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 برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت )فاطمي امين( 

موضوع در حوزه كالن صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسي    12ها در طيفي از  اي از شاخص اين سند مجموعه گسترده 
است داده  تنوع شاخصقرار  بر خالف  تحليل .  ارائه شده،  و  هاي  به گيري نتيجه ها  پراكنده  هاي  و  بسيار محدود  آمده  دست 

هاي فيزيكي را  هاي نرم متناسب با زيرساخت ها ماهيت لجستيك دارند. اين مطالعه رشد نيافتن زيرساخت است و اغلب آن 
ونقل  هاي حمل داند. عالوه بر اين، توسعه نامتقارن شبكه موجب دخالت مستقيم حاكميت در برخي موضوعات  اقتصادي مي 

رغم صرفه اقتصادي آن در حمل كاال و قابليت ايفاي  ونقل ريلي علي كاال در مناطق مختلف كشور، توسعه نامطلوب حمل 
اي، ريلي، دريايي و  هاي جاده ونقل كاال در حوزه نقش آن در تسهيل تجارت خارجي و نيز عمر باال و فرسودگي وسايل حمل 

دهد كه عدم  معدن و تجارت مورد تأكيد قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشان مي هاي بخش صنعت،  عنوان محدويت هوايي به
شود كه بر موجودي، كيفيت و  گري و احتكار مي هاي باالي واسطه تقارن بين اطالعات خريدار و فروشنده منجر به هزينه 

 قيمت كاالها در بازار آثار نامطلوبي دارد. 

برخالتدوين  كه  متعقدند  سند  اين  يكپارچگي  كنندگان  قبلي،  مطالعات  داده ف  قرار  نظر  مد  را  تجارت  و  معدن  اند.  صنعت، 
بين  ارتباطات گسترده  بر  تاكيد  اين سند، ضمن  ادعا شده است كه  نيز مورد  همچنين  پايداري كشور را  و  المللي، استقالل 

پي  اين سند،  الگو  در واقع  داده است.  قرار  آگاهانتوجه  اِشراف  و  ارزش ريزي تمدن اسالمي  پنهان  آشكار و  بر ورود  هاي  ه 
غرب بيان شده و هدف غايي بر مبناي ايجاد زندگي مطلوب و جايگاه رفيع براي جامعه قرار داده شده است. ادعاي ديگر  
است.   اقتصادي  رشد  كنار  در  صادرات  بواسطه  نرم  قدرت  ايجاد  و  كاري  زندگي  كيفيت  درآمد،  توزيع  به  توجه  سند،  اين 

امانه چند عاملي يا تحقق راهبردها توسط عوامل مختلف، به عنوان يكي از مباني نظري سند اعالم شده  همچنين نظريه س
به اقتصاد  در  حاكميت  مداخله  برنامه،  رويكرد  اساس  اين  بر  اولويتكه  تشخيص  راهبردهاي  واسطه  اجراي  و  جامعه  در  ها 
 ها بيان شده است. عوامل در جهت اولويت نهايي است. در نهايت راهبرد اصلي برنامه، شكل دادن به رفتار 

ترين نقدهاي وارده، غالب بودن نگاه مهندسي در  در مقابل ادعاي صورت گرفته، نقدهايي نيز بر اين سند وارد است. از عمده 
تدوين آن، فقدان الگوي نظري و مباني مشخص و نامعلوم بودن سواالتي است كه سند قصد پاسخگويي به آنها را دارد.  

شناسي داليل عدم اجرايي شدن آنها توجهي نشده  هاي گذشته و آسيب نين در اين سند به تجارب جهاني، نقد سياست همچ
ها )تفاوت  بندي سياستشناسي و طبقهكنندگان سند در مواردي نظير روش است. مورد ديگر، مشخص نبودن مواضع تدوين 

گذاري صنعتي و علل عدم اجراي راهبردهاي سند  يا قبول اولويت ها، داليل رد  آن با يك برنامه راهبردي(، مضمون سياست 
استراتژي صنعتي كشور توسط وزارت صنايع، معادن و دولت وقت است. چنانچه اشاره شد، در اين سند شاهد حجم زيادي از  

هد نهايت،  در  است.  پرداخته  به جزئيات  از حد  بيش  نيز  برخي موضوعات  در  تحليل هستيم كه  بدون  ها  فگذاري آمارهاي 
هاي اقتصاد جهاني صورت گرفته و  گيري از پيشران سياسي و امكان بهره   -توجه به فضاي كالن اقتصاديآرمانگرايانه و بي

 مسير تحقق آنها نيز مشخص نيست.

