
های وزارت صنعت، معذن و تجارت   برنامهاهم 

 1399در سال 
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 ٍاحذ سٌجص عٌَاى بشًاهِ
عولکشد سال  

 (هاِّ 10)1398
 1399ّذف سال 

 1500 665 َضاسدستگاٌ خَدسٍ سَاسی ٍ ٍاًت

 60 21 َضاسدستگاٌ خَدسٍ تجاسی

 55 40 میلیاسدعذد داسٍ

 300 187 َضاسته الستیک خَدسٍ

 600 428 َضاسته کاغز

 70 46 میلیًن ته هحصَالت پتشٍضیوی

 200 199 َضاسته الیاف پلی استش

 250 191 َضاسته ًخ سیستن پٌبِ ای ٍتشکیبی ٍهصٌَعی

 4 - میلیًن متشمشبع فشش دستبافت

 1 0.62 میلیًن دستگاٌ اًَاع تلَیضیَى

 1/2 0.95 میلیًن دستگاٌ یخچال ٍفشیضس

 1 - میلیًن ته هاضیي آالت صٌعتی ٍتجْیضات

 صىعتاَذاف کمی تًلیذ محصًالت مىتخب در بخش 
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 1399ّذف سال  (هاِّ 10)1398عولکشد سال  ٍاحذ سٌجص عٌَاى بشًاهِ

 105 - میلیًن ته استخشاج سٌگ آّي

 57 - میلیًن ته کٌستاًتشُ آّي

 7 - میلیًن ته آگلَهشُ
 50 - میلیًن ته گٌذلِ

 5 - میلیًن ته چذى
 4 - میلیًن ته کک

 33 - میلیًن ته آّي اسفٌجی

 30 20 میلیًن ته فَالد خام

 33 - میلیًن ته ضوص فَالد

 250 207 َضاسته هس کاتذ

 1427 - َضاسته کٌستاًتشُ  هس

 250 192 َضاسته آلَهیٌا

 450 217 َضاسته آلَهیٌیَم

 2 1/7 میلیًن ته هحصَالت فَالدی
 70 51 میلیًن ته سیواى

 4 - میلًن ته (خام)رغالسٌگ
 500 336 میلیًن متش مشبع کاضی ٍسشاهیک

 2 0.885 میلیًن ته ضیطِ

 600000 - کیلًمتش خطی بشداضت ٍ تعبیش ٍ تفسیش اطالعات پایِ طئَفیضیک َّابشد با قذست تفکیک باال

 25 - يسقٍ 1:100000تْیِ ًقطِ ّای طئَضیویایی ٍ ّیذسٍ طئَضیویایی اکتطافی دس هقیاس 

 130 - يسقٍ 1:25000تْیِ ًقطِ ّای طئَضیویایی ٍ ّیذسٍ طئَضیویایی اکتطافی دس هقیاس 

 450 - يسقٍ 1:25000تْیِ ًقطِ ّای صهیي ضٌاسی کاسبشدی دس هقیاس 

 150000 - ایستگاٌ بشداضت، پشداصش ٍ تفسیش دادُ ّای طئَفیضیک صهیٌی دس هحذٍدُ ّای آًَهالی

 3 - پشيطٌ اکتطاف عٌاصش پایِ

 400000 - کیلًمتش مشبع پتاًسیل یابی آبْای کاسستی

 معذویاَذاف کمی بخش معذن ي صىایع 
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 ٍاحذ سٌجِ عٌَاى بشًاهِ
 عولکشد سال  

 (ها10ِّ)1398
   1399ّذف سال 

 50 41 میلیاسد دالس (هیعاًات گاصی احتساب با)صادسات کاالی غیشًفتی 

 450 - ضعبٍ ساهاًذّی ضشکتْای پخص ٍتَصیعی

 20 - دسصذ سْن فشٍضگاّْای بضسگ صًجیشُ ای اص ضبکِ تَصیع

 100 - دسصذ پَضص یکپاسچِ سّگیشی ٍ سدیابی الکتشًٍیکی کاال ٍخذهات

 5/3 - دسصذ سْن تجاست الکتشًٍیک اص تَلیذ ًاخالص داخلی

 55 - دسصذ سْن ٍاحذّای هکاًیضُ فشٍش اص کل ٍاحذّای صٌفی

 تجارتاَذاف کمی بخش 



تًسعٍ تًلیذ ي  
تعمیق  ساخت  

 داخل 
تًسعٍ صادرات 

غیز وفتی ي  
 مذیزیت ياردات

تًسعٍ معادن ي  
 صىایع معذوی  

 تأمیه مىابع
 مالی ي تًسعٍ
 سزمایٍ گذاری

تًسعٍ فىايری ي  
بُبًد بُزٌ يری  

 در بخش

مذیزیت باسار ي  
ساماوذَی لجستیک  

 تجاری  

بُبًد فضای  
کسب ي کار  

مزتبط با بخش 
صىعت، معذن ي  

 تجارت  

 1399محورهای برنامه وزارت صنعت، معذن و تجارت در سال 

 جُش تًلیذ
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 (بزوامٍ 11  تعذاد) داخل ساخت  تعمیق ي تًلیذ تًسعٍ :ايل محًر1.

 (بزوامٍ 6 تعذاد) ياردات مذیزیت ي وفتی غیز صادرات تًسعٍ : محًرديم2.

 (بزوامٍ 5 تعذاد) راٌ وقشٍ اجزای با معذوی صىایع ي معادن تًسعٍ :سًم محًر 3.

 (بزوامٍ 7 تعذاد) بخش در يری بُزٌ بُبًد ي فىايری تًسعٍ :چُارم محًر4.

 (بزوامٍ 5  تعذاد) تجاری لجستیک ساماوذَی ي باسار مذیزیت:پىجم محًر5.

  (بزوامٍ 5 تعذاد) تجارت ي معذن صىعت، بخش با مزتبط کار ي کسب فضای بُبًد :ششم محًر6.

 (بزوامٍ 4 تعذاد) گذاری سزمایٍ تًسعٍ ي مالی مىابع تأمیه :َفتم محًر7.

