صنعت ،معدن و تجارت در یک نگاه
بخش صنعت ،معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور ،دارای تعامل گستردهای با سایر بخشهای
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و میتواند یکی از موثر ترین پیشران های اقتصادی کشورباشد .بنا براین آشنایی با
وضع موجود ،برنامه ها و سیاست های این بخش می تواند تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران در اختیار مخاطب
قرار دهد .بخش صنعت ،معدن و تجارت نه تنها میتواند سهم باالیی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد ،بلکه میتواند اقتدار و
کارامدی کشور را برای دستیابی به امنیت ،عدالت ،رفاه ،آزادی ،استقالل و عزت ملی تقویت نماید.
ارتباط گسترده این بخش با بخشهای مختلف مانند حوزه پولی و بانکی ،بورس ،تولید ،توزیع ،اشتغال ،واردات ،صادرات ،ارتباط بین
مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثر گذاری و اثر پذیری از این بخش ها نشانگر اهمیت باالی
شناخت صنعت ،معدن و تجارت کشور است.
تاریخچه:
ساختار سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحوالت بسیاری رو برو بوده است .از
سال  5821هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال  5931که وزارت صنعت ،معدن و تجارت به شکل
کنونی خود درآمد ،بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا نموده اند .برای
نمونه در سال  5951هجری خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته اند که در سال  5981با ادغام آنها
وزارت بازرگانی ،پیشه و هنر تاسیس شد .پس از آن در سال  5991مجددا وزارت خانههای صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند
که این موضوع بارها و بنابر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است .مطمئناً در کنار هم بودن بخشهای ساخت و بازرگانی اثرگذاری
بیشتری بر بهبود فرایندهای تولید ،توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت .این موضوع نیز از انگیزههای اصلی شکل گیری وزارت
صنعت ،معدن وتجارت در مقطع فعلی بوده است.
صنعت ،معدن و تجارت در یک نگاه:
در حال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران وزارت صنعت ،معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه
بخش اصلی تقسیم می شود.
حوزه ستادی ،حوزه سازمانهای تابعه و حوزه سازمانهای استانی که در  95استان کشور مستقر هستند .راهبری هر سه بخش
صنعت ،معدن و بازرگانی کشور از وظائف اصلی در حوزه های ستادی ،سازمانی و استانی است.
بخش ستادی عمدتا مسئولیت سیاست گذاری ،پشتیبانی ،برنامهریزی عملیاتی ،نظارت ،پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کالن هر
سه بخش صنعت ،معدن و بازرگانی را بر عهده دارد.
سازمان های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست ها و برنامه های حاکمیتی در حوزه ماموریت خود را بر عهده دارند که
این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت مستقل توسط این سازمان ها انجام می شود .سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران (ایدرو) در حوزه هایی از صنعت ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه هایی از

معدن ،سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور ،سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه های
حمایتی ،بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاالها و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در حوزه شهرک ها و نواحی
صنعتی ،واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی ،مسئولیت اجرای سیاست های تعیین شده از سوی وزارت می باشند.
سازمان های استانی نیز با برقراری ارتباط نزدیک تر با واحدهای صنعتی ،معدنی و بازرگانی اجرای برنامه و سیاست های تعیین شده
در سطوح استانی را برعهده دارند.
در خصوص میزان و سهم بخش تولید و بازرگانی کشور از اقتصاد ایران این نکته قابل ذکر است که بخش صنعت ،معدن و تجارت
کشور در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود  11درصد و در اشتغال کشور سهم  98درصدی را دارا است.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با توجه به تنوع ماموریت خود ،مجوزهایی را برای کسب و کارهای حوزه های صنعت ،معدن و
بازرگانی صادر می کند که در این زمینه می توان به جواز تاسیس صنعتی (شروع فعالیت های صنعتی) ،پروانه بهره برداری صنعتی
(بهره برداری فعالیت های صنعتی) ،گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن) ،پروانه بهره برداری معدنی (بهره برداری فعالیت
معدنی) ،پروانه صنفی (شروع فعالیت های صنفی) ،کارت بازرگانی (شروع فعالیت های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات)
اشاره نمود.
از مهمترین شرح وظایف وزارت صنعت ،معدن و تجارت به موارد زییر می توان اشاره نمود :
 - 5تدددددوین و ابدددداله راهبردهددددای توسددددعه صددددنعتی ،معدددددنی و تجدددداری کشددددور و تعیددددین اهددددداف ،سیاسددددتهددددا،
برنامهها ،استاندردها ،نظامها ،آیین نامه ها و ضوابط کلی بخش های صنعت ،معدن و تجارت هماهنگ باسیاست های کالن کشور بدا
جلب مشارکت تشکلها و سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد مرتبط و نظارت براجرا و تحقق آنها.
 - 8تعیین سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی ،محصوالت صنعتی ،فرآورده های معدنی و خدمات فنی و مهندسدی و تجداری و تنظدیم و
اجرای مقررات مربوط به حمایت های صادراتی.
 - 9مدیریت و تسهیل فرایند تولید و تجارت داخلی و خارجی.
