
تجارتوزارت صنعت، معدن و 



ودنییبت وضعیت موج 

تجارتوزارت صنعت، معدن و 



؛ایرانتوسطآنازدرصدیکازبیشجذبامکانوصنعتایندالریمیلیارد1000ازبیشمالیگردش

ایتالیا)استکشورهااینازیکیایرانکهدارندصادراتوانبوهتولیدقابلیتجهاندرکشورهفتتنها–

؛(ایران–کنگهنگ–تایلند–هند–ترکیه–جنوبیکره

میلیون892ازبیشتولیدمیزانو2017سالدرجهانمعادنازطالتنی3300حدوداستخراجمیزان

؛2016سالدرجهاندرنقرهانسی

تمامبهایبودنپایینطراحی،حوزهدرهنرمندوتوانمندنیروهایازبرخورداریدرایرانرقابتیمزیت

.جهانمصنوعاتصادراتدومرتبهبهدستیابیامکانومحصوالتکیفیتبودنباالوشده

تجارتوزارت صنعت، معدن و 



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

واحد3600:استانداردملیسازمانازمجوزدارایواحدهایتعداد
واحد40000تا35000حدود:فروشوتوزیعبخشدرفعالواحدهایتعداد
نفرهزار200:صنعتاشتغالمیزان

.استنفر180حدودمصنوعتولیدکیلوگرم100هرازایبهمستقیماشتغال
درصد30تا20:صنعتایندربانواناشتغالسهم
دالر60000حدود:صنعتیمقیاسدرشغلهرایجادهزینه
صنعتیمجوزدارایواحدهایوضعیت

نام گروه

(بر اساس مجوز)واحد های فعال جواز تاسیس های صادره

میزان سرمایه گذاری
میزان سرمایه گذاری(عدد)تعداد (نفر) اشتغال (میلیارد تومان)

(عدد)تعداد (نفر) اشتغال (میلیارد تومان)

3532449142163123283هافلزات گرانبها و گوهرسنگ



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

وزنسال
(کیلوگرم)

ارزش دالری 
(میلیون دالر) 

1397143236

1398272862

139980332



ف و راهبرداه اهدا

تجارتوزارت صنعت، معدن و 



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

 مصنوعات طال و جواهر در داخل کشور ساالنه تولید

تن 500

 مصنوعات  ساالنه صادرات

میلیارد دالر4معادل ( تن 500تن از 100)

 اشتغالزایی

پایدارشغل 100،000حداقل ایجاد 



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

شرح          سال           
1404سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 

تولید
(تن)

صادرات
(تن)

تولید
(تن)

صادرات
(تن)

تولید
(تن)

صادرات
(تن)

تولید
(تن)

صادرات
(تن)

تولید
(تن)

صادرات
(تن)

21515250203005040075400100مصنوعات طال و جواهر

50175510030200100400200مصنوعات نقره



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

تجارتوتولید،تامینزیرساختهایتسهیل-1

تولیدتقویتوصادراتتوسعه-2

وارداتمدیریتوداخلساختتوسعه-3

توسعهوتحقیقوطراحیتقویتوانسانینیرویتوانمندسازی-4

تولیدمانعهایبخشنامهومقرراتقوانین،اصالح-5



ربانهم اهی عملیاتی

تجارتوزارت صنعت، معدن و 



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

دوره دستگاه همکارمسئولعملیاتیبرنامه
شاخص ارزیابیزمانی

ووارداتاجراییضوابطنویسپیشتدوین
گرانبهافلزاتصادرات

ا.ا.مرکزی جبانک

نگی دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خا
/ا.ا.گمرک ج/ 

زی ستاد مرک/ سازمان ملی استاندارد 
سازمان  /مبارزه با قاچاق کاال و ارز

توسعه تجارت

اجراییضابطهابالغماه3

برمالیاتوورودیحقوقمعافیتطرحارائه
یپیگیروپالتینونقرهطال،افزودهارزش

اسالمیشورایمجلسدرآنتصویب
ا.ا.مرکزی جبانک

نگی دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خا
 و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال/ 