 

 



 



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

1 
به    -توليد ناخالص داخلي )ارزش افزوده(

 قيمت ثابت و جاري 
 بانك مركزي  89-1338

 

2 
( داخلي  ناخالص  توليد  كشور    10سرانه 

 اول و آخر( 
17-2000 

صندوق بين المللي  

 پول

اكثر كشورهايي كه سرانه توليد ناخالص داخلي بااليي دارند يا جمعيت اندكي دارند يا از منابع طبيعي سرشاري برخوردار  

 هستند

3 
و    %10مقايسه   درآمد  كم  به  درآمد  پر 

 كشور  25 -توليد ناخالص داخليسرانه 
 سازمان ملل متحد  2010

 

4 
انواع   تفكيك  به  داخلي  ناخالص  توليد 

 كشور  18مخارج  براي 
2010 

پايگاه داده سازمان  

 ملل

 

5 
ناخالص   توليد  از  خانوار  مصرف  سهم 

 كشور  18داخلي براي 
 سازمان ملل متحد  2011

 

6 
ناخالص   توليد  از  خانوار  مصرف  سرانه 

 كشور  18داخلي )دالر( براي 
 سازمان ملل متحد  2011

 

7 
به   خالص  صادرات  و  صادرات  نسبت 

 كشور  18توليد ناخالص داخلي براي  
 سازمان ملل متحد  2011

 

  مركز آمار  1380-89 سهم بخش صمت در ارزش افزوده  8

9 
 هاي صمت ارزش افزوده بخش

 مركز آمار  89-1380
را در ارزش افزوده داشته و بسيار نوساني است كه به دليل عدم ثبات و افت و خيز زياد  استخراج معادن كمترين سهم  

 ميزان مواد معدني استخراج شده است 

10 
 ارزش افزوده توليد كاال 

 ارزش افزوده توليد خدمات 
 سازمان ملل  2011-1970

 بحران مالي در ايران چندان اثرگذار نبوده است -

 واسط جنگ تحميلي بيشتر از مقطع پيروزي انقالب بوده است كاهش توليد در ايران در ا -

11 
توزيع استاني ارزش افزوده بخش صمت  

 )عمده و خرده فروشي(  
 مركز آمار  88-1387

 توزيع ارزش افزوده در سطح كشور مانند توزيع جمعيت نامتناسب است 

12 
نيروي  بهره و  سرمايه  عوامل،  كل  وري 

 كشور  9-كار  
11-2000 

وري  سازمان بهره

 آسيا

 

13 
توليد   منابع  تفكيك  به  اقتصادي  رشد 

 كشور  14 -وري)كار و سرمايه( و بهره
10-1970 

وري  سازمان بهره

 آسيا

 

14 
بهره و  توليد  منابع  رشد  سهم  در  وري 

 كشور  14-اقتصادي 
10-1970 

وري  سازمان بهره

 آسيا

 

15 
طبيعي،   )ثروت  ثروت  منابع  سهم 

 كشور   5-نامحسوس( فيزيكي و  
 بانك جهاني  2005

 ارتقاي  فيزيكي، مناسب  منابع و طبيعي زياد بسيار  منابع  وجود بامنابع نامشهود در ايران نسبتا ضعيف است، البته 

 .دهد افزايش  شدت  به را  كشور  ثروت تواند مي نامشهود  منابع 



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

16 
  10  -سهم كشور از ثروت فيزيكي جهان

 كشور نخست و ايران 
 بانك جهاني  2005

 

17 
  10  -سهم كشور از ثروت طبيعي جهان

 كشور نخست و ايران 
 بانك جهاني  2005

 

18 
جهان  نامشهود  ثروت  از  كشور    -سهم 

 كشور نخست و ايران  10
 بانك جهاني  2005

 

19 
جهان  ثروت  منابع  كل  از  كشور    -سهم 

 كشور نخست و ايران  10
 بانك جهاني  2005

 

20 
در  رتبه ايران  شاخصهاي  هاي 

 پذيري رقابت
12-2010   

مجمع جهاني  

 اقتصاد

 وري است پذيري مبتني بر بهرهپذيري مبتني بر عوامل توليد به رقايتايران در مرحله گذار از رقابت

21 
هاي مرتبط با  هاي ايران در شاخصرتبه

 نهادهاي اقتصادي 
12-2010   

مجمع جهاني  

 اقتصاد

22 
هاي مرتبط با  شاخصهاي ايران در  رتبه

 پيشرفتگي كسب و كار 
12-2010   

مجمع جهاني  

 اقتصاد

23 
هاي مرتبط با  هاي ايران در شاخصرتبه

 محيط اقتصاد كالن 
12-2010   

مجمع جهاني  

 اقتصاد

24 
فضاي   سهولت  شاخص  در  ايران  رتبه 

 كسب و كار 
 بانك جهاني  12-2011

 

25 

 كاالهاي صنعتي:

 ارزش افزوده  -

 ارزش افزوه در بخش سهم  -

 سهم ارزش افزوده در اقتصاد  -

 صادرات  -

 واردات -

 نسبت صادرات به واردات  -

 اشتغال -

 سهم اشتغال در بخش  -

1389 

پايگاه داده وزارت  

صمت و مركز آمار  

 ايران 

 

26 

شمش   خام،  )فوالد  مهم  كاالهاي 

خودرو   سيمان،  كاتد،  مس  آلومينيومف 

 سواري و وانت( 

2011 
پايگاه داده وزارت  

 صمت 

 



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

 ايران توليد   -

 توليد جهان  -

 نسبت توليد ايران به جهان  -

 رتبه ايران  -

27 
كارگاه توليدات  به  ارزش  صنعتي  هاي 

 قيمت جاري 
 مركز آمار  88-1358

 

28 
فعاليت رشته  افزوده  بخش  ارزش  در  ها 

 صنعت 
 مركز آمار  89-1384

 ارزش  مقدار  در  را  رشد  بيشترين  موتوري  نقليه وسايل  و   اساسي فلزات شيميايي، محصوالت  و  مواد  توليد  -

 . دهد نمي نشان را چنداني رشد صنعت بخش  افزوده  ارزش   در ها  آن  سهم اما اند داشته  صنعت  بخش افزوده

