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صنایع منتخب  
پیشران و  )

 (اولویت دار

توسعه تولید و 
تعمیق  ساخت 

 داخل  

تأمین منابع مالی و 
توسعه سرمایه 

 گذاری

بهبود فضای کسب  
و کار مرتبط با 
بخش صنعت،  
 معدن و تجارت 

مدیریت بازار و 
ساماندهی 

 لجستیک تجاری  

توسعه فناوری و 
بهبود بهره وری در  

 بخش

توسعه معادن و  
 صنایع معدنی  

توسعه صادرات  
غیر نفتی و مدیریت 

 واردات



   داخل ساخت  تعمیق و تولید توسعه :اول محور1.

 واردات مدیریت و نفتی غیر صادرات توسعه : محوردوم2.

  معدنی صنایع و معادن توسعه :سوم محور 3.

 بخش در وری بهره بهبود و فناوری توسعه :چهارم محور4.

  تجاری لجستیک ساماندهی و بازار مدیریت:پنجم محور5.

  تجارت و معدن صنعت، بخش با مرتبط کار و کسب فضای بهبود :ششم محور6.

 گذاری سرمایه توسعه و مالی منابع تأمین :هفتم محور7.

 محور های برنامه



 تعمیق  ساخت داخل تولید و  توسعه 

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

 نهضت ساخت داخل 1

میلیارد دالر  10جایگزینی  -1
تولید بجای واردات در راستای  

 تنظیم تولید و بازار
کاهش وابستگی تولید به مواد   -2

 اولیه وارداتی
استفاده از ظرفیتهای خالی   -3

 تولید
 استفاده از فناوری های جدید -4
 

 معاونت امور صنایع

 سازمان توسعه تجارت -1
معاونت آموزش، پژوهش و   -2

 فناوری
معاونت امور معادن و صنایع   -3

 معدنی
 ستاد تسهیل   -4

 فعال سازی ظرفیت های خالی  2

واحد راکد   2000فعال سازی  -1
 و نیمه تعطیل

استفاده از ظرفیتهای مکانی،   -2
ماشین آالت واحد های راکد و  

تعطیل در جهت ایجاد و راه  
 اندازی صنایع جدید

سازمان صنایع  
کوچک و شرکت  

 شهرکها

 معاونت امورصنایع -1
معاونت امور معادن و صنایع   -2

 معدنی
 ستاد تسهیل -3
 معاونت طرح و برنامه -4

3 
نوسازی ناوگان حمل و نقل  

 عمومی سنگین
دستگاه خودرو   176550نوسازی 
 سنگین

 ایدرو
 معاونت امور صنایع -1
 معاونت طرح و برنامه -2
 

4 
حمایت از تامین و توسعه ناوگان 

 حمل و نقل ریلی
 ایدرو دستگاه انواع واگن 13100تولید 

 معاونت امور صنایع -1
 معاونت طرح و برنامه -2
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 تعمیق  ساخت داخل تولید و  توسعه 

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

5 
بازسازی و نوسازی 

 صنایع و صنوف تولیدی

 واحد صنعتی 1500حداقل -1
واحد صنفی   3000حداقل  -2

 تولیدی
 ایدرو

 معاونت امور صنایع -1
 برنامهمعاونت طرح و  -2
سازمان صنایع کوچک و شرکت   -3

 شهرکها
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توسعه صنایع کوچک و  
متوسط و پیوند آنها با 

صنایع بزرگ در راستای  
 تکمیل زنجیره ارزش  

  2000ایجاد پیوند بین حداقل  -1
واحد متوسط و کوچک با واحد  

 های بزرگ
ارتباط با واحد های دانش  -2

 بنیان 

سازمان صنایع  
کوچک و شرکت  

 شهرکها

 معاونت امورصنایع -1
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -2
 ستاد تسهیل -3
 معاونت طرح و برنامه -4
 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری -5

7 

باز طراحی ساختار  
صنایع کوچک با 

استفاده از ظرفیت  
 صنوف تولیدی

تغییر ساختار صنایع کوچک و   -1
ایجاد بستر مناسب همگن سازی  

 و استقرار بهینه  
سازی واحدهای   یکپارچه -2

sme   در صنوف تولیدی و
 صنعت  

 smeارایه سند جامع 
باز طراحی ساختار استانی   -3

صنایع کوچک  و ارتباط با  
معاونت امور صنایع و معاونت  
 بازرگانی و سازمانهای استانی  

