در این مدت
س��رمایه گذاری داخلی، ظرفیت س��ازی و 

تکمیل طرح های نیمه تمام
1�  ب��ه بهره ب��رداری رس��اندن بی��ش از 15 
ه��زار طرح نیم��ه تمام )ایجادی � توس��عه ای( با 
سرمایه گذاری 54 هزار میلیارد تومان و 240 هزار 

اشتغال مستقیم در دولت یازدهم
2� به بهره برداری رس��اندن 59 ش��هرک و 

ناحیه صنعتی برای استمرار واحدهای تولیدی
3� ظرفیت س��ازی جدی��د در صنایع مهم و 

استراتژیک نظیر : 
- 5.5 میلی��ون ت��ن س��یمان )در عین حال 
ح��دود 2 میلی��ون تن ظرفیت تولی��د، از خطوط 

قدیمی جمع شده است(
- 35 میلیون تن زنجیره فوالد )کنس��انتره تا 

نورد(
- 3 میلیون تن محصوالت پتروشیمی

- 510 هزار تن زنجیره مس
- 2.5 میلیون دس��تگاه ان��واع لوازم خانگی 

بزرگ )یخچال و فریزر، لباسشویی و کولر(
توسعه اکتشاف و معادن

1-کل عملیات ژئوفیزیک هوایی تا سال 92 
بیش از 180 ه��زار کیلومتر خطی بود. در دولت 
یازدهم نزدیک ب��ه 200 هزار کیلومتر ژئوفیزیک 
هوایی یعنی معادل کل عملیات ده ها سال گذشته 

اقدام شده است.
2- تا س��ال 92 بیش از 130 نقشه کاربردی 
زمین شناس��ی تهیه ش��ده بود که تنها در سه سال 
گذشته نزدیک به 110 نقشه کاربردی زمین شناسی 

تهیه شد.
3� آزادس��ازی 80 درص��د پهنه های معدنی 
برای مش��ارکت بخش خصوصی در اکتش��اف و 

بهره برداری
4- تکمیل زنجی��ره فرآوری مواد معدنی به 
منظور کاهش خام فروشی به طوری که صادرات 
مواد معدنی خام از 2 میلیارد دالر در س��ال 92 به 

900 میلیون دالر در سال 94 کاهش یافته است.
توسعه صادرات غیرنفتی

1�  رس��یدن به رکورد صادرات غیرنفتی در 

سال 93 به 50 میلیارد دالر 
2� پیشی  گرفتن صادرات از واردات و مثبت 
ش��دن تراز تجاری کشور در چهار ماهه اول سال 

95
3- برنامه ریزی ب��رای افزایش 25 درصدی 
صادرات غیرنفتی )10 میلیارد دالر( نسبت به سال 

94 در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
4� تدوین بسته حمایت از صادرات در سال 

95
5� گسترش همکاری های تجاری منطقه ای 

و بین المللی
6� تسریح در پیشبرد الحاق ایران به سازمان 

جهانی تجارت
بازار

خاط��ر  آرام��ش  ایج��اد  و  ثب��ات    �1
مصرف کنندگان در بازار محصوالت

و  زنجی��ره ای  فروش��گاه های  توس��عه   �2
چندمنظ��وره و صدور بی��ش از 550 مجوز برای 

این فعالیت
3- س��اماندهی صنوف فاقد پروانه کس��ب 

)شناسایی بیش از 490 هزار صنف(
4- عملیات��ی کردن قانون مب��ارزه با قاچاق 
کاال و س��اماندهی توزیع محصوالت نس��اجی و 

دخانی
5- انجام انتخاب��ات عقب افتاده اتحادیه ها 

که از 15% به 5% کاهش یافته است 
رفع تحریم ها و اثر برجام بر فعالیت های 

بخش
- زمینه سازی برای ارتقاء وضعیت صنعت، 

معدن و تجارت از طریق :
- سرمایه گذاری شرکت های معتبر خارجی 
در صنایع مهم کشور از جمله خودرو، پتروشیمی، 
فوالد و معادن که با توجه به بهبود فضا، توس��عه 
روابط بین الملل و مذاکرات انجام شده طی چند 
ماه گذشته، در آینده ای نزدیک حداقل چند مورد 