 43 :(تعذاد)َا بزوامٍ مجمًع

 محًر َای بزوامٍ
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 تًسعٍ  تًلیذ ي تعمیق  ساخت داخل 

 اعتبار محل مورد نیاز بودجه همکاران مجری اهداف عنوان پروژه ردیف

 ًْضت ساخت داخل 1

هیلیاسد دالس تَلیذ بجای   3/28جایگضیٌی -1
 باصاسٍاسدات دس ساستای تٌظین تَلیذ ٍ 

کاّص ٍابستگی تَلیذ بِ هَاد اٍلیِ  -2
 ٍاسداتی

الالم گلَگاّی تَلیذ با  ضٌاسایی-3
 هالحظات تحشین

ًوایطگاُ ساخت داخل 31بشگضاسی -4
 دساستاى ّا  

 هؼاًٍت اهَس صٌایغ -

 گستشش ٍ ًَساصی صٌایغ ایشاىساصهاى  - 1
ساصهاى تَسؼِ ٍ ًَساصی هؼادى ٍصٌایغ   -2

 هؼذًی ایشاى
 هؼاًٍت طشح ٍ بشًاهِ -3
 ضشکت ًوایطگاّْای بیي الوللی ایشاى-4
ساصهاى ّای صٌؼت، هؼذى ٍ تجاست  -5

 استاى ّا

2 
ظشفیتْای خالی  فؼال ساصی 

 ٍاحذّای صٌؼتی

 صٌؼتیٍاحذ  2300فؼال ساصی  -1
کْا ٍ  ضْشداخل ٍاحذ صٌؼتی دس  1500) 

 (ًَاحی صٌؼتی
  
استفادُ اص ظشفیت ّای هکاًی، هاضیي  -2

آالت ٍاحذ ّای ساکذ ٍ تؼطیل دس جْت  
 ایجاد ٍ ساُ اًذاصی ٍاحذّای جذیذ

صٌایغ کَچک  ساصهاى  -

 ضْشکْای صٌؼتی ایشاىٍ 

 هؼاًٍت اهَس هؼادى ٍ صٌایغ هؼذًی --1
 هؼاًٍت طشح ٍ بشًاهِ-2
 ستاد تسْیل-3
 هؼاًٍت اهَسصٌایغ-4 
ساصهاًْای صٌؼت، هؼذى ٍ تجاست   – 5

 استاًی
 

3 
ًَساصی ًاٍگاى حول ٍ ًمل 

 ػوَهی سٌگیي
 دستگاُ خَدسٍ سٌگیي 176550ًَساصی  -

گستشش ٍ ساصهاى  - 
 ًَساصی صٌایغ ایشاى

 

 هؼاًٍت اهَس صٌایغ -1
 بشًاهِهؼاًٍت طشح ٍ  -2
ضشکت ّای خَدسٍساصی ٍ لطؼِ ساصی   -3

 ریشبط

4 
حوایت اص تاهیي ٍ تَسؼِ 
 ًاٍگاى حول ٍ ًمل سیلی

 دستگاُ اًَاع ٍاگي 13100تَلیذ  -
گستشش ٍ ساصهاى  -

 ًَساصی صٌایغ ایشاى
 

 هؼاًٍت اهَس صٌایغ -1
 بشًاهِهؼاًٍت طشح ٍ  -2
 ضشکت ّای صٌایغ حول ٍ ًمل سیلی -3
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 تًسعٍ  تًلیذ ي تعمیق  ساخت داخل 

 اػتباس هحل هَسد ًیاص بَدجِ ّوکاساى هجشی اّذاف ػٌَاى پشٍطُ سدیف

5 
حمایت اص تًلیذ 
خًدسيَای بشقی 

يَیبشیذی ي 
 مًتًسسیکلت بشقی

خًدسيبشقی  15000تًلیذ  - 1
 يَیبشیذی

 مًتًسسیکلت بشقی 50000تًلیذ  - 2  

گستشش ي ساصمان  --
 وًساصی صىایع ایشان

   

 معايوت امًس صىایع -1
ضشکت َای خًدسيساصی  -2

 ریشبط
ضشکتُای تًلیذکىىذٌ  -3

 مًتًسسیکلت 

6 
 طشح تًسعٍ پًضاک

 سيستایی

اجشای طشح تش اػاع سٚؽ تفاٞٓ ؿذٜ  – 1 
 (2+5)اػتاٖ  7دس تا ػاصٔاٖ تش٘أٝ ٚ تٛدجٝ 

ایجاد وام ي وطان ملی دس عشصٍ  - 2
پًضاک با قابلیت سقابت دس عشصٍ بیه 

 المللی
افضایص کیفیت محصًالت ي  - 3  

 دستیابی بٍ باصاس جُاوی پًضاک
 

ساصمان صىایع کًچک ي  -
 ضُشکُای صىعتی ایشان 

 معايوت امًسصىایع -1
 معايوت طشح ي بشوامٍ -2
صىذيق ضماوت سشمایٍ  – 3

 گزاسی صىایع کًچک
 باوک َای عامل – 4
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تًسعٍ صىایع کًچک 
ي متًسط ي پیًوذ آوُا 

با صىایع بضسگ دس 
ساستای تکمیل صوجیشٌ 

 اسصش 

ياحذ  500ایجاد پیًوذ بیه حذاقل  -1
با  بضسگمتًسط ي کًچک با ياحذ َای 

استفادٌ اص ظشفیت پیماوکاسی فشعی بشای 
 دٌ سضتٍ جذیذ

خاتمٍ خًضٍ صىعتی ي   40تکمیل -2
 خًضٍ دس حال اجشا 10

ساصمان صىایع کًچک   -
 ي ضُشکُای صىعتی ایشان 

 معايوت امًسصىایع -1
معايوت امًس معادن ي صىایع  -2

 معذوی
 ستاد تسُیل -3
 معايوت طشح ي بشوامٍ -4
معايوت آمًصش، پظيَص ي  -5

 فىايسی
 مشکض ملی فشش - 6

8 
ایجاد ي ساٌ اوذاصی 
ضُشکُای صىعتی 

 یکپاسچٍ

 
 
ضُشک  3ایجاد حذاقل  ي  مطالعٍ-

مبتىی بش صوجیشٌ َای  یکپاسچٍ صىعتی
اسصش با َمکاسی ساصماوُای تًسعٍ ای 

 یابخص خصًصی/

ساصمان صىایع کًچک   -
 ي ضُشکُای صىعتی ایشان 

 معايوت امًس صىایع -1
معايوت آمًصش، پظيَص ي  -2

 فىايسی
گستشش ي وًساصی ساصمان -3

 صىایع ایشان
 ایمیذسي-4
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 تًسعٍ  تًلیذ ي تعمیق  ساخت داخل 

 اػتثاس ٔحُ ٔٛسد ٘یاص تٛدجٝ ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف

تاص طشاحی ػاختاس صٙایغ وٛچه تا  9
 ٞای صٙٛف تِٛیذی اػتفادٜ اص ظشفیت 

جٟت تؼٟیُ یىپاسچٝ ػیاػتٍزاسی -1
، تٛإ٘ٙذ ػاصی، حٕایت ٚ تٛػؼٝ  ٌشی

تٍٙاٜ ٞای خشد، وٛچه ٚ ٔتٛػط ٚ 
 استمائ تٟشٜ ٚسی، – 2صٙٛف تِٛیذی 

سلاتت پزیشی ٚ تیٗ إِّّی ػاصی صٙایغ 
 وٛچه ٚ ٔتٛػط  

تذٚیٗ پیؾ ٘ٛیغ لاٖ٘ٛ حٕایت ٚ  -3
 ٔشاحُ لا٘ٛ٘ی جٟت ػیش SMEتٛػؼٝ 

ساصهاى  -
صٌایغ کَچک 

ٍ ضْشکْای 
 ٍ صٌؼتی ایشاى

ػؼٝ هَ
ٔطاِؼات 

ٚپظٚٞـٟای 
 تاصسٌا٘ی

 أٛسصٙایغٔؼاٚ٘ت  -1
 ٔؼاٚ٘ت تاصسٌا٘ی داخّی -2
 تش٘أٝٔؼاٚ٘ت طشح ٚ  -3  
 ٔشوض ّٔی فشؽ -4
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اجشای تؼتٝ ٞای ػیاػتی دس خصٛف 
)  صٙایغ ٔٙتخة  تىٕیُ ص٘جیشٜ اسصؽ