 رشته   سهم شود يم  باعث مجموع در  كه هستيم  افزوده   ارزش رشد  شاهد  ها  فعاليت  رشته اغلب در  -

 .نكند تغيير چندان  ها  فعاليت
29 

فعاليت رشته  افزوده  ارزش  در  سهم  ها 

 مركز آمار  1384-89 بخش صنعت 

30 

 ها تغييرات ساختاري رشته فعاليت

89-1384 
مركز آمار و  

 محاسبات تحليلي 

 در  و  بوده   برخوردار بيشتري  افزوده  شارز  رشد  از ها  فعاليت  رشته  ساير  با  مقايسه  در  كه  هايي فعاليت  رشته

 بيش كه  اند بوده  هاييفعالعيت  رشته بيفزايند،  آن بر يا  كرده حفظ  را  خود  توليد اند  توانسته ها آن با  مقايسه

 .اند  گرفته قرار ساختاري  تغييرات يا تها  سياس  تاثير تحت  ها فعاليت رشته ساير  از

31 

 كيفيت محصوالت:

 تدوين و تجديد نظر عالمت استاندارد   -

كاربرد عالمت استاندارد  صدور پروانه     -

 ها براي بنگاه

به    - شده  تدوين  استانداردهاي  تركيب 

 ( 90تفكيك رشته فعاليت )سال 

گواهينامه  - و  صدور  صادراتي  هاي 

 ( 1380-89وارداتي )سال 

90-1380   
سازمان ملي  

 استاندارد  

 

32 
و   كننده  مصرف  قيمت  شاخص 

 توليدكننده
 بانك مركزي    90-1380

 

  بانك مركزي  PPI 90-1358و  CPIنرخ تورم بر حسب  33

34 

شاخص در  ايران  با  رتبه  مرتبط  هاي 

و   داخلي  بازار  اندازه   ( بازار  اندازه 

 خارجي( 

12-2010   
مجمع جهاني  

 اقتصاد

هزينه فروشنده،  و  خريدار  بين  اطالعاتي  تقارن  عدم  نيست.  مطلوب  چندان  ايران  در  كاال  بازار  باالي  كارايي  هاي 

گذارند. افزايش  گري، احتكار و... مسائلي هستند كه بر موجودي، كيفيت و قيمت كاال در بازار اثرات نامطلوبي ميسطهوا

 شود. كننده و حمايت از توليد داخلي ميوري، ارتقا حقوق مصرفكارايي بازار كاال باعث كاهش تورم، افزايش بهره

35 
شاخص در  ايران  با  رتبه  مرتبط  هاي 

 كارايي بازار كاال 
12-2010   

مجمع جهاني  

 اقتصاد

 



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

36 

 شاخص عملكرد لجستيك  

2007 

2010 

2012 

  -بانك جهاني

گزارش شاخص  

 عملكرد لجستيك 

 كريدور  پنج مسير در  گرفتن قرار است.  كرده ايجاد را مهمي لجستيكي هايقابليت  ايران،  ژئوپلتيك موقعيت

 غرب،   -شرق كريدور  تراسيكا،  كريدور  جنوب،  -شمال  كريدور ( المللي بين  نقل  و  حمل  و  ترانزيت  اصلي

 نقل  و حمل  گانه  پنج هايروش  همه كارگيري  به و استفاده امكان  ،)آلتيد  كريدور  و  آسيا  جنوبي كريدور 

 و آبي  ساحل  كيلومتر 2500 به  نزديك  داشتن  ، )لوله  خطوط  و  دريايي هوايي، ريلي،  اي، جاده (

 قرار  توانايي بالقوه صورت به كه بنادري  داشتن آزاد، هاي  آب به دسترسي خشكي، مرز  كيلومتر6500

 كشور،  زياد وسعت  ، )رجايي شهيد  بندر همچون ( هستند  دارا  را  دنيا  لجستيكي  بزرگ  بندر  10بين گرفتن

 شرايط بودن  فراهم  درصورت( ايران  از  هاآن  ترانزيت  كه  ايران  اطراف  كشورهاي  بين  زياد كااليي  ارتباط وجود 

 همه و همه باشد؛مي تره صرف به مقرون هزينه هم و زمان لحاظ به هم )رقيب مسيرهاي ساير با  مساوي

 .است  ايران  فرد به منحصر  حتي  و  العاده فوق لجستيكي هايمزيت   بيانگر

37 

 هاي حمل و نقل حمل بار با انواع روش

1388 
وزارت راه و  

 شهرسازي 

هاي حمل و نقل از  نقل دچار مشكل عمر باال و فرسودگي وسايل حمل و نقل بوده و شبههر چهار زيربخش حمل و    -

مناطق   نامتوازن  پيشرفت  بيانگر  كه  هستند  نقايصي  داراي  سرزميني  آمايش  و  شبكه  اجزاي  فضايي  پراكندگي  لحاظ 

 مختلف كشور است. 