به نتیجه می رسد.
- امکان س��رمایه گذاری برای نوس��ازی و 

بروز نمودن صنایع کشور
- س��رمایه گ��ذاری مش��ترک  ب��ه منظور 
صادرات با اس��تفاده از نام و نش��ان تجاری معتبر 

خارجی
- رفع موانع حضور ش��رکت های خدمات 

فنی و مهندسی در بازارهای خارجی
- تعامل با مراکز پژوهشی و صنفی معتبر خارجی 

جهت ارتقاء سطح فناوری های صنعتی کشور
- انسجام تحول ساز و پیش برنده در اقتصاد :
- ثبات نسبی در فضای کسب و کار و مولفه 

های کان اقتصادی )به ویژه نرخ ارز(
- تغیی��ر نقش از انفعالی به فع��ال موثر در 

عرصه اقتصاد بین المللی
- قابلیت برنامه ریزی مبتنی بر امکان پذیری 

پیش بینی و آینده نگری
- ارتباط و اتصال به مبادی پیش��رفته علمی 
و فناوری برای بهره برداری در توسعه اقتصادی 

- ارتقاء س��طح شفافیت در اقتصاد و فراهم 
شدن شرایط حذف فساد و رانت

- دس��تیابی به جایگاه شایسته در زنجیره 
ارزش و اقتصاد جهانی :

- عدم محدودیت در منابع و مبادی تدارک 

اقتصاد کشور و در نتیجه کاهش قیمت و افزایش 
کیفیت اقام مورد نیاز اقتصاد

- ع��دم محدودیت در مقاص��د و بازارهای 
صادراتی و در نتیجه امکان پذیری تحقق هر چه 

بیشتر برون گرایی در اقتصاد 
- تقویت و ارتق��اء توان درون زائی اقتصاد 

ناشی از افزایش تحقق برون گرایی
- ام��کان بهره ب��رداری از منابع مالی دنیا و 
جذب س��رمایه گذاری خارج��ی درجهت ارتقاء 

درون زایی و برون نگری اقتصاد
- کاهش قابل توجه در هزینه های مبادله :
- رفع محدودیت ها برای مبادالت بانکی و 

باز شدن سوئیفت
- کاهش هزین��ه ها، از قِبَل تامین نیازمندی 

های تولید با قیمت کمتر و کیفیت باالتر 
- به��ره ب��رداری از رقابت��ی ش��دن مبادی 

خارجی تامین نیازمندی ها 
- کاهش ریسک و کوتاه شدن زنجیره تامین 

و حذف واسطه های تجاری
- س��فر بی��ش از 65 هیئ��ت خارج��ی ب��ا 

سرپرستی وزرا و مقامات
- س��فر بیش از 800 مق��ام دولتی به همراه 

2045 شرکت خصوصی 
-  امضاء حدود 70 فقره تفاهم نامه دولتی

- امض��ا تعداد 82 س��ند هم��کاری مابین 
س��ازمان های زیرمجموع��ه وزارت متب��وع و یا 
بنگاه های اقتصادی ایرانی  با ش��رکت های معتبر 
خارجی در بخش صنعت و معدن ، که  35 مورد 
در قال��ب تفاه��م نامه، تعداد 18 م��ورد در قالب 
قرارداد و 29 مورد ق��رارداد وارد مراحل اجرایی 

شده است.
- افزایش تعداد شرکت کنندگان خارجی 
در نمایش��گاه های بین الملل��ی تهران به میزان 
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- افزایش تعداد موافقتنامه های تش��ویق و 
حمایت متقابل از س��رمایه گذاری ایران با سایر 
کش��ورها که تا پیش از برج��ام، 61 موافقت نامه 
ب��وده اس��ت، ام��ا پ��س از برجام، بی��ش از 10 
موافقت نامه با کش��ورهای ب��زرگ و اقتصادهای 
توسعه یافته دنیا از جمله روسیه، فرانسه، ژاپن و 
اسلواکی منعقد شده است. ضمنا انعقاد موافقت 
نامه با چند کش��ور دیگر ه��م در مراحل نهایی 