 - 1برنامه ریزی  ،هدایت ،و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختها و واحدهای صنعتی ،معدنی و تجاری و شهرکهای صنعتی مشترک بدا
کشورهای هدف براساس راهبردهای توسعه صنعتی ،معددنی و تجداری کشدور و متناسدب بدا تدوازن منطقدهای ،آمدایش سدرزمین و
مالحظات زیست محیطی
 - 1تنظیم و توسعه روابط تجاری  ،صنعتی و معدنی و تهیه یادداشت های تفاهم و موافقتنامههای مرتبط و انعقاد و اجرای قراردادهدا بدا
سایر کشورها و نهادها و سازمانه ای تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی ذیربط با هماهنگی وزارت امور خارجه و در چدارچو
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و قوانین مربوط.
 - 1مدیریت الحاق جمهوری اسالمی ایران به سازمان جهانی تجارت .
 - 7قبول عضویت و نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران در نهادها و سازمانهای تخصصی و مجامع منطقهای و بینالمللی مربوط بده
امور صنعت ،معدن و تجارت در چارچو قوانین.
 - 2مدیریت رویدادهای تجاری ،صنعتی و معدنی اعم از اعزام و پذیرش هیات ها و کمیسیونها ،برگزاری و شدرکت در نمایشدگاه هدا و
همایش های داخلی و خارجی وتعیین و اعزام رایزن های مورد نیاز به منظور توسعه صادرات غیر نفتی و جذ سرمایه و فناوری.
 - 3برنامه ریزی ،هدایت و حمایت از توسعه و جذ سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی برای توسدعه صدنعت ،معددن  ،تجدارت و انتقدال
فناوری و همچنین سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته و خطدر پدذیر در مدوارد ضدروری و در
مناطق کمتر توسعه یافته.

- 51برنامه ریزی و ایجاد شرایط الزم برای حفظ ،صیانت و افزایش ظرفیت های تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی و بازسازی  ،نوسدازی
و گسترش فعالیت آنها.
- 55سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه مجتمع ها و شهرک های صنفی  ،صنعتی و معدنی و نیز پشتیبانی از ایجاد و توسدعه
واحدهای صنعتی و معدنی و توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط
- 58ساماندهی ،حمایت و نظارت بر ایجاد ،توسعه و فعالیت انجمنها و تشکل هدای صدنفی ،صدنعتی ومعددنی ،شدبکه هدا و خوشده هدا و
سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد مرتبط با بخشهای صنعت ،معدن و تجارت و صدور مجوز های تاسیس و فعالیت آنها.
- 59برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کدار و افدزایش بدازدهی  ،بهدره وری  ،رقابدت پدذیری و توسدعه کدار آفریندی بخدش هدای
صنعت،معدن و تجارت
- 51حمایت از توسعه و تقویت نام ها وعالئم تجاری ،تجاریسازی آثار مالکیت فکری و معنوی اعم از اختراعات ،اکتشافات و نوآوریها.
- 51برنامهریزی ،هدایت  ،حمایت و مدیریت تولید صادرات محور با ارزش افدزوده بداال و فنداوریهدای پیشدرفته و هددایت و حمایدت از
مدیریت واردات مبتنی بر تولید صادرات گرا
- 51سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت بهبود نظام تولید ،تامین و توزیع  ،نظارت بر شبکه های توزیع کداال و خددمات  ،توسدعه رقابدت و
جلوگیری از انحصار در بازار .
- 57ساماندهی زنجیرههای تأمین و توزیع کاال و خدمات و مدیریت تنظیم و کنترل بازار.
- 52نظارت و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان.
- 53تعیین سیاستها و ضوابط قیمت کاال و خدمات و ضوابط خدمات پس از فروش و نظارت بر اجرای آنها.
- 81سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور و توسعه و حمایدت از کاربردهدای فنداوری اطالعدات و ارتباطدات در
بخش های صنعت ،معدن و تجارت.
- 85ساماندهی ،استقرار و بکارگیری نظام یکپارچه آمار و اطالعات و شبکه جامع اطالع رسانی و تولید ،تحلیل و ارائه آمارها و گزارشدهای
تخصصی در بخشهای صنعت ،معدن و تجارت.
- 88حمایت از توسعه آموزش و پژوهش" ،تحقیق و توسعه( ،")R&Dترویج و انتشار یافتهها و نتدایج تحقیقدات وهددایت و بهدرهگیدری
ازتوانمندیهای مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری جهت توسعه بخشهای صنعت ،معدن و تجارت.
- 89همکاری و مشارکت با دستگاه ها در زمینه سیاستگذاری و برنامهریزی برای تربیت و تامین نیروهای متخصص بخش هدای صدنعت،
معدن و تجارت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و برنامه ریزی و همچنین آموزش ،توسعه مدیریت و توانمندسازی شاغلین بخش
های مذکور.
- 81سیاستگذاری ،برنامه ریزی،نظارت ،صیانت و حمایت از توسعه زیر بناها ،اکتشاف ،استخراج و بهره برداری از معادن و فدراوری معددنی
با بکارگیری علوم ،فنون و فناوریهای پیشرفته
- 81سیاستگذاری و برنامهریزی و انجام مطالعات و بررسیهای زمینشناسی و شناسایی مخاطرات زمینشناختی و تهیه نقشههای مربدوط،
تهیه اطالعات پایه شناسایی ،پیجویی و اکتشاف عمومی منابع و ذخایر معدنی و تهیه گزارشهای فنی و اقتصادی و ایجاد و گسترش
پایگاه دادهها و اطالعرسانی جامع علوم زمین برای بهرهبرداری از مزیتهای زمین و ظرفیت های معدنی کشور.