وليد كاال در كشور بسيار كند است كه اين  ترين روش حمل( نسبت به رشد ترشد حمل بار ريلي )بهترين و كم هزينه  -

بهره و  بار  به حمل  مسافر  داشتن جابجايي  اولويت  نيز  و  لوكوموتيو  و  واگن  و  ريلي  دليل كمبود خطوط  به  برداري  امر 

 هاست. نامناسب زيرساخت

38 

رشته   جاري  و  ثابت  افزوده  ارزش  روند 

عمدهفعاليت خردههاي  فروشي،  فروشي، 

 و كاالها  تعمير وسايل نقليه 

 بانك مركزي  89-1384

 

39 
توزيعي،   صنفي  واحدهاي  تعداد 

 ها و تجهيزات فروش اتحاديه
 وزارت صمت  91پايان تير 

 

40 
فروشگاه زنجيرهتعداد  و  هاي  بزرگ  اي 

 فروشي خرده
 وزارت صمت  91نيمه اول 

 

  بانك مركزي  1384-91 حجم اسمي نقدينگي و پايه پولي  41

42 
پول   ناخالص  نسبت  توليد  به  وسيع 

 كشور  13-داخلي 
 بانك جهاني  11-2000

 

43 
شاخص در  ايران  امتياز  و  هاي  رتبه 

 مرتبط با توسعه بازارهاي مالي 
12-2010   

گزارش مجمع  

 جهاني اقتصاد 

 گذاران و نرخ سود دريافتي بانك از وام گيرندگان تفاوت زياد بين نرخ سود پرداختي بانك به سپرده

44 
ها و موسسات  سهم مانده تسهيالت بانك

حسب   بر  غيردولتي  بخش  به  اعتباري 
 بانك مركزي  1387

 



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

 هاي مختلف اقتصاد بخش

45 

بانك تسهيالت  موسسات  مانده  و  ها 

حسب   بر  غيردولتي  بخش  به  اعتباري 

 هاي مختلف اقتصاد  بخش

 بانك مركزي  1387

 

46 
ارزش جاري بازار و ارزش معامالت انجام  

 در بورس شده 
 بانك مركزي  90-1368

 

47 
سهام   خريداران  تعداد  و  معامالت  تعداد 

 در بازار بورس 
 بانك مركزي    87-1374

 

48 
و   بهادار  اوراق  بورس  كل  شاخص 

 شاخص صنعت 

تا  6/7/76

28/12/91 

بورس اوراق بهادار  

 تهران 

 

49 
شاخص در  ايران  امتياز  و  هاي  رتبه 

 آمادگي فناوري 
12-2010   

گزارش مجمع  

 جهاني اقتصاد 

 

50 
شاخص در  ايران  امتياز  و  هاي  رتبه 

 نوآوري
12-2010   

گزارش مجمع  

 جهاني اقتصاد 

 سطح نوآوري در ايران وضعيت بهتري نسبت به فناوري دارد 

 دارند محصوالت با فناوري متوسط سهم بيشتري در صادرات  وزارت صمت  1389 صادرات كاال به تفكيك سطح فناوري  51

52 
سطح   تفكيك  به  فعاليتها  رشته  اشتغال 

 فناوري
 وزارت صمت  1389

 

53 
به   فعاليتها  رشته  افزوده  ارزش  سهم 

 تفكيك سطح فناوري به قيمت جاري 
 وزارت صمت  1389

 

54 
سهم محصوالت با فناوري متوسط و باال  

 كشور  13 -در ارزش افزوده بخش توليد

2005 

2009 

سازمان توسعه  

 ملل متحد صنعتي 

 

55 
سهم محصوالت با فناوري متوسط و باال  

 كشور  13 -در صادرات كاال

2005 

2009 

سازمان توسعه  

 صنعتي ملل متحد 

 

56 
باال   فناوري  با  محصوالت    10-صادرات 

 كشور 
 بانك جهاني  11-2000

 

57 

باال   فناوري  با  محصوالت  صادرات  سهم 

شده   ساخته  كاالهاي  صادرات  كل    –از 

 كشور  10

 بانك جهاني  11-2000

 

  بانك جهاني  2000-9از توليد ناخالص    R&Dهاي  سهم هزينه 58



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

 كشور 10 -داخلي

59 

 كشور  R&D- 10هاي  مقادير هزينه

9-2008   

بانك جهاني و  

محاسبات انجام  

 شده 

 

60 
تامين منابع  سهم بخش هاي مختلف در 

R&D 
 يونسكو  2007

 

61 
هاي سني  جمعيت فعال به تفكيك گروه

 و جنسيت
 مركز آمار  1390

 

 تهران داراي بيشترين جمعيت فعال است  مركز آمار  1390 جمعيت فعال به تفكيك استان   62

63 
بر حسب گروه  توزيع فرصت هاي  شغلي 

 عمده فعاليت اقتصادي 
 مركز آمار  90-1384

 بيشترين حوزه اشتغال در بخش خدمات است 

64 
شاغالن   نسبي  بيشتر    10توزيع  و  ساله 

 هاي عمده فعاليت بر حسب گروه
 مركز آمار  1390

 

65 
بخش سهم  در  مقايسه  اقتصادي  هاي 

 اشتغال در جهان 

1995 

2005 

المللي  سازمان بين

 كار 

 

66 

 هافعاليتنسبت سرمايه به اشتغال رشته 

 وزارت صمت  90-1387

 اساسي  فلزات و شيميايي محصوالت  و مواد  نفتي،  هاي فراورده  و كك  هاي فعاليت  رشته در  شغل  يك  ايجاد

 قبيل از  ها فعاليت رشته برخي در  شغل ايجاد  براي كه حالي در دارد؛ نياز بااليي بسيار گذاري سرمايه