می باشد. 
برنامه راهب��ردی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و دستاوردهای آن
اراده وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
بر این اس��ت که انجام امور مرتب��ط با مأموریت 
این وزارت، بر اس��اس برنامه محوری و داش��تن 
نقش��ه راه تولید و تجارت برای حرکت به سمت 
صنعتی شدن کشور باشد. با توجه به شاخص های 
کلیدی رسیدن به کش��ور نوظهور صنعتی که در 
چش��م انداز این بخش برای افق 1404 ترس��یم 
شده است )س��رانه ارزش افزوده صنعتی، سرانه 
تولید ناخالص داخلی و س��هم در ارزش افزوده 
صنعتی جهان( و همچنین توجه به صنایع پیشران 
و م��ادر که موتور محرک س��ایر صنایع با ارزش 
افزوده و اشتغالزایی باالتر هستند، به عنوان صنایع 
اولویت دار و منتخب برای توسعه صنعتی کشور 

تعیین گردیده اند.

از جمله دستاوردهای اجرای برنامه راهبردی 
ک��ه البته در زمان بلند مدت محقق خواهد ش��د 

می توان برخی موارد زیر را اشاره داشت: 
- صنعتی ش��دن ایران در سال 1404 و قرار 

گرفتن در تراز کشورهای نوظهور صنعتی
- ارتقای شاخص س��هولت انجام کسب و 
کار با اجرای برنامه های بهبود فضای کسب و کار 
- رقابت پذیر ش��دن صنعت و معدن کشور 

با فناوری های نوین و پیشرفته
- ارتق��اء و تقویت پیونده��ای منطقه ای و 
بین المللی از طریق انعقاد تفاهم نامه های تجاری 

برنامه عملک��رد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در راستای پروژه های ابالغی از سوی 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
12 برنام��ه مل��ی و 60 طرح ملی از س��وی 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید 
ک��ه وزارت متب��وع به عنوان مس��ئول یک برنامه 
ملی )توس��عه اقتصاد دانش بنیان( و 5 طرح ملی 
)ارتق��ای بهره وری در زنجی��ره تولید و مصرف 
گندم، آرد و نان، توسعه و نوسازی صنایع کشور، 
توسعه معدن و صنایع معدنی، سیاستهای تجاری 
)کنترل واردات( متناس��ب با ت��وان تولید داخلی 
کشور و توسعه صادرات غیرنفتی انتخاب گردید. 
ب��ا توجه ب��ه اولویت بندی پ��روژه ها در 
ستاد اقتصاد مقاومتی، پروژه های دارای اولویت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1395 

به شرح زیر ابالغ گردید: 

عنوان پروژهردیف

1
رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 

واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال 
نمودن آنها

2
ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد 

نیاز و توسعه صنعت فوالد و مس 
کشور برای تولید پایدار

3
ارتقاء رقابت پذیری واحدهای تولیدی 

کوچک و متوسط با هدف افزایش 
صادرات

مدیریت هدفمند واردات در راستای 4
حفظ تراز مثبت تجاری

5
افزایش صادرات کاال و خدمات 

 غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دالر 
در سال 95 نسبت به سال 94

تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت 6
فیزیکی باالی 60 درصد

 تکمیل و راه اندازی 7
36 طرح مهم و ملی 

اه��م اقدامات صورت گرفته پس از ابالغ 
پروژه های اقتصاد مقاومتی:

- تهی��ه و تدوی��ن برنامه ه��ای عملیات��ی 
پروژه های فوق الذکر و ارس��ال به دبیرخانه ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی

- تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در 
31 استان به ریاست استاندار از ابتدای سال 1394 
- تشکیل کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع 

تولید در سال 1395 
- اباغ دس��تورالعمل تامین مالی بنگاه های 
کوچک و متوس��ط و طرح های نیمه تمام دارای 

پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد 
پروژه1: رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 
واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها
• فراخوان متقاضیان دریافت تس��هیات از 
طریق س��امانه و ثبت 45 هزار و 500 درخواست 