سازمان صنایع  
کوچک و شرکت  

 شهرکها

 معاونت امورصنایع -1
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -2
 ستاد تسهیل -3
 معاونت طرح و برنامه -4
 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری -5
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 تعمیق  ساخت داخل تولید و  توسعه 

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

8 
تکمیل زنجیره ارزش  

 خودرو

 ساختار زنجیره-1
 شناسایی حلقه های ضعیف و مفقوده -2
 اصالح ساختار -3
بسته های سیاستی بمنظور تقویت و   ارائه -4

 تکمیل حلقه ها
 تهیه و ابالغ برنامه های عملیاتی -5
 استفاده از الماس پرتر -6
 تنظیم عوارض صادراتی و وارداتی -7

معاونت امور  
 صنایع

 کلیه معاونتها-1
 کلیه سازمانهای تابعه و وابسته -2
 کلیه صندوق های حمایتی -3
 بانک صنعت و معدن -4

9 
تکمیل زنجیره ارزش  
 ساخت ماشین آالت

 ساختار زنجیره-1
 شناسایی حلقه های ضعیف و مفقوده -2
 اصالح ساختار -3
بسته های سیاستی بمنظور تقویت و   ارائه -4

 تکمیل حلقه ها
 تهیه و ابالغ برنامه های عملیاتی -5
 استفاده از الماس پرتر -6
 تنظیم عوارض صادراتی و وارداتی -7

معاونت امور  
 صنایع

 کلیه معاونتها-1
 کلیه سازمانهای تابعه و وابسته -2
 کلیه صندوق های حمایتی -3
 بانک صنعت و معدن -4

10 
تکمیل زنجیره ارزش لوازم  

 خانگی

 ساختار زنجیره-1
 شناسایی حلقه های ضعیف و مفقوده -2
 اصالح ساختار -3
بسته های سیاستی بمنظور تقویت و   ارائه -4

 تکمیل حلقه ها
 تهیه و ابالغ برنامه های عملیاتی -5
 استفاده از الماس پرتر -6
 تنظیم عوارض صادراتی و وارداتی -7

معاونت امور  
 صنایع

 کلیه معاونتها-1
 کلیه سازمانهای تابعه و وابسته -2
 کلیه صندوق های حمایتی -3
 بانک صنعت و معدن -4
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 تعمیق  ساخت داخل تولید و  توسعه 

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

11 
تکمیل زنجیره ارزش لوازم  

 الکتریکی و الکترونیکی

 ساختار زنجیره-1
 شناسایی حلقه های ضعیف و مفقوده -2
 اصالح ساختار -3
بسته های سیاستی بمنظور تقویت   ارائه -4

 و تکمیل حلقه ها
 تهیه و ابالغ برنامه های عملیاتی -5
 استفاده از الماس پرتر -6
 تنظیم عوارض صادراتی و وارداتی -7

 معاونت امور صنایع

 کلیه معاونتها-1
کلیه سازمانهای تابعه و   -2

 وابسته
 کلیه صندوق های حمایتی -3
 بانک صنعت و معدن -4

12 
تکمیل زنجیره ارزش  

محصوالت پایین دستی 
 شیمیایی و نفتی

 ساختار زنجیره-1
 شناسایی حلقه های ضعیف و مفقوده -2
 اصالح ساختار -3
بسته های سیاستی بمنظور تقویت   ارائه -4

 و تکمیل حلقه ها
 تهیه و ابالغ برنامه های عملیاتی -5
 استفاده از الماس پرتر -6
 تنظیم عوارض صادراتی و وارداتی -7

 معاونت امور صنایع

 کلیه معاونتها-1
کلیه سازمانهای تابعه و   -2

 وابسته
 کلیه صندوق های حمایتی -3
 بانک صنعت و معدن -4
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 تعمیق  ساخت داخل تولید و  توسعه 

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

13 
تکمیل زنجیره ارزش صنایع  

 پتروشیمی

 ساختار زنجیره-1
 شناسایی حلقه های ضعیف و مفقوده -2
 اصالح ساختار -3
بسته های سیاستی بمنظور تقویت   ارائه -4

 و تکمیل حلقه ها
 تهیه و ابالغ برنامه های عملیاتی -5
 استفاده از الماس پرتر -6
 تنظیم عوارض صادراتی و وارداتی -7