 .است  نياز مورد  كمتري گذاري  سرمايه پوشاک 

67 

فعاليت رشته  در  اشتغال  هاي  تركيب 

 صنعتي
 مركز آمار  89-1384

 ها،  پتروشيمي  و  خودروسازي سيمان، فوالد،  مانند  هايي فعاليت  رشته در توليد ظرفيت  افزايش به توجه با -

 مانند ها فعاليت رشته برخي اشتغال سهم .است  يافته  افزايش ها فعاليت  رشته اين در اشتغال  سهم

 .است يافته كاهش آالت ماشين و منسوجات

 دهد مي تشكيل خصوصي بخش  مستقل  كاركنان  را  كشور  شاغالن از  توجهي قابل سهم  -

68 
جمعيت   در  بيكاري  و    10نرخ  ساله 

 بيشتر در ايران 
 مركز آمار    90-1376

 

69 
جمعيت   كل  به  فعال  جمعيت  نسبت 

 ايران 
 مركز آمار    90-1376

 

70 
نرخ   تفكيك  توزيع  به  بيكاري 

 ها شهرستان
1389 

مركز آمار و  

 محاسبات تحليلي 

 

شاخص 71 در  ايران  امتياز  و   گزارش مجمع   2010-2هاي  رتبه 



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

 جهاني اقتصاد  مرتبط با آموزش عالي و مهارت 

72 
شاخص در  ايران  امتياز  و  هاي  رتبه 

 مرتبط با كارايي بازار كار 
2-2010   

گزارش مجمع  

 جهاني اقتصاد 

 

73 
بهره رشته  رشد  در  كار  نيروي  وري 

 كشور   23 -هاي اقتصاديفعاليت
9-2000 

وري  سازمان بهره

 آسيايي 

 

74 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به تفكيك  

 هاي مختلف اقتصاد بخش
 بانك مركزي  86-1376

 

75 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اقتصاد  

 هاي مختلف اقتصاد به تفكيك بخش
 بانك مركزي  86-1376

 

76 
قيمت به  خالص  سرمايه  هاي  موجودي 

 جاري 
 بانك مركزي  86-1375

 

77 
تفكيك   به  خالص  سرمايه  موجودي 

 هاي مختلف بخش
 بانك مركزي  86-1375

 مستغالت  بخش سرمايه موجودي اما   داشته ناخالص  ثابت  سرمايه تشكيل در را  سهم  باالترين صنعت بخش

 .است بيشتر همه از
  وزارت صمت  90تا پايان سال  برداري صادر شده هاي بهرهپروانهتعداد  78

79 
پروانه بهرهسرمايه  صادر  هاي  برداري 

 شده  
 وزارت صمت  90تا پايان سال 

 

80 
پروانه صدور  زمان  در  هاي  اشتغال 

 ها برداري به تفكيك رشته فعاليتبهره
 وزارت صمت  90تا پايان سال 

 

81 
فعاليت   رشته  هر  تعداد  سهم  از  صنعتي 

 برداري صادر شده هاي بهرهپروانه
 وزارت صمت  90تا پايان سال 

 

82 

پروانه  سرمايه صدور  از  ناشي  گذاري 

 برداري صنعتي بهره
 وزارت صمت  90-1380

 :از  عبارتند   1387سال  در  گذاريسرمايه افزايش  داليل

 تمام؛  نيمه هاي  پروژه اتمام براي مناسب مالي منابع  تأمين  1-1

 در  كه )شيميايي و  فوالدي  سيماني، واحدهاي قبيل از ( بر سرمايه هاي واحد  رسيدن  برداري بهره  به  2-2

 .هاند داشت  هبرداري  بهر  ههاي پروان صدور در  را سهم بيشترين سال اين

83 
تا  كارگاه اشتغال  با  صنعتي  نفر    9هاي 

 كاركن 
 وزارت صمت  90-1384

 

  وزارت صمت  1384-90 99تا   10اشتغال  هاي صنعتي با كارگاه 84

85 
اشتغال  كارگاه با  صنعتي  نفر    100هاي 

 به باال 
 وزارت صمت  90-1384

 



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

86 
تفكيك  كارگاه به  احداث  حال  در  هاي 

 پيشرفت فيزيكي 

تا پايان نيمه اول  

 91سال 
 وزارت صمت 

 

87 
تفكيك  كارگاه به  توسعه  حال  در  هاي 

 پيشرفت فيزيكي 

اول  تا پايان نيمه 

 91سال 
 وزارت صمت 

 

88 

پروژه سرمايهتعداد  به  هاي  گذاري 

حجم   و  پيشرفت  ميزان  تفكيك 

 گذاري سرمايه

تا پايان نيمه اول  

 91سال 
 وزارت صمت 

 .هستند كوچك هاي  پروژه از  كمتر  بسيار گذاري،  سرمايه بزرگ هاي  پروژه

89 
مجوزهاي تاسيس )ايجادي و توسعه( به  

 ها فعاليتتفكيك رشته  

تا پايان نيمه اول  

 91سال 
 وزارت صمت 

 

90 

در  سرمايه گرفته  خارجي صورت  گذاري 

 ايران 
2011-1970 

كنفرانس سازمان  

ملل متحد در  

ارتباط با تجارت و  

 توسعه 

 