مجلس شورای اسالمی/ ارز
سال2

اولسالدرطرحارائه
سالدرقانونیمادهابالغ

دوم

وگرانبهافلزاتاتاقجانماییوتعیین
گاهفروداولویتباهافرودگاهدرهاگوهرسنگ

زدیواصفهانتبریز،مشهد،،(ره)خمینیامام
ا.ا.گمرک ج

بانک /و تجارتوزارت صنعت، معدن
/ا.ا.مرکزی ج

ان سازمسایر/سازمان ملی استاندارد 
ذیربطهای 

سال3

ردفلزاتاتاقازبرداریبهره
(ره)خمینیامامفرودگاه

(اولسال)
اصفهانومشهدفرودگاه

(دومسال)
الس)تبریزویزدفرودگاه

(سوم
وصنعتی-یتجارآزادمناطقعالیشورایدبیرخانهبها.ا.جگمرکسازمانازبرنامهایناجرایمسئولیتاقتصادی،ویژهوآزادمنطقهبه(ره)خمینیامامفرودگاهتبدیلصورتدر:1تذکر
.شدخواهدمنتقلاقتصادیویژه
.نمایدهزینهخودداخلیمنابعازتواندمیگوهرسنگهاوگرانبهافلزاتاتاقتجهیزراستایدرایرانمعدنیصنایعنوسازیوتوسعهسازمان:2تذکر



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

دوره دستگاه همکارمسئولعملیاتیبرنامه
شاخص ارزیابیزمانی

لزاتفصنعتییاصنفیتخصصیشهرکایجاد
شهرهاکالندرهاوگوهرسنگگرانبها

صنایع  سازمان
کوچک و شهرکهای  

صنعتی ایران

م  صنایع برق، فلزی و لوازدفتر
ای  تشکل ه/وزارت کشور/خانگی 

ن  سازماسایر/ صنفی و صنعتی
ذیربطهای 

سال5

شهرکازبرداریبهره
وگرانبهافلزاتتخصصی

استانهایدرسنگگوهر
(اولسال)تهران
سال)رضویخراسان

(دوم
(سومسال)اصفهان
سال)شرقیآذربایجان

(چهارم
(پنجمسال)یزد

سازمان توسعه اوراسیاگمرکیاتحادیهباترجیحیتعرفهانعقاد
تجارت

م  دفتر صنایع برق، فلزی و لواز
ماه3خانگی

برایصفرتعرفهدرج
وطالمصنوعاتصادرات

تعرفهلیستدرجواهر
ایرانترجیحی

سازمان توسعه صادراتتوسعهکارگروهتشکیل
تجارت

انک  ب/تشکل های صنفی و صنعتی
/ا.ا.گمرک ج/ا.ا.مرکزی ج

معاونت امور صنایع
جلسه6حداقلبرگزاریسال5

سالهردرکارگروه



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

دوره دستگاه همکارمسئولعملیاتیبرنامه
شاخص ارزیابیزمانی

توسعه سازمانصادراتیباشگاهایجاد
تجارت 

/  تیهای صنفی و صنعتشکل
/  بانک مرکزی/ ا.ا.گمرک ج

/  سازمان ملی استاندارد
دفتر / وزارت امور خارجه

صنایع برق، فلزی و لوازم
خانگی  

سال2

صادراتدرصدی5ساالنهرشد
وتولیدیبنگاه50حداقلمعرفیوانتخاب

(اولسال)تجاری
صادراتمدیریتشرکتیکحداقلایجاد

(دومسال)