تا تاریخ 95/5/30 انجام شده است.
• بررس��ی بیش از 17 ه��زار طرح و واحد 
 در کارگروه های اس��تانی و معرفی آنها واحد به 
بانک های عامل در اس��تان ها ک��ه از طریق این 
فرآیند و درخواست هایی که مستقیم به بانک ها 
ارائه شده، جمعاً به 2400 طرح و واحد تسهیات 

پرداخت شده است
• پیگیری صدور دو فقره بخش��نامه از بانک 

مرکزی جهت تسهیل پرداخت تسهیات:
- رف��ع محدودیت تخصی��ص اعتبارات به 
واحدهایی ک��ه دارای بدهی معوق می باش��ند و 
امکان امهال یکس��اله بدهی های غیرجاری آنان و 

رفع اثر چک های برگشتی 
- رفع محدودیت مرتبط با نس��بت مالکانه، 

براساس مساعدت دولت 
• هماهنگی الزم با س��ازمان امور مالیاتی و 
اباغ بخشنامه از طرف آن سازمان جهت تقسیط 

پلکانی بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی 
• هماهنگی الزم با س��ازمان تامین اجتماعی 
و اباغیه از سوی آن سازمان جهت تقسیط بدهی 

های معوقه واحدهای تولیدی
• تدوی��ن و اباغ دس��تورالعمل نظارت بر 
عملکرد به اس��تانداران سراس��ر کش��ور، جهت 
نظارت بر اج��رای پروژه و حص��ول اطمینان از 

دست یابی به نتایج مورد انتظار
پ��روژه2: ایجاد توازن زنجی��ره مواد اولیه 
مورد نیاز و توسعه صنعت فوالد و مس کشور 

برای تولید پایدار
• به منظ��ور برقراری ت��وازن زنجیرة فوالد 
برای رسیدن به ظرفیت 40 میلیون تن فوالد خام 
در انتهای برنامه ششم برقراری توازن زنجیرة مس 
به منظور رس��یدن به ظرفیت 420 هزار تن تولید 
مس در انتهای برنامه شش��م اه��داف کلی پروژه 

تعیین شد.
• طرح ه��ای اولویت دار مرب��وط به زنجیرة 

صنعت فوالد و مس کشور تعیین شد.
• پس از انجام مکاتبات الزم میزان پیشرفت 
طرح ها، زیربناها و اعتب��ار )ارزی و ریالی( مورد 

نیاز اخذ گردید.
• در چارچوب منشور پروژه مندرج در نظام 
یکپارچه پیش��برد و پایش اقتصاد مقاومتی، برنامه 

عملیاتی تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه شد.
• پس از بررسی داده ها، جلسات جداگانه ای 
ب��ا تعدادی از مجریان طرح ها برگزار و اطاعات 
اعتبارس��نجی و اصاح ش��د و این اق��دام برای 

تک تک طرح ها انجام خواهد شد.
• برنامة پایش پیش��رفت طرح ها به صورت 
مرتب انجام و موارد م��ورد نیاز طرح ها احصا و 

متعاقباً وضعیت آنها اعام می شود.
• قوانی��ن و مق��ررات مان��ع ب��رای اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی شناسایی و اعام 

شد.
• با عنایت به بند )4� ب( و بند )ج( مصوبة 
ش��ماره 12868 مورخ 95/2/6 معاون اول محترم 
رییس جمه��ور ک��ه تأمین منابع مال��ی الزم برای 
اجرای هر ی��ک از پروژه های مص��وب بر عهده 
دس��تگاه مجری اس��ت و مجری می بایس��ت در 
چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه 
مجری، کلیه اقدام ه��ای الزم را برای تأمین مالی 
پروژه  به نحوی که پروژه طبق زمانبندی مصوب 
اجرا ش��ود به عمل آورد. لذا مکاتبات الزم انجام 
شد که اقدامات متقضی متعاقباً بعمل خواهد آمد.