91 

سرمايه تجمعي  صورت  روند  گذاري 

 گرفته در ايران 
2011-1980 

كنفرانس سازمان  

ملل متحد در  

ارتباط با تجارت و  

 توسعه 

 

  وزارت صمت  89تا پايان سال  تعداد شهركها و نواحي صنعتي  92

93 
شاخص در  ايران  رقابترتبه  پذيري  هاي 

 جهاني زيرساختها 
2-2010 

گزارش مجمع  

 جهاني اقتصاد 

 كشور  اي  جاده شبكه طريق  از  كشور بار  كل  درصد 85 جايي جابه  -

 دولتي درصد 2.8 و  تعاوني درصد 5.2 خصوصي، شركتهاي حمل و نقل،   درصد  92  -

94 
بهره و  ايجاد  پايانهروند  از  هاي  برداري 

 حمل بار  
90-1380 

راهداري و حمل و  

 اي نقل جاده

 

95 
 اي نناوگان حمل و نقل جاده

90-1384 
راهداري و حمل و  

 اي نقل جاده

 

96 

 روند توسعه خطوط اصلي ريلي كشور 

89-1380 
راه آهن جمهوري  

 اسالمي ايران 

 از كمتر بار، مورد در ويژه به ريلي، نقل و حمل شده تمام هزينه .دارد فاصله مطلوب وضع با  ريلي شبكه

 الزم  خارجي،  تجارت  تسهيل همچنين و  شده  تمام  قيمت كاهش  براي بنابراين،  .است اي  جاده  نقل و  حمل

 .يابند توسعه سرعت به كشور ريلي نقل  و حمل هاي  زيرساخت  است

97 
 بنادر و تجهيزات دريايي 

90-1384 
سازمان بنادر ج م ا  

 ايران 

 



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

98 
و ظرفيت نياز  تعداد  و مورد  هاي موجود 

 سردخانه، انبار و سيلو 
 وزارت صمت  1390

 

99 

 وضعيت معادن: 

 معادن فعال   -

 معادن غيرفعال -

 معدن در حال تجهيز  -

 اشتغال -

 استخراج  -

 ذخيره قطعي -

 وزارت صمت  90-1380

 

100 
مخلوط   الشه،  سنگ  برداشت  اجازه 

 كوهي و سنگ آهك 
 وزارت صمت  1389

 

  وزارت صمت  1389 اجازه برداشت ساير مواد معدني  101

102 

حوزه   در  شده  صادر  مجوزهاي  وضعيت 

 معدن: 

 پروانه اكتشاف  -

 گواهي كشف  -

 برداري پروانه بهره -

 اجازه برداشت  -

 وزارت صمت  90-1380

 

103 
 كشور   18 -ذخاير حاملهاي انرژي 

2011 
شركت نفت  

 انگلستان 

 

104 
 كشور   18 -سهم ذخاير حاملهاي انرژي 

2011 
شركت نفت  

 انگلستان 

 

105 

سهم ذخاير حاملهاي انرژي از كل ذخاير  

 2011 كشور  18 -انرژي در دنيا
شركت نفت  

 انگلستان 

 با   ذغالسنگ قيمت ديگر  طرف از دارد،  طبيعي گاز در سرشاري  ذخاير  و ذغالسنگ در اندكي ذخاير ايران 

 اين  به انرژي  گذاري قيمت و  ها هزينه تحليل در  است؛ طبيعي گاز سوم  يك معادل  تقريبا  حرارتي ارزش 

 .داشت  توجه  بايد مهم نكته

106 
ديمي(   يا  )آبي  محصوالت  سطح  توزيع 

 در سال زراعي 
89-1388 

وزارت جهاد  

 كشاورزي 

 

107 
ديمي(   يا  )آبي  محصوالت  توليد  ميزان 

 در سال زراعي 
89-1388 

وزارت جهاد  

 كشاورزي 

 



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

108 
 ها، مراتع و بيابان كشور مساحت جنگل

1389 
وزارت جهاد  

 كشاورزي 

 هايي محدوديت با  است  چوب  ها  آن اوليه  ماده  كه  هايي فعاليت  رشته و نيست غني ايران در سلولوزي   منابع

 .هستند  روبرو

109 
 انواع جنگلهاي كشور به تفكيك استان 

 
وزارت جهاد  

 كشاورزي 

 

110 
 انواع مراتع كشور به تفكيك استان 

 
وزارت جهاد  

 كشاورزي 

 

111 
پديده اراضي  انواع  )كوير،  بياباني  هاي 

 اراضي بدون پوشش و...(شور،
 

وزارت جهاد  

 كشاورزي 

 

112 

كاال و خدمات، جمعيت و  تجارت جهاني  

 2010 كشور  39-سهم از توليد ناخالص داخلي

مركز تجارت  

المللي و پايگاه  بين

 داده سازمان ملل 

 

 درآمدهاي  .باشد  بيشتر  غيرنفتي  صادرات از همواره  خدمات و  كاالها  واردات كه شده  باعث نفتي درآمدهاي  بانك مركزي  1350-91 مبلغ كاالهاي صادراتي و وارداتي  113

 المللي بين   مالي خدمات  همچنين و محصوالت  ساير صادرات گسترش  هگذاري،  سرماي  صرف  بايد  نفتي