صٙایغ ٘ؼاجی، پٛؿان ٚ چشْ، صٙایغ 
خٛدسٚ، صٙایغ ِٛاصْ خاٍ٘ی، صٙایغ 

الػتیه ٚ پالػتیه، فّضات اػاػی، 
صٙایغ پائیٗ دػت پتشٚؿیٕی ٚ 

 (ٔحصٛالت اص واغز

 تمٛیت ص٘جیشٜ ٞای صٙایغ ٔٙتخة  -
 افضایؾ سلاتت پزیشی صٙایغ ٔٙتخة  -

ٔؼاٚ٘ت أٛس 
 صٙایغ 

 وّیٝ ٔؼاٚ٘تٟا-1
وّیٝ ػاصٔاٟ٘ای تاتؼٝ ٚ  -2

 ٚاتؼتٝ
وّیٝ صٙذٚق ٞای  -3

 حٕایتی
 ٔؼذٖتا٘ه صٙؼت ٚ  -4
 ٔشوض ّٔی فشؽ - 5
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 اػتثاس ٔحُ ٔٛسد ٘یاص تٛدجٝ ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف

تحشیک تماضای خشیذ کاالّای هصشفی  11
 بادٍام ساخت داخل

هؼاًٍت اهَس  -
 باصسگاًی داخلی

 

 هؼاًٍت اهَس صٌایغ -

 تًسعٍ  تًلیذ ي تعمیق  ساخت داخل 
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 ي مذیزیت ياردات   تًسعٍ صادرات غیز وفتی

 اػتثاس ٔحُ ٔٛسد ٘یاص تٛدجٝ ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف

1 

افضایؾ حجٓ ٚ تٙٛع 
صادساتی ٔحصٛالت 

(  واال   ٚ خذٔات)
وـٛس  15تٝ 

وـٛسٞای ٕٞؼایٝ ٚ
چیٗ، ٞٙذ، ػٛسیٝ ٚ 

 (4)ِثٙاٖ 
 

تٝ ٔیضاٖ  حجٓ صادسات افضایؾ - 1
 وـٛس ٕٞؼایٝ 15تٝ  سالٔیّیاسد د39
تٙٛع ٔحصٛالت صادساتی  افضایؾ  - 2

 وـٛس ٕٞؼایٝ 15تٝ 
تٝ ٔیضاٖ  حجٓ صادسات افضایؾ - 3

وـٛسٞای چیٗ، ٞٙذ، تٝ  سالٔیّیاسد د10
 ػٛسیٝ ٚ ِثٙاٖ 

تٙٛع ٔحصٛالت صادساتی  افضایؾ - 4
 وـٛسٞای چیٗ، ٞٙذ، ػٛسیٝ ٚ ِثٙاٖ تٝ 
 تثادالت تاصسٌا٘ی ایجاد ٔشاوض– 5
 ا٘ؼماد تفإٞٙأٝ ٞای اػتا٘ذاسد، - 6

 ضٛاتط فٙی، حُٕ ٚ ٘مُ، ٌٕشوی،
 تجاسی ٚ تا٘ىی تا اِٚٛیت وـٛسٞای

 ٞذف
 اػتمشاس ٕ٘ایٙذٌاٖ تاْ االختیاس  - 7

 تجاسی دس وـٛسٞای ٞذف
 تٙظیٓ تؼشفٝ ٞا ٚ ػٛاسض فصّی  - 8
 

 تجاستػاصٔاٖ تٛػؼٝ 
 ایشاٖ

 ٔؼاٚ٘ت أٛسصٙایغ -1
 ٔؼاٚ٘ت أٛس ٔؼادٖ ٚ صٙایغ ٔؼذ٘ی -2
 طشح ٚ تش٘أٝٔؼاٚ٘ت -3
 ٔؼاٚ٘ت آٔٛصؽ، پظٚٞؾ ٚ فٙاٚسی -4
 صٙذٚق ضٕا٘ت صادسات -5
 اِىتشٚ٘یىیٔشوض تٛػؼٝ تجاست  -6
ؿشوت ػٟأی ٕ٘ایـٍاٜ ٞای تیٗ  - 7

 إِّّی
 ػاصٔاٖ اػتا٘ذاسد ایشاٖ - 8
 ٚصاست ساٜ، ٔؼىٗ ٚ ؿٟشػاصی -9

 تا٘ه ٔشوضی  -10
ٌؼتشؽ ٚ ٘ٛػاصی صٙایغ ػاصٔاٖ – 11

 ایشاٖ
ػاصٔاٖ تٛػؼٝ ٚ ٘ٛػاصی ٔؼادٖ  -12

 ٚصٙایغ ٔؼذ٘ی ایشاٖ
ٔٛػؼٝ ٔطاِؼات ٚ پظٚٞؾ ٞای  - 13

 تاصسٌا٘ی
 

 اتاق تاصسٌا٘ی -14

2 

ٌؼتشؽ لشاسداد 
واال  -تٟاتش واال

تشای ٔثادالت 
 ٚاسداتی ٚ صادساتی

تشای )ٔیّیاسد دالسی  5اسصؽ تٟاتش  -
واالٞای اػاػی، ٔٛاد اِٚیٝ، تجٟیضات 

 (ٚ لطؼات تِٛیذی

 ػاصٔاٖ تٛػؼٝ تجاست -
 ایشاٖ

ٌؼتشؽ ٚ ٘ٛػاصی صٙایغ ػاصٔاٖ  - 1  
 ایشاٖ

ػاصٔاٖ تٛػؼٝ ٚ ٘ٛػاصی ٔؼادٖ ٚصٙایغ  -2
 ٔؼذ٘ی ایشاٖ

 ٔؼاٚ٘ت طشح ٚ تش٘أٝ-3
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 ي مذیزیت ياردات   تًسعٍ صادرات غیز وفتی

 اػتثاس ٔحُ ٔٛسد ٘یاص تٛدجٝ ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف

3 
حٕایت اص تِٛیذ داخُ 

 ٚتٛػؼٝ تش٘ذ ٔحصٛالت ٚ
 تاصاسٞای صادساتی

ٔذیشیت ٚ اجشای ٔٙاػة ٕ٘ایـٍاٜ  -  1
2022 Expo  ٚ تا تٟشٜ ٌیشی اص تٛاٖ داخّی

 حضٛس ٔٛثش تخؾ خصٛصی
ٔطاِؼٝ أىا٘ؼٙجی اػتمشاس   -2  

ٕ٘ایــٍاٟٞای دائٕی دس وــٛسٞای ٞـذف 
 (اٚساػیا+ وـٛس ٕٞؼای15ٝ) 