پروژه4 و 5: پروژه مدیریت هدفمند واردات 
در راس��تای حفظ ت��راز مثبت تج��اری و پروژه 
افزایش صادرات کاال و خدمات غیرنفتی به میزان 

10 میلیارد دالر در سال 95 نسبت به سال 94
مثبت ش��دن تراز تجاری در چهار ماهه اول 
س��ال 1395و تصمیم بر اس��تمرار ای��ن روند در 
س��ال جاری و رش��د 21 درصدی صادرات غیر 
 نفتی در چهارماهه اول سال 1395 که در راستای 
اجرایی سازی و رسیدن به هدف پیش بینی شده 
در برنامه عملیاتی پروژه اقتصاد مقاومتی می باشد. 
• تهی��ه بس��ته حمایت��ی و مش��وق های 
صادرات��ی در س��ال 1395 و ابالغ آن توس��ط 
معاون اول محترم رییس جمهور به شرح ذیل: 

 استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
• س��پرده گذاری ارزی، 1 میلیارد دالر قابل 

افزایش به 2 میلیارد دالر بابت اعتبار خریدار
• سپرده گذاری ریالی،  20 هزار میلیارد ریال 
• س��پرده گذاری ارزی،  بدون سقف جهت 

سرمایه در گردش واحدهای صادراتی
 استفاده از منابع بانکی

• تس��هیات بانکی صادراتی ب��ا نرخ %14 
برای کشاروزی و 16% برای صنعت

 استفاده از منابع قانون بودجه سال 1395
• مبلغ 3 هزار میلی��ارد ریال از محل اعتبار 

هدفمندی یارانه ها 
•  مبل��غ ه��زار میلی��ارد ریال یارانه س��ود 

تسهیات از محل اعتبار هدفمندی یارانه ها 
• مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از محل بند »ب« 

و »د« تبصره 14
• پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی 

WTO  و اتحادیه های منطقه ای و اوراسیا 

•  نهایی س��ازی بازارهای هدف صادراتی به 
منظور تحقق ه��دف صادراتی 10 میلیارد دالری 

در این بازارها 
پ��روژه6: تکمی��ل طرح ه��ای صنعتی با 

پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد 
• هدف گذاری برای سال 1395، 5400 طرح 
در استان های کشور می باشد که تا 15 مرداد 1395 
تعداد 1517 طرح به بهره برداری رسیده و به معنای 
عملکرد 85 درصدی با هدف گذاری صورت گرفته 

در این پروژه اقتصاد مقاومتی می باشد. 
• بازدید دورهای از طرح ها توسط مجری 

پروژه
• بازدی��د و نظارت روس��ای س��ازمان ها از 
طرح ه��ای در حال اجرا متناس��ب ب��ا پروژه های 
اباغی جهت شناس��ایی و رفع موان��ع مرتبط با 

طرح ها
پ��روژه7: تکمیل و راه ان��دازی 36 طرح 

مهم و ملی
• بازدید دورهای از طرح ها توسط مجری 

پروژه
• بازدید و نظارت روس��ای س��ازمان ها از 
طرح ه��ای در حال اجرا متناس��ب ب��ا پروژه های 
اباغی جهت شناس��ایی و رفع موان��ع مرتبط با 

طرح ها 
• ت��ا نیمه مرداد ماه س��ال ج��اری، 5 طرح 
تکمیل گردیده اس��ت. امید است تا پایان تابستان 
95 نیز 9 ط��رح به بهره برداری برس��د. با توجه 
ب��ه پیش بینی صورت گرفته برای بهره برداری از 
طرح های فوق تا پایان تابستان 95 ، 75 درصد از 

برنامه تحقق می یابد.  

مهم ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در بخش صنعت، معدن و تجارت

      
تکمیل زنجیره فرآوری مواد 

معدنی به منظور کاهش 
خام فروشی به طوری که 

صادرات مواد معدنی خام از 2 
میلیارد دالر در سال 92 به 900 
میلیون دالر در سال 94 کاهش 

یافته است
      

      

امکان بهره برداری از منابع 
 مالی دنیا و جذب 

سرمایه گذاری خارجی 
 درجهت ارتقاء درون زایی 

و برون نگری اقتصاد

      