 .است  تحقق  حال در امر  اين  ملي، توسعه صندوق تشكيل  با  كه شود 
114 

 وزن كاالهاي صادراتي و وارداتي
 بانك مركزي  91-1350

  بانك مركزي  1358-90 واردات كشور به تفكيك نوع كاال  115

  بانك مركزي  1357-91 واردات كشور به تفكيك قاره  116

117 
 تركيب كاالهاي صادراتي  

91-1380 
سازمان توسعه  

 تجارت 

 

118 
از لحاظ   ايران  تجاري  بزرگترين شركاي 

 مبلغ صادرات كاالهاي غيرنفتي
1390 

سازمان توسعه  

 تجارت 

 

119 
 ها روند صادرات به قاره

90-1357 
سازمان توسعه  

 تجارت 

 

120 
 صادرات كاالهاي جهاني 

11-2001 
مركز تجارت  

 المللي بين

 

121 
 گروه كاال   20المللي تجارت بين

11-2007 
مركز تجارت  

 المللي بين

 

122 
 المللي كاالها سهم تجارت بين

11-2007 
مركز تجارت  

 المللي بين

 

صادرات   123 در  ايران  با    10سهم   مركز تجارت   2011كاال 



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

 المللي بين بيشترين حجم صادرات 

124 
روغن سوختها،  و  صادرات  معدني  هاي 

 محصوالت حال از تقطير آنها 
11-2007 

مركز تجارت  

 المللي بين

 

125 

سوختها،   صادرات  در  كشورها  سهم 

از  روغن حال  محصوالت  و  معدني  هاي 

 كشور  11-آنهاتقطير 

2011 
مركز تجارت  

 المللي بين

 

126 
 صادرات تجهيزات و قطعات الكترونيكي

11-2007 
مركز تجارت  

 المللي بين

 

127 
و   تجهيزات  صادرات  در  كشورها  سهم 

 كشور  11-قطعات الكترونيكي
2011 

مركز تجارت  

 المللي بين

 

128 
 صادرات ماشين آالت و وسايل مكانيكي

11-2007 
تجارت  مركز 

 المللي بين

 

129 
سهم كشورها در صادرات ماشين آالت و  

 وسايل مكانيكي 
2011 

مركز تجارت  

 المللي بين

 

130 
از   غير  زميني  نقليه  وسايل  صادرات 

 لكوموتيو و تراموا و قطعات آنها 
11-2007 

مركز تجارت  

 المللي بين

 

131 

نقليه   وسايل  صادرات  كشورها  سهم 

لكوموتيو و تراموا و قطعات  زميني غير از  

 آنها 

2011 
مركز تجارت  

 المللي بين

 

132 
تجارت   در  باال  تمركز  با  محصوالت 

 المللي بين
2010 

مركز تجارت  

 المللي بين

 

133 
تجارت   در  متوسط  تمركز  با  محصوالت 

 المللي بين
2010 

مركز تجارت  

 المللي بين

 

134 
تجارت   در  پايين  تمركز  با  محصوالت 

 المللي بين
2010 

مركز تجارت  

 المللي بين

 

135 
 صادرات خدمات جهان 

11-2001 
مركز تجارت  

 المللي بين

 

136 
 صادرات خدمات در ايران 

2010 
مركز تجارت  

 المللي بين

 



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

  مركز آمار  1390 توزيع جمعيت در استانها  137

138 

 تراكم جمعيت در استانها 

1390 

مركز آمار و  

محاسبات انجام  

 شده 

 

139 
اساس   بر  كشور  جمعيت  افزايش  روند 

 نقاط شهري و روستايي 
 مركز آمار  1390

 

140 

پيش بيني روند جمعيت كشور بر اساس  

و    4 باال  متوسط،  پايين،  )رشد  سناريو 

 نرخ باروري ثابت( 

 سازمان ملل  2100-2010

 

141 

اساس   بر  جمعيت  تغييرات  روند 

برخي   در  متوسط  رشد  سناريوي 

 كشور  8 -كشورها

 سازمان ملل  2050-2005

 

142 

بيني ميانگين سني جمعيت  روند و پيش

صورت   به  رشد  روند  سناريو  اساس  بر 

 كشور  8 –متوسط 

 سازمان ملل  2050-1970
 كشورهايي   جمعيت از  ايران  جمعيت 2050 سال در  متوسط رشد سناريوي  با ملل سازمان  بيني  پيش به  بنا

 !بود  خواهد پيرتر  جهاني ميانگين  همچنين و  آمريكا  تركيه، فرانسه،  مانند 

143 
بيني تركيب سني جمعيت ايران بر  پيش

 اساس سناريو روند رشد متوسط 
 سازمان ملل  2100-2010

 

144 
و   شهري  خانوارهاي  هزينه  ساالنه  روند 

 روستايي 
 مركز آمار  90-1382

 

145 

هزينه ساالنه  و  روند  خوراكي  هاي 

و   شهري  خانوارهاي  غيرخوراكي 

 روستايي 

 مركز آمار  90-1382

 

146 
خانوارهاي   ساالنه  غيرخوراكي  هزينه 

 ها شهري به تفكيك دهك
 مركز آمار  90-1380

 

147 
ساالنه   دخاني  و  خوراكي  هزينه 

 ها خانوارهاي شهري به تفكيك دهك
 مركز آمار  90-1380

 