 معاونت امور صنایع

 کلیه معاونتها-1
کلیه سازمانهای تابعه و   -2

 وابسته
 کلیه صندوق های حمایتی -3
 بانک صنعت و معدن -4

14 
تکمیل زنجیره ارزش  

 نساجی، پوشاک و چرم

 ساختار زنجیره-1
 شناسایی حلقه های ضعیف و مفقوده -2
 اصالح ساختار -3
بسته های سیاستی بمنظور تقویت   ارائه -4

 و تکمیل حلقه ها
 تهیه و ابالغ برنامه های عملیاتی -5
 استفاده از الماس پرتر -6
 تنظیم عوارض صادراتی و وارداتی -7

 معاونت امور صنایع

 کلیه معاونتها-1
کلیه سازمانهای تابعه و   -2

 وابسته
 کلیه صندوق های حمایتی -3
 بانک صنعت و معدن -4
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 تعمیق  ساخت داخل تولید و  توسعه 

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

15 
تکمیل زنجیره ارزش صنایع  

 غذایی

 ساختار زنجیره-1
شناسایی حلقه های ضعیف و   -2

 مفقوده
 اصالح ساختار -3
بسته های سیاستی بمنظور   ارائه -4

 تقویت و تکمیل حلقه ها
 تهیه و ابالغ برنامه های عملیاتی -5
 استفاده از الماس پرتر -6
 تنظیم عوارض صادراتی و وارداتی -7

معاونت امور  
 صنایع

 کلیه معاونتها-1
کلیه سازمانهای تابعه و   -2

 وابسته
 کلیه صندوق های حمایتی -3
 بانک صنعت و معدن -4

16 
تکمیل زنجیره ارزش  

 محصوالت ازکاغذ

 ساختار زنجیره-1
شناسایی حلقه های ضعیف و   -2

 مفقوده
 اصالح ساختار -3
بسته های سیاستی بمنظور   ارائه -4

 تقویت و تکمیل حلقه ها
 تهیه و ابالغ برنامه های عملیاتی -5
 استفاده از الماس پرتر -6
 تنظیم عوارض صادراتی و وارداتی -7

معاونت امور  
 صنایع

 کلیه معاونتها-1
کلیه سازمانهای تابعه و   -2

 وابسته
 کلیه صندوق های حمایتی -3
 بانک صنعت و معدن -4



 صادرات غیر نفتیتوسعه 

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

1 

افزایش حجم و  
تنوع محصوالت  

کاال   و  )صادرات 
 (خدمات

کشور   15بازار هدف  -1
 همسایه  

حجم صادرات   -2
 دالر میلیارد 45

سازمان توسعه 
 تجارت

 معاونت امورصنایع -1
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -2
 دفتر قوانین و مقررات -3
 معاونت طرح و برنامه -4
 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری -5
 صندوق ضمانت صادرات -6
 الکترونیکمرکز توسعه تجارت  -7
 سهامی نمایشگاه های بین المللی شرکت -8

2 

افزایش حجم و  
تنوع محصوالت  

کاال   و  )صادرات 
 (خدمات

بازار هدف کشورهای   -1
 چین، هند، سوریه و لبنان

 20حجم صادرات  -2
 میلیارد دالر

سازمان توسعه 
 تجارت

 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -1
 دفتر قوانین و مقررات -2
 معاونت امور صنایع -3
 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری -4
 صندوق ضمانت صادرات -5

3 

گسترش قرارداد  
کاال -تهاتر کاال

برای مبادالت  
وارداتی و 
 صادراتی

میلیارد   15ارزش تهاتر  
 دالری

سازمان توسعه 
 تجارت

 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -1
 دفتر قوانین و مقررات -2
 معاونت امور صنایع -3
 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری -4
 صندوق ضمانت صادرات -5



 صادرات غیر نفتیتوسعه 

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

4 
توسعه ضمانت نامه  

 های صادراتی
میلیارد دالر  3صدور

 ضمانت نامه  
صندوق ضمانت  

 صادرات

 سازمان توسعه تجارت -1
 مرکز توسعه تجارت الکترونیک -2
 

5 
فرش  صادرات  تقویت
 ایرانی

تحول در ایجاد -1
تولید و تجارت فرش  

و معرفی برندهای  
 جدیدمعتبر و 

توسعه صادرات   -2
  کشور همسایه 15به 

 هدف  
توسعه صادرات   -3

 کشور هدف 4به 

 طرح و برنامهمعاونت  -1 مرکز ملی فرش

6 
تبادالت  ایجاد مراکز

 بازرگانی

ایجاد بستر اطالع  
رسانی مناسب به 
ذینفعان و عموم 

 مردم

سازمان توسعه 
 تجارت

 اتاق های بازرگانی -1
 معاونت امور صنایع -2
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -3
 معاونت بازرگانی داخلی -4
 معاونت طرح و برنامه -5