 ؿشوت ٕ٘ایـٍاٟٞای -
 تیٗ إِّّی ایشاٖ

 ٔؼاٚ٘ت تاصسٌا٘ی داخّی- 1
 ػاصٔاٖ تٛػؼٝ تجاست ایشاٖ -2  
 ٔشوض تٛػؼٝ تجاست اِىتشٚ٘یىی – 3
 ٔشوض ّٔی فشؽ - 4
 ٔشوض اصٙاف – 5 
ٔٛػؼٝ ٔطاِؼات ٚ پظٚٞؾ ٞای  - 6

 تاصسٌا٘ی
 اتاق تاصسٌا٘ی – 7

4 

تٛػؼٝ ٔٛثش صادسات ٚتأیٗ 
أٙیت ٔاِی صادسوٙٙذٌاٖ 

تٝ وـٛسٞای ٞذف 
+  وـٛس ٕٞؼای15ٝ)

 (ٞٙذ ٚ چیٗ+ اٚساػیا

ٔذیشیت پٛؿؾ سیؼه ٞای تجاسی  - 1  
تا سٚیىشد پـتیثا٘ی اص پشٚطٜ ٞای ػٕشا٘ی ٚ 

صادسات خذٔات فٙی ٚ ٟٔٙذػی تٝ 
 وـٛسٞای ٕٞؼایٝ

ٔیّیاسد دالس تیٕٝ ٘أٝ ٚ ضٕا٘ت  3صذٚس  -2
٘أٝ اػتثاسی تٝ وــٛسٞای ٞـذف تا اِٚٛیت 

ٚ وـٛس ٞذف 4وـٛس ٕٞؼایٝ ٚ 15
 اٚساػیا وـٛسٞای حٛصٜ

صٙذٚق ضٕا٘ت  -
 صادسات ایشاٖ

حٛصٜ لائٓ ٔماْ ٚصیش دس أٛس  - 1
 تاصسٌا٘ی

 ػاصٔاٖ تٛػؼٝ تجاست ایشاٖ - 2
 

5 
، تشٚیج ٚ تش٘ذ تٛػؼٝ تاصاس

ٞٛیت ٚ استمای جایٍاٜ 
   فشؽ دػتثاف ایشا٘ی

 تِٛیذ ٚ تجاست فشؽ ایجاد تحَٛ دس - 1
 ٔؼتثش ٚ جذیذ ٚ ٔؼشفی تش٘ذٞایدػتثاف 

ٚ  وـٛس ٕٞؼای15ٝتٛػؼٝ صادسات تٝ  -2
 وـٛسٞای چیٗ، ٞٙذ، ػٛسیٝ ٚ ِثٙاٖ 

 تشٌضاسی ٕ٘ایـٍاٜ فشؽ – 3

 ٔشوض ّٔی فشؽ ایشاٖ  -

 ػاصٔاٖ تٛػؼٝ تجاست ایشاٖ -1
 تیٗ إِّّی ؿشوت ٕ٘ایـٍاٟٞای -2

 ایشاٖ
 

11 



 ي مذیزیت ياردات   تًسعٍ صادرات غیز وفتی

 اػتثاس ٔحُ ٔٛسد ٘یاص تٛدجٝ ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف

6 
 تٛػؼٝ ٚ ٌؼتشؽ
صیشػاخت ٞای 

 صادساتی -تجاسی

  تمٛیت صیشػاختٟایتٛػؼٝ ٚ  -1
ؿأُ ا٘ثاس،ػشدخا٘ٝ،ٔشاوض تجاسی 

تاسا٘ذاصواال،ٔشاوض تؼتٝ تٙذی ٚفشآٚسی 
 ٚپایا٘ٝ ٞای ِجؼتیىی

پایا٘ٝ ٞای صادساتی تخصصی تا  - 2
ٔٙطمٝ  -اِٚٛیت ٔشصی ٚ تشؽ واالیی

 ای
 تاصاسچٝ ٞای ٔشصی - 3
 ٔٙاطك آصاد ٚ صادساتی   - 4
 ٕ٘ایـٍاٜ دائٕی - 5
 

 ػاصٔاٖ تٛػؼٝ تجاست ایشاٖ -

حٛصٜ لائٓ ٔماْ ٚصیش دس أٛس  - 1  
 تاصسٌا٘ی

 ٌٕشن - 2
 اػتا٘ذاسیٟا - 3
ػـاصٔاٖ ساٞـذاسی ٚ حٕـُ ٚ ٘مُ   - 4

 جادٜ ای
ػاصٔاٖ صٙؼت، ٔؼذٖ ٚ تجاست   - 5

 اػتاٟ٘ا
 دفتش ٔمشسات صادسات ٚٚاسدات   - 6
 ٔشوض ّٔی فشؽ - 7
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 با تاکیذ بز وقشٍ راٌ  معذن  تًسعٍ معادن ي صىایع معذوی

ٔٛسد   تٛدجٝ ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف
 اػتثاس ٔحُ ٘یاص

فؼالیتْای  تَسؼِ  1
 اکتطافی

بش  ضٌاسایی ٍ پی جَیی هَاد هؼذًی دس کطَس-1
اساس صٍى ّای ساختاسی، پٌِْ ّا ٍ اٍلَیت ّای 

 ّضاس کیلَهتش هشبغ  120اکتطافی بِ هیضاى 
ّضاس 150چشخِ طئَفیضیک خطی بِ هیضاىتکویل  – 2

 کیلَهتش خطی
  50ت پایِ صهیي ضٌاسی حذالل طالػاتَلیذ ا - 3

 ٍسلِ
تجویغ اطالػات ٍ استاًذاسد ساصی اطالػات - 4

 اکتطافی 
   

ساصهاى صهیي  -
 ضٌاسی

 

هؼاًٍت اهَس هؼادى ٍ  -1
 صٌایغ هؼذًی

 ایویذسٍ -2
 

 منابع داخلی هٌابغ داخلی

)  ّضاسًمطِ  40اًجام طئَفیضیک صهیٌی بِ هیضاى -1
 (ایستگاُ 

 ّضاسهتش حفاسی 100اًجام  - 2
 ایویذسٍ -

هؼاًٍت اهَس هؼادى ٍ  -1
 صٌایغ هؼذًی

 ساصهاى صهیي ضٌاسی -2

2 
، فؼال ساصی ٍ  احیاء

تَسؼِ هؼادى کَچک 
 همیاس

هؼذى ٍ تکویل پلٌت ّای  150فؼالی حذالل باص  -  
 صٌؼتی ٍ ًیوِ صٌؼتی

 ایویذسٍ-  
ضشکت تْیِ ٍ ) 