148 

هزينه انواع  در  سهم  خوراكي  هاي 

 مركز آمار  1386 اي هاي هزينهدهك

 بين   نها آ  سهم  و  بوده  باال  بسيار  خانوار  هاي  هزينه سبد  در  ها  سبزي  و  ميوه  و  گوشت  غالت،  و  نان  سهم 

  اين گذشته، هاي سال در گوشت قيمت  افزايش به توجه  با .است  يكسان تقريباً اي هزينه هاي دهك

 .دارد خانوار تورم  در بااليي سهم  محصول



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

149 
هزينه انواع  در  سهم  غيرخوراكي  هاي 

 اي  هاي هزينهدهك
 مركز آمار  1386

 

  مركز آمار  1380-90 روند تغييرات ضريب جيني 150

151 
كارگاه پروانه  اندازه  داراي  صنعتي  هاي 

 برداري بر اساس تعداد كاركنان بهره
 وزارت صمت  91تا پايان 

 

152 
كارگاه رشته  اندازه  تفكيك  به  ها 

 ها در ايران فعاليت
  

 

153 

 شاخص تمركز و هرفيندال هيرشمن 

 مس تصفيه شده يا مس كاتد  -

 خودرو سواري  -

 شمش آلومينوم آلياژي  -

 ميني بوس  -

 شمش روي  -

 اشين لباسشويي خانگي  -

 تلويزيون رنگي  -

 لوازم بهداشتي چيني -

 كنسرو ماهي  -

 شمش سرب  -

 آب معدني   -

 وزارت صمت  

 

154 

بنگاه اجتماعي  و  نهادي  در  وضعيت  ها 

 2012-13 ايران 
گزارش مجمع  

 جهاني اقتصاد 

 سهامداران منافع  از حفاظت و ) 66 رتبه( ها بنگاه اخالقي رفتار صهاي شاخ در را وضعيت بهترين ايران

 وضعيت ) 130 رتبه( ها بنگاه  گذاري سرمايه  از  حمايت  در  اما .است داشته ) 78 رتبه ( ها  بنگاه  خرد 

 .نيست  مناسب  چندان كشور
  وزارت صمت  1389-90 تعداد واحدهاي صنفي  155

156 
سهم درآمد ماليات و نفت در درآمدهاي  

 دولت
 بانك مركزي  87-1357

 

  بانك مركزي  1368-90 درآمدهاي مالياتي 157

158 
توليد   به  مالياتي  درآمدهاي  نسبت 

 كشور  18 -ناخالص داخلي
 جهاني بانك  2010

 

ناخالص   159 توليد  از  دولت  مخارج    بانك جهاني  2010سهم 



 نكات/ چالش  منبع دوره زماني شاخص  رديف 

 كشور  10 –داخلي 

160 
  11  -سهم بدهي از توليد ناخالص داخلي

 كشور 
 بانك جهاني  10-2006

 

161 
منطقه   كشورهاي  داخلي  ناخالص  توليد 

 2017و پيش بيني سال 
2011 

المللي  صندوق بين

 پول

 

162 
ناخالص   توليد  كشورهاي  رشد  داخلي 

 2017منطقه و پيش بيني سال 
2011 

المللي  صندوق بين

 پول

 

163 
كشورهاي   داخلي  ناخالص  توليد  سرانه 

 2017منطقه و پيش بيني سال 
2011 

المللي  صندوق بين

 پول

 

164 
 تجارت كشورها منطقه 

2011 
مركز تجارت  

 المللي بين

 

165 
بيني سال  تورم كشورهاي منطقه و پيش

2017 
2011 

المللي  صندوق بين

 پول

 

166 

نسبت   و  جيني    %10ضريب 

به   درآمدترين    %10پردرآمدترين  كم 

 كشورهاي منطقه 

 سازمان ملل  2007

 باشد تركيه بزرگترين رقيب ايران در منطقه مي

 



 بندي نكات جمع 

 داشته  مالي منابع  به  نياز  آنكه  از  بيش  ها  آن   رفع كه  هستند ها و...( )اطالعات، ارتباطات، قاعده نرم جنس از بيشتر مسايل كشور   ▪

 .دارد باال همت و هوشمندي به  نياز باشد،

 آبياري  هاي شبكه  و  آب  انتقال  خطوط  سدها،  احداث  آب تنها منبع مهمي گه نسبت به ساير كشورها كمتر از آن برخورداريم كه با  ▪

 .نيست مهمي  چندان  مسئله  آب، نسبي كمبود  اخير، هاي  سال در ويژه  ه ب

ايجاد   ▪ براي كشور  و محدوديتي  دارند  برخي جايگزين  مواجه هستيم كه  با كمبود  بوكسيت  و  مانند چوب  اوليه  مواد  از  برخي  در 

 كنندنمي

آنكه هنوز به وضعيت مطلوب نرسيده  ▪ ايجاد تمدني مسعلت  از تمدن متعارف    )تمدن اسالمي(تقل  ايم آن است كه ما به دنبال 

 جهاني هستيم كه همواره در معرض تهاجمات فكري، امنيتي و اقتصادي زيادي بوده است. 

 حاكميت در ايران در طيف مداخله همه جانبه يا رهاسازي هنوز جايگاه درست خود را نيافته است.  ▪

 ها فيزيكيهاي نرم متناسب با زيرساخت عدم رشد زيرساخت  ▪

 هاي نرم )ابزار حاكميت براي اداره جامعه( موجب گشته حاكميت زيرساخت ضعف در  