 معادن و صنایع معدنیتوسعه 

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

1 
اجرای نقشه راه معدن  

 و صنایع معدنی

 استفاده از فاینانس و خطوط اعتباری -1
کلیه امور حاکمیتی مرتبط با صرفا توسط  -2

 سازمان زمین شناسی انجام می شود 
 قانون رفع موانع تولید  35اجرای ماده -3
 شناسایی گلوگاههای تامین و نوسازی  -4
 تشکیل کارگروه ویژه جذب سرمایه گذار-5

معاونت امور  
معادن و صنایع  

 معدنی

 سازمان زمین شناسی -1
 ایمیدرو -2
 معاونت طرح و برنامه -3
 

2 
توسعه فعالیتهای  

 اکتشافی

تکمیل چرخه ژئوفیزیک خطی به میزان   -1
 هزار کیلومتر خطی برای ذخائر آهن 150

 50تولید اطالعات پایه زمین شناسی حداقل  -2
 ورقه

 ایمیدرو
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -1
 سازمان زمین شناسی -2

3 
احیاء، فعال سازی و  

توسعه معادن کوچک 
 مقیاس

 معدن 150فعالی حداقل باز 

  ایمیدرو
شرکت تهیه و  )

تولید کاالی 
 (معدنی

 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -1
 سازمان زمین شناسی -2
 معدنیصندوق حمایت از فعالیتهای  -3
 خانه صنعت و معدن -4

4 
تکمیل زنجیره ارزش  

فوالد، )فلزات اساسی
 (مس و آلومینیوم

 ایمیدرو 1398افزایش ظرفیت براساس پروژه سال 
 ایمیدور -1
 برنامهمعاونت طرح و  -2
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی-3

5 

سرمایه گذاری به 
سمت تکمیل زنجیره  
های ارزش و کاهش 
خام فروشی با تمرکز  
 بر صنایع پایین دست

کاهش خام فروشی با تمرکز بر صنایع پایین   -1
 دست

تکمیل زنجیره ها ابالغی توسط معاونت   -2
 های همکار

 ایمیدرو
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -1
 معاونت طرح و برنامه -2



 توسعه فناوری و بهبود بهره وری در بخش

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

1 
قیمت   ساختار اصالح

 تمام شده در بنگاه ها

ایجاد بهره وری در   -1
 سطح بنگاه ها

تقویت بنیه رقابتی   -2
 بنگاه ها

ایجاد انگیزه صادراتی   -3
 بنگاه ها

معاونت آموزش،  
 پژوهش و فناوری

 معاونت امورصنایع -1
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -2
 سازمان توسعه تجارت -3
 معاونت طرح و برنامه -4
 

2 
سازی توانمند طرح 

تولید و توسعه اشتغال  
 پایدار، طرح ملی تاپ

 بنگاه 1000حداقل 
معاونت آموزش،  
 پژوهش و فناوری

 معاونت امورصنایع -1
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -2
 معاونت طرح و برنامه -3
 

3 

حمایت از رسوخ 
فناوری های ایجاد  
شده توسط شرکت  

های دانش بنیان به 
 صنعت

 پروژه 100
معاونت آموزش،  
 پژوهش و فناوری

 معاونت امورصنایع -1
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -2
 معاونت طرح و برنامه -3
 



 توسعه فناوری و بهبود بهره وری در بخش

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

 ایجاد مراکز تبادل فناوری 4

تمرکز در تبادل   
فناوری های  

نوین در سطح  
 کشور

 ایدرو

 معاونت امورصنایع -1
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -2
 معاونت طرح و برنامه -3
 

5 
ایجاد مراکز تحول  

دیجیتال در مواجهه با 
 انقالب صنعتی چهارم

 ایدرو مرکز 2

 معاونت امورصنایع -1
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -2
 معاونت طرح و برنامه -3
 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری -4
 

6 
راه اندازی مرکز تبادل  

رسوخ فناوری در صنایع  
 منتخب

 ایدرو مرکز 1

 معاونت امورصنایع -1
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -2
 معاونت طرح و برنامه -3
 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری -4
 