تَلیذ هَاد هؼذًی 
 (ایشاى 

هؼاًٍت اهَس هؼادى ٍ  -1
 صٌایغ هؼذًی

 ساصهاى صهیي ضٌاسی -2
بیوِ سشهایِ صٌذٍق  -3

 گزاسی فؼالیتْای هؼذًی 
 هؼذى ایشاى خاًِ – 4

3 
صًجیشُ اسصش  تکویل 

فَالد، )فلضات اساسی
 (هس ٍ آلَهیٌیَم

 اّذاف هٌذسج دس ًمطِ ساُ هؼذى تحمك -
تکویل صٌایغ پاییي دست ٍ حلمِ ّای هفمَدُ با  -  

 اسصش افضٍدُ با ال 
 

هؼاًٍت اهَس  -
هؼادى ٍ صٌایغ 

ضشکتْای )هؼذًی
 (بخص خصَصی 

 ایویذسٍ -1
 هؼاًٍت طشح ٍ بشًاهِ -2

هیلیاسد   1.5
 دالس

منابع داخلی و 
 فاینانس
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 با تاکیذ بز وقشٍ راٌ  معذن  تًسعٍ معادن ي صىایع معذوی

ٔٛسد   تٛدجٝ ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف
 اػتثاس ٔحُ ٘یاص

تجْیض ٍ ًَساصی هؼادى   4
 کطَس

لبیل لَدس ٍ  جایگضیٌی هاضیي آالت هؼذًی اص
 ...بلذٍصس، ٍدستگاّْای حفاسی ٍ

 

هؼاًٍت اهَس  -
هؼادى ٍ  

صٌایغ  
 هؼذًی

 

 ایویذسٍ -1
 بشًاهِهؼاًٍت طشح ٍ  -2
صٌذٍق بیوِ سشهایِ  - 3

 گزاسی فؼالیتْای هؼذًی
 خاًِ هؼذى ایشاى  -4
    

تَسؼِ پایگاُ هلی دادُ  5
 ّای ػلَم صهیي

تجٕیغ ٚ تىٕیُ اطالػات طئٛفیضیه 
 اص ساٜ دٚس  ٞٛایی،طیٛؿیٕی،ػٙجؾ

 وـٛسٔؼادٖ  اطالػات اوتـافی ٚ  اػتخشاج ػایش
 

ساصهاى صهیي  -
ضٌاسی ٍ اکتطافات 

 هؼذًی کطَس
 

 ایویذسٍ - 1  
هؼاًٍت اهَس هؼادى ٍ  - 2  

 صٌایغ هؼذًی
 هؼاًٍت طشح ٍ بشًاهِ - 3  
.  اتوی  ساصهاى اًشطی – 4 

   ..ًفت ٍ
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 توسعه فناوری و بهبود بهره وری در بخش
 اػتثاس ٔحُ ٔٛسد ٘یاص تٛدجٝ ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف

1 

طشاحی ٚ اػتمشاس ٔذَ 
چشخٝ ٔذیشیت تٟشٜ ٚسی 

تٍٙاٜ  20حذالُ )دس تخؾ 
 (تضسي صٙؼتی

اػتمشاس ٔذَ چشخٝ ٔذیشیت تٟشٜ  -1
 ٚسی

ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ تٟثٛد تٟشٜ ٚسی  -2
تٍٙاٜ تضسي  20ػٛأُ تِٛیذ دس 

 صٙؼتی

آٔٛصؽ، ٔؼاٚ٘ت  -
 پظٚٞؾ ٚ فٙاٚسی

 أٛس صٙایغٔؼاٚ٘ت  -1
أٛس ٔؼادٖ ٚ صٙایغ ٔؼاٚ٘ت  -2

 ٔؼذ٘ی
ٌؼتشؽ ٚ ٘ٛػاصی ػاصٔاٖ  -3

 صٙایغ ایشاٖ
ػاصٔاٖ تٛػؼٝ ٚ ٘ٛػاصی ٔؼادٖ -4

 ٚصٙایغ ٔؼذ٘ی ایشاٖ

2 
ػاصی اجشای طشح تٛإ٘ٙذ 

  پایذاستِٛیذ ٚ تٛػؼٝ اؿتغاَ 
 (تاجّٔی طشح )

تٍٙاٜ  1000تٛإ٘ٙذػاصی حذالُ  -
 التصادی

آٔٛصؽ، ٔؼاٚ٘ت  -
 ٚ فٙاٚسی پظٚٞؾ

 ٔؼاٚ٘ت أٛسصٙایغ -1
ٔؼاٚ٘ت أٛس ٔؼادٖ ٚ صٙایغ  -2

 ٔؼذ٘ی
 ٔشوض ّٔی فشؽ -3

3   

حٕایت ٚ ٞذایت اص ایجاد ٚ  
ساٜ ا٘ذاصی ٔشاوض تثادَ 

دس تخؾ صٙؼت دس  فٙاٚسی
 داخُ ٚ خاسج اصوـٛس

فٙاٚسیٟای ٘ٛیٗ دس  تٕشوض دس تثادَ -1
 وـٛسٚ تیٗ إِّّی ػطح

پشٚطٜ دسحٕایت  100اجشای حذالُ  -2
اص سػٛخ فٙاٚسی ٞای ایجاد ؿذٜ تٛػط 

 ؿشوت ٞای دا٘ؾ تٙیاٖ تٝ صٙؼت

تشای  ایٕیذسٚ/ایذسٚ -
 حٛصٜ ٞای ٔؼذ٘ی

 ٔؼاٚ٘ت أٛسصٙایغ -1
ٔؼاٚ٘ت أٛس ٔؼادٖ ٚ صٙایغ  -2

 ٔؼذ٘ی
ٔؼاٚ٘ت آٔٛصؽ، پظٚٞؾ ٚ  -3

 فٙاٚسی
 ٔؼاٚ٘ت طشح ٚ تش٘أٝ -4
 

4 
تحَٛ دیجیتاَ ٔشوض ایجاد 

دس ٔٛاجٟٝ تا ا٘مالب صٙؼتی 
 چٟاسْ

دس صٙایغ  ٔشاوض دیجیتاَ ساٜ ا٘ذاصی -
 فٛالد، غزایی ٚ آؿأیذ٘ی ٚ خٛدسٚ

   
 ایذسٚ -

 ٔؼاٚ٘ت أٛسصٙایغ -1
ٔؼاٚ٘ت أٛس ٔؼادٖ ٚ صٙایغ  -2

 ٔؼذ٘ی
آٔٛصؽ، پظٚٞؾ ٚ ٔؼاٚ٘ت  -3

 فٙاٚسی

5 
 ادغاْ ٚ تّٕه

ؿشوت ٞای ٔٙتخة تا 
 سٚیىشد استمای تٟشٜ ٚسی

 هؼاًٍت اهَس صٌایغ  صٙؼت ٔٙتخة 9ؿشوت دس  5 حذالُ -
   

ٔؼاٚ٘ت آٔٛصؽ، پظٚٞؾ ٚ  -2
 فٙاٚسی

 ٔؼاٚ٘ت طشح ٚ تش٘أٝ-3
ٌؼتشؽ ٚ ٘ٛػاصی ػاصٔاٖ  -4

 صٙایغ ایشاٖ
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 توسعه فناوری و بهبود بهره وری در بخش
 اػتثاس ٔحُ ٔٛسد ٘یاص تٛدجٝ ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف

ٚسی صٙایغ  استمای تٟشٜ 6
 ٚصٙٛف تِٛیذی

تاصػاصی ٚ ٘ٛػاصی حذالُ   – 1
 ٚاحذصٙؼتی 1500

ػاصٔاٖ ٌؼتشؽ ٚ -
٘ٛػاصی صٙایغ ایشاٖ 

 (ایذسٚ)

 ٔؼاٚ٘ت أٛس صٙایغ -1
 ػاصٔاٖ تٛػؼٝ تجاست ایشاٖ - 2
ػاصٔاٖ صٙایغ وٛچه ٚ - 3

 ؿٟشوٟای صٙؼتی ایشاٖ
 ٔؼاٚ٘ت طشح ٚ تش٘أٝ -4
 

تاصػاصی ٚ ٘ٛػاصی حذالُ   -2
 ٚاحذ صٙفی تِٛیذی1500

 
ٔؼاٚ٘ت تاصسٌا٘ی  -

 داخّی

صٙؼتی  ؿشوت ؿٟشوٟای -1
 اػتاٖ ٞا

ػاصٔاٖ ٌؼتشؽ ٚ ٘ٛػاصی  - 2
 (ایذسٚ)صٙایغ ایشاٖ 

 ٔؼاٚ٘ت طشح ٚ تش٘أٝ -3

ٟ٘ضت ٘ٛآٚسی دس  7
 تِٛیذ

ٔؼاٚ٘ت آٔٛصؽ،  -
 پظٚٞؾ ٚ فٙاٚسی 

 أٛس صٙایغ ٔؼاٚ٘ت  - 1
صٙایغ  ٔؼادٖ ٚأٛس ٔؼاٚ٘ت  - 2

 ٔؼذ٘ی
ٌؼتشؽ ٚ ٘ٛػاصی ػاصٔاٖ  - 3

 (ایذسٚ)صٙایغ ایشاٖ 
ػاصٔاٖ تٛػؼٝ ٚ ٘ٛػاصی  - 4

ٔؼادٖ ٚ صٙایغ ٔؼذ٘ی ایشاٖ 
 (ایٕیذسٚ)
ػاصٔاٖ صٙایغ وٛچه ٚ  - 5

 ؿٟشوٟای صٙؼتی ایشاٖ
 ٔؼاٚ٘ت طشح ٚ تش٘أٝ - 6
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 مذیزیت باسار ي ساماوذَی لجستیک تجاری

 اػتثاس ٔحُ ٔٛسد ٘یاص تٛدجٝ ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف

1 

ػأا٘ذٞی 
ِجؼتیه تجاسی ٚ 
ص٘جیشٜ ٞای تأیٗ  

 وـٛس

 ػأا٘ذٞی ؿشوتٟای پخؾ -1
دسصذی ػٟٓ فشٚؿٍاٜ   15افضایؾ  -2

 ٞای ص٘جیشٜ ای
ػأا٘ذٞی اصٙاف تِٛیذی دس ساػتای   -3

 تىٕیُ ص٘جیشٜ اسصؽ صٙایغ ٔٙتخة  
 تىٕیُ ٚ تٛػؼٝ ٔشاوض تٛصیغ  - 4

ِجؼتیه ؿٟشی تا اٍِٛی ٔیادیٗ ٔیٜٛ ٚ  
تشٜ تاس، ٔشاوضٍٟ٘ذاسی واال اػٓ اص ا٘ثاس،  

ػشدخا٘ٝ ٚ ػیّٛ، ٔشاوضتاسا٘ذاص واال، ٔشاوض  
تؼتٝ تٙذی ٚ فشآٚسی ٚ پایا٘ٝ ٞای  

   ِجؼتیىی
 ؿٟشن صٙفی 3ساٜ ا٘ذاصی  – 5

تاصسٌا٘ی  ٔؼاٚ٘ت  -
 داخّی

 ٔؼاٚ٘ت أٛسصٙایغ -1
ٔؼاٚ٘ت أٛس ٔؼادٖ ٚ صٙایغ   -2

 ٔؼذ٘ی
ٔشوض تٛػؼٝ تجاست   -3

 اِىتشٚ٘یىی
 ٌٕشن  -4
ٝ ٞا-5  پایا٘
 اػتا٘ذاسی ٞا - 6
دفتش ٔمشسات صادسات ٚ    - 7

 ٚاسدات
 ؿشوت تاصسٌا٘ی دِٚتی - 8
ؿشوت أٛس پـتیثا٘ی داْ   - 9

 وـٛس

2 

تمٛیت ػیؼتٓ ٞای 
ٚ  ٘ظاستی واال 

خذٔات ٚ ٘ظاْ  
تٛصیغ اص تِٛیذ ٚ  
 ٚاسدات تا ٔصشف

پایٍاٜ ٞا، ایؼتٍاٜ ٞا ٚ ػأا٘ٝ  ایجاد-1
 ٞای ٘ظاست دس ؿٟشٞای تضسي

تىٕیُ پشٚطٜ ّٔی ٚ ػشاػشی دسج   -2
تشچؼة لیٕت دس تٕأی ٔثادی تِٛیذی ٚ  

 ٔصشفی
تٛػؼٝ ٚ تىٕیُ ػأا٘ٝ ٞای ا٘ثاس،   -3

 سصذ، لیٕت ٚ ٌاسا٘تی
ٞذفٕٙذ ٚ ٞٛؿٕٙذ ػاصی ػیؼتٓ  – 4

 ٞای ٘ظاستی
پیؾ تیٙی ٚ ٔذیشیت تحشاٖ واال ٚ   – 5

 خذٔات ٟٔٓ ٚ حؼاع دس ٔماطغ خاف

 ػاصٔاٖ حٕایت -
ٔصشف وٙٙذٌاٖ  

 ٚتِٛیذ وٙٙذٌاٖ

 اتاق اصٙاف -1
 اتاق تاصسٌا٘ی - 2
ػاصٔاٖ صذا ٚ ػیٕای  – 3

 جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ
ػاصٔاٖ ٞای صٙؼت، ٔؼذٖ ٚ   - 4

ٖ ٞا  تجاست اػتا
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 مذیزیت باسار ي ساماوذَی لجستیک تجاری

 اػتثاس ٔحُ ٔٛسد ٘یاص تٛدجٝ ٕٞىاساٖ هجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف

3 
ٔذیشیت رخایش  

واالٞای ساٞثشدی 
 اػاػی

حفظ ٚ ٔذیشیت واالٞای   - 1
، تش٘ج، سٚغٗ،  ٌٙذْ)اػاػی

، رست، ػٛیا، ٌٛؿت ؿىش، جٛ
 (لشٔضٔشؽ ٚ ٌٛؿت 

تىٕیُ ٔشاوض ٍٟ٘ذاسی   - 2
واال ٚ ایجاد ٔشاوض جذیذ دس  

ٖ ٞای ٔٛسد ٘یاص    اػتا

ؿشوت   -
 دِٚتیتاصسٌا٘ی 

 ٔؼاٚ٘ت تاصسٌا٘ی داخّی -1
ػاصٔاٖ حٕایت ٔصشف وٙٙذٌاٖ  -2

 ٚ تِٛیذ وٙٙذٌاٖ
ؿشوت أٛس پـتیثا٘ی أٛس داْ   -3

 وـٛس
ػاصٔاٖ ٞای صٙؼت، ٔؼذٖ ٚ   -4

ٖ ٞای ریشتط  تجاست اػتا
 

4 

ػیاػت ٌزاسی، تش٘أٝ  
سیضی ٚتٙظیٓ تاصاس واال 

ٚخذٔات اػاػی 
 ٚضشٚسی

افضایؾ تاب آٚسی تاصاسواال   -1
 تحشیٓٚخذٔات دس ؿشایط 

واٞؾ ٘ٛػا٘ات لیٕت ٚ  - 2
جٌّٛیشی اص تحشاٖ واال ٚ  

خذٔات تا اػتفادٜ اص ػیاػت 
 ..ٞای ٚاسداتی،تؼشفٝ ٞا ٚ

ٔؼاٚ٘ت   -
 تاصسٌا٘ی داخّی

 ٔؼاٚ٘ت أٛسصٙایغ -1
 ٔؼاٚ٘ت أٛس ٔؼادٖ ٚ صٙایغ ٔؼذ٘ی -2
 ػاصٔاٖ حٕایت- 3

 ٔصشف وٙٙذٌاٖ  ٚتِٛیذ وٙٙذٌاٖ

5 

) ٔثاسصٜ تا لاچاق واال
تٛیظٜ تا تٕشوض تش  

ٔحصٛالت پٛؿان ٚ  
 (ِٛاصْ خاٍ٘ی 

واٞؾ حجٓ ٚ اسصؽ   – 1
 واالٞای لاچاق

ٔذیشیت ٚ تٙظیٓ تاصاس   – 2
 داخّی

دسج تشچؼة لیٕت دس  - 3
 تٕأی ٔثادی تِٛیذی ٚ ٔصشفی

 ػاصٔاٖ حٕایت -
ٔصشف وٙٙذٌاٖ  

ٚ 
 تِٛیذ وٙٙذٌاٖ

 ٔؼاٚ٘ت أٛسصٙایغ -1
 ٔؼاٚ٘ت أٛس ٔؼادٖ ٚ صٙایغ ٔؼذ٘ی -2
 ٔؼاٚ٘ت تاصسٌا٘ی داخّی -3
 اتاق تاصسٌا٘ی -4
 اتاق اصٙاف -5
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 بُبًد فضای کسب ي کار مزتبط با بخش صىعت، معذن ي تجارت

 ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف
ٔٛسد   تٛدجٝ

 ٘یاص
 اػتثاس ٔحُ

اصالح فشآیٙذٞا ٚ  1
 ٞادػتٛساِؼُٕ 

  ٚ دػتٛساِؼُٕ ٞای فشآیٙذاصالح  -1
 جاسی  

واٞؾ  )ٔجٛصٞاواٞؾ صٔاٖ صذٚس  -2
 (ٔذاسن ٔٛسد ٘یاص، ٔشاحُ غیش ضشٚس

 
فشآیٙذٞای   ٕ٘ٛدٖاِىتشٚ٘یىی  -3

حذالُ تؼذاد  )   1399ٔٙتخة دس ػاَ 
 (فشآیٙذ 6

ٔشوض ٘ٛػاصی  
اداسی  ٚ تحَٛ 

ٚ فٙاٚسی  
 اطالػات

 ٔؼاٚ٘ت طشح ٚ تش٘أٝ -1
 ٔؼاٚ٘ت أٛس صٙایغ -2
 ٔؼاٚ٘ت آٔٛصؽ، پظٚٞؾ ٚ فٙاٚسی -3
 ٔؼاٚ٘ت أٛس ٔؼادٖ ٚ صٙایغ ٔؼذ٘ی -4
 اِىتشٚ٘یىیٔشوض تٛػؼٝ تجاست  -5
 ٔؼاٚ٘ت تاصسٌا٘ی داخّی-6
 ٔشوض ّٔی فشؽ - 7
 

 ٔیّیاسد سیاَ 4

2 
تٙمیح لٛا٘یٗ ٚ  

ٔمشسات ٔا٘غ تِٛیذ ٚ  
 تجاست  

لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات  تاصٍ٘شی ٚ اصالح  -1
 ٔٛجٛد

دس تِٛیذ ٚ  احصاء لٛا٘یٗ ٔخُ  -2
 دس ساػتای سفغ ٔٛا٘غپیـٟٙاد ٚ  تجاست

ٔٛػؼٝ  
ٔطاِؼات ٚ  

پظٚٞؾ ٞای  
 تاصسٌا٘ی

 تٛػؼٝ ٔذیشیت ٚ ٔٙاتغٔؼاٚ٘ت  -1
ٔؼاٚ٘ت أٛس حمٛلی، ٔجّغ ٚ  -2

 اػتاٟ٘ا

3 
ایجاد ٚ تٛػؼٝ 

ٞای جأغ   ػأا٘ٝ
 اطالػاتی  

ٚ تٛػؼٝ ػأا٘ٝ ٞای جأغ  ایجاد  -
 اطالػاتی

یىپاسچٝ ػاصی ػیؼتٓ ٞای تٟیٗ  -
 یاب، واداػتش ٚ جأغ تجاست

اِىتشٚ٘یىی ٕ٘ٛدٖ  ٚ ٞٛؿٕٙذ -
ػاصی فشآیٙذٞای فؼاِیت ٞای 

 ٔؼذ٘ی ٚ صٙایغ ٔؼذ٘ی
 BI ا٘ذاصی ػأا٘ٝ  ساٜ -

ٔشوض ٘ٛػاصی  
 ٚ تحَٛ اداسی

 تش٘أٝٔؼاٚ٘ت طشح ٚ  -1
 ٔؼاٚ٘ت أٛس ٔؼادٖ ٚ صٙایغ ٔؼذ٘ی-2
 ػاصٔاٖ تٛػؼٝ ٚ تجاست ایشاٖ – 3
 ٔشوض تٛػؼٝ تجاست اِىتشٚ٘یىی  -4
 وّیٝ ػاصٔاٟ٘ا ٚ حٛصٜ ٞای ریشتط- 5
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 بُبًد فضای کسب ي کار مزتبط با بخش صىعت، معذن ي تجارت

 ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف
ٔٛسد   تٛدجٝ

 ٘یاص
 اػتثاس ٔحُ

4 
استمای  تٛػؼٝ ٚ 

ػأا٘ٝ جأغ  
 تجاست

ا٘ثاسٞا ٚ   تىٕیُ پشٚطٜ ػأا٘ٝ – 1
سصذ واال ٚ تاصسػی ٚ سػیذٌی تٝ 

 ؿىایات
تىٕیُ ٚ استمای ػأا٘ٝ جأغ   – 2

ٞای وّیٝ appتجاست ٚ تٟیٝ  
 ػأا٘ٝ ٞای ٔشتٛطٝ

اجشای پشٚطٜ اِىتشٚ٘یىی وشدٖ  – 3
 فشآیٙذ ثثت ٚ ػفاسؽ

ٔشوض تٛػؼٝ 
تجاست  

 اِىتشٚ٘یىی

 ػاصٔاٖ تٛػؼٝ تجاست ایشاٖ – 1
ػاصٔاٖ حٕایت ٔصشف وٙٙذٌاٖ ٚ   -2

 تِٛیذ وٙٙذٌاٖ
  ٔؼاٚ٘ت تٛػؼٝ ٔذیشیت ٚ ٔٙاتغ -3

5 
تذٚیٗ ػٙذ ػیاػت 

ٔؼذ٘ی   ٞای صٙؼتی،
 ٚ تجاسی

ؿٙاػایی ص٘جیشٜ اسصؽ ٚ تمٛیت   – 1
حّمٝ ٞای ضؼیف ٚ ٔفمٛد٠ صٙایغ  

 ٔٙتخة
تىٕیُ )اسایٝ تؼتٝ ٞای ػیاػتی -2

تٕٙظٛس  ( ػیاػت ٞای افمی ٚ ػٕٛدی
 تمٛیت ص٘جیشٜ اسصؽ صٙایغ ٔٙتخة

ٔٛػؼٝ  
ٔطاِؼات ٚ  

پظٚٞؾ ٞای  
 تاصسٌا٘ی

 تش٘أٝطشح ٚ ٔؼاٚ٘ت -
 ٔؼاٚ٘ت أٛس صٙایغ-
 ٔؼاٚ٘ت أٛس ٔؼادٖ-
 



 مالی ي تًسعٍ سزمایٍ گذاریمیه مىابع أت

 اػتثاس ٔحُ ٔٛسد ٘یاص تٛدجٝ ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف

1 
تىاسٌیشی اتضاسٞای ٘ٛیٗ 

ٔاِی تا ٞذف جزب  
 ٘مذیٍٙی ػشٌشداٖ

 150تىاسٌیشی اتضاسٞا تٝ ٔیضاٖ 
 :ٞضاس ٔیّیاسد سیاَ ؿأُ 

 ا٘تـاس ا٘ٛاع اٚساق  -
 دس تاصاس ػشٔایٝ   پزیشؽ-
 صٙذٚق جؼٛسا٘ٝ ٔؼذ٘ی-
 تأیٗ ٔاِی جٕؼی  -
 ِیضیًٙ-
 تأیٗ ٔاِی ص٘جیشٜ تأیٗ-
صٙذٚلٟای ػپشدٜ واالیی، -

ػشٔایٝ ٌزاسی خصٛصی ٚ  
 صٙذٚق لاتُ ٔؼأّٝ

ٔؼاٚ٘ت طشح  
 ٚ تش٘أٝ

 وّیٝ ٔؼاٚ٘تٟا -1
 وّیٝ ػاصٔاٟ٘ای تاتؼٝ -2
 ٞای حٕایتیصٙذٚق وّیٝ -3
 ٔؼذٖتا٘ه صٙؼت ٚ  -4
 

2 

ػشٔایٝ ٌزاسی دس اجشای  
دس طشح ٞای تٛػؼٝ ای 

ٔحشْٚ ٚ وٕتش  ٔٙاطك 
 تشخٛسداس

تٛػؼٝ ٔٙاطك ٔحشْٚ ٚ تؼادَ   -1
 ٔٙطمٝ ای تخـی

اػتاٖ جذیذ تٝ  9تٛػؼٝ تٝ  -2
 1398اػتاٖ ػاَ  12ػالٜٚ 

ٔؼاٚ٘ت طشح  
 ٚ تش٘أٝ

 وّیٝ ٔؼاٚ٘تٟا -1
 وّیٝ ػاصٔاٟ٘ای تاتؼٝ -2
 ٞای حٕایتیصٙذٚق وّیٝ -3
 ٔؼذٖتا٘ه صٙؼت ٚ  -4
صٙؼت، ٔؼذٖ ٚ   ػاصٔاٟ٘ای -5

 تجاست اػتاٟ٘ای ریشتط
 اػتا٘ذاسدٞای اػتاٟ٘ای ریشتط -6
 ٔشوض ّٔی فشؽ - 7
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 مالی ي تًسعٍ سزمایٍ گذاریمیه مىابع أت

 اػتثاس ٔحُ ٔٛسد ٘یاص تٛدجٝ ٕٞىاساٖ ٔجشی اٞذاف ػٙٛاٖ پشٚطٜ سدیف

3 
تىاسٌیشی اص ظشفیت  

ٞای ٔشدٔی دس  ػشٔایٝ
 تىٕیُ طشحٟای ٘یٕٝ تٕاْ

پیـٟٙاد ٔی ؿٛد حذالُ تشای   -
اػتاٟ٘ای تضسي یه صٙذٚق  

ػشٔایٝ ٌزاسی ٔـتشن دِٚتی ٚ  
 .خصٛصی ایجاد ٌشدد

ٔؼاٚ٘ت طشح  
 ٚ تش٘أٝ

 وّیٝ ػاصٔاٟ٘ای تاتؼٝ -1
 ٞای حٕایتیوّیٝ صٙذٚق -2
 ٔؼذٖتا٘ه صٙؼت ٚ  -3
صٙؼت، ٔؼذٖ ٚ   ػاصٔاٟ٘ای -4

 تجاست اػتاٟ٘ای ریشتط
 
 

4 

حٕایت اص ساٜ ا٘ذاصی  
ّٞذیًٙ ٞای ػشٔایٝ  

ٌزاسی اػتا٘ی ٚ سؿتٝ ای  
 تا ٕٞىاسی ػاصٔاٖ تٛسع  

 ّٞذیًٙ 3ایجاد  -
ٔؼاٚ٘ت طشح  

 ٚ تش٘أٝ

ػاصٔاٖ تٛػؼٝ ٚ ٘ٛػاصی ٔؼادٖ   -1
 ٚصٙایغ ٔؼذ٘ی ایشاٖ

 ٞای حٕایتیوّیٝ صٙذٚق -2
 ٔؼذٖتا٘ه صٙؼت ٚ  -3

صٙؼت، ٔؼذٖ ٚ   ػاصٔاٟ٘ای -45
 تجاست اػتاٟ٘ای ریشتط

 اػتا٘ذاسدٞای اػتاٟ٘ای ریشتط -5
 