 تجاریلجستیک مدیریت بازار و ساماندهی 

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

1 
ساماندهی لجستیک  

تجاری و زنجیره های  
 تامین کشور

 ساماندهی شرکتهای پخش -1
درصدی سهم فروشگاه   15افزایش  -2

 های زنجیره ای
ساماندهی اصناف تولیدی در   -3

راستای تکمیل زنجیره ارزش صنایع  
 منتخب  

معاونت بازرگانی  
 داخلی

 معاونت امورصنایع -1
معاونت امور معادن و صنایع   -2

 معدنی
 معاونت طرح و برنامه -3
 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری -4
 الکترونیکمرکز توسعه تجارت  -5

و   سازمان حمایت مصرف کنندگان
 تولید کنندگان

2 
تقویت نظارت بر بازار  
کاال و خدمات از تولید 

 و واردات تا مصرف

 نظارت و پایش بازار -1
تقویت اصناف منتخب در جهت   -2

 کاهش اثرات تحریم
 پیش بینی شوک قیمت و تعدیل آن -3

سازمان حمایت  
و   مصرف کنندگان
 تولید کنندگان

 

 امورصنایعمعاونت  -1
معاونت امور معادن و صنایع   -2

 معدنی
 معاونت طرح و برنامه -3
 ایرانشرکت بازرگانی دولتی  -4
 معاونت بازرگانی داخلی-5
 

3 
توسعه تجارت  

 الکترونیک
 تجارت الکترونیک توسعه -1
 توسعه تجارت الکترونیکی فرامرزی -2

مرکز توسعه تجارت  
 الکترونیک

 معاونت طرح و برنامه -1
 توسعه تجارت سارمان -2
 معاونت امور صنایع -3
 معاونت معادن و امور معادن -4

4 
ایجاد شهرک های  

صنفی توزیعی و  
 تولیدی

واحد های تولیدی  توانمند سازی -1
 صنفی

 بهره وری -2
 تسریع در توزیع کاال و خدمات -3



 بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

1 
اصالح فرآیندها و 

دستورالعمل ها و حذف یا 
 کاهش زمان صدور مجوزها  

 اصالح فرآیندهای جاری   -1
بازبینی دستورالعمل های  -2

 جاری
 کاهش زمان صدور مجوزها -3
الکترونیکی کردن فرآیندهای   -4

 باقی مانده

مرکز نوسازی و 
 تحول اداری

 معاونت طرح و برنامه -1
 معاونت امور صنایع -2
 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری -3
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی -4
 مرکز توسعه تجارت الکترونیک -5

2 
تنقیح قوانین و مقررات مانع  

 تولید و تجارت  

بازنگری قوانین و مقررات   -1
 موجود

 احصاء قوانین مخل بخش -2
 پیشنهاد در راستای رفع موانع -3

موسسه مطالعات  
 بازرگانی

 معاونت طرح و برنامه -1

3 
های   ایجاد و توسعه سامانه

 جامع اطالعاتی  
ایجاد و توسعه سامانه های جامع  

 اطالعاتی
مرکز نوسازی و 

 تحول اداری
 معاونت طرح و برنامه -1

 توسعه و ترویج سیاستهای صنعتی توسعه سیاستهای صنعتی 4
موسسه مطالعات  

 بازرگانی
 معاونت طرح و برنامه -1



 مالی و توسعه سرمایه گذاریمین منابع أت

 محل اعتبار بودجه مورد نیاز همکاران مجری هدف عنوان پروژه ردیف

1 

بکارگیری ابزارهای   
نوین مالی با هدف   

جذب نقدینگی   
 سرگردان

استفاده از روشهای نوین 
در تمامی پروژه های
که نیاز به تامین منایع   

 مالی دارند

 معاونت طرح و برنامه

 کلیه معاونتها -1
 کلیه سازمانهای تابعه -2
 کلیه صندق های حمایتی-3
 بانک صنعت و معدن -4

2 

سرمایه گذاری در 
اجرای طرح های   

در   توسعه ای 
محروم و   مناطق 

 کمتر برخوردار

استان بعالوه    10شامل 
 1398استان سال  12

 معاونت طرح و برنامه

 کلیه معاونتها -1
 کلیه سازمانهای تابعه -2
 کلیه صندق های حمایتی-3
 بانک صنعت و معدن -3

3 
  جذب سرمایه

 گذاری خارجی

  جذب سرمایه های
کشورهای همسایه به

 ویژه مسلمانان 
 معاونت طرح و برنامه

 کلیه معاونتها -1
 کلیه سازمانهای تابعه -2
 کلیه صندق های حمایتی-3
 بانک صنعت و معدن -3
 