بازاریابیحلقهتقویت
ارزشزنجیرهدرصادراتی

هرگووگرانبهافلزاتصنعت
هاسنگ

سازمان توسعه 
تجارت

دفتر صنایع برق،فلزی و
لوازم خانگی وزارت  

و تشکل های صنفی/صمت
وزارت امور خارجه/صنعتی

سال2

انجامجهتصادراتیهدفکشور5انتخاب
(اولسال)بازارتحقیقاتپروژههای

کشورهایباتجاریهایموافقتنامهانعقاد
(دومسال)هدف

نمایشاتاقوتخصصیدفاتراستقرار(show
room)(سومسال)هدفکشورهایدر

بازرگانانباجلسهیکساالنهبرگزاری
جلسه5مجموعدر)صادراتیهدفکشورهای

وتولیدیبنگاههایاتصالجهت(سالهردر
انیبازرگرایزنانتوسطآنهابهایرانیتجاری



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

دوره دستگاه همکارمسئولعملیاتیبرنامه
شاخص ارزیابیزمانی

ایجادجهتگذاریسرمایهاولویتاعالم
صنعتدرصادراتیوتولیدیبزرگواحدهای

هاگوهرسنگوگرانبهافلزات

معاونت طرح و 
برنامه

م  دفتر صنایع برق، فلزی و لواز
تشکل های صنفی و /خانگی 

های  سازمان/بانک مرکزی/صنعتی
(ایدرو/ایمیدرو)توسعه ای 

سال5
بابزرگواحددوساالنه

کارنیروینفر100حداقل

حادیه فروشندگان از تشکلهای صنفی و صنعتی در اینجا اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران به همراه اتمنظور : توجه
.اشدو سازندگان طال،جواهر،نقره و سکه تهران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال،جواهر،نقره و سنگ های قیمتی ایران می ب



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

دوره دستگاه همکارمسئولعملیاتیبرنامه
شاخص ارزیابیزمانی

جذبابصنعتکلدرتولیدظرفیتافزایش
جدیدانسانینیروی

های صنفی وتشکل
صنعتی

اموراصناف و مرکز
بانک مرکزی  /بازرگانان

سایر سازمانهای ذیربط /ا.ا.ج
سال5

نیرویدرصدی5ساالنهرشد
وصنعتدرشاغلانسانی
وطالشاملجانبیصنایع

هبستبدلیجات،نقره،جواهر،
واسنگهتراشطراحی،بندی،

نتامیبخشوتجهیزاتوابزار

لزی  دفتر صنایع برق، فتولیدمیزانافزایشجهتریزیبرنامه
و لوازم خانگی

سایر  /تشکل های صنفی و صنعتی
تولیددرصدی5ساالنهرشدسال5سازمان های ذیربط

تسازمان توسعه تجارنقرهصادراتافزایشجهتریزیبرنامه
باشگاه صادراتی و تشکل های

گاه  سایر دست/ صنفی و صنعتی
های ذیربط

صادراتدرصدی5ساالنهرشدسال5
نقرهمصنوعات

با تاییدیه بین( refinery)ایجاد کارخانه 
ورد م)المللی جهت تولید شمش استاندارد 

در داخل کشور( تایید بانک مرکزی

تشکل های صنفی و
صنعتی

م  دفتر صنایع برق،فلزی و لواز
زی سازمان توسعه و نوسا/خانگی

زمان  سایر سا/صنایع معدنی ایران
های ذیربط

کارخانه1برداریبهرهسال2



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

دوره دستگاه همکارمسئولعملیاتیبرنامه
شاخص ارزیابیزمانی

ادراتصووارداتبامرتبطفرآیندهایکلنمودنالکترونیکی
گوهرسنگهاوگرانبهافلزات

مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی

دفتر مقررات صادرات و/ا.ا.گمرک ج
دفتر صنایع برق،فلزی و/واردات

سایر سازمان های /لوازم خانگی
ذیربط

سال1

کاغذیمجوزهایشدنصفر
نیکالکتروسامانهازبرداریبهره

وهاگرانبفلزاتتجارتتخصصی
گوهرسنگها

صادراتیدرویکرباجانبیصنایعوبندیبستهکارخانجاتایجاد
(...وساعتجواهر،جعبهتولیدکارخانه)

همعاونت طرح و برنام
تر  دف/ تشکل های صنفی و صنعتی

/  صنایع برق،فلزی و لوازم خانگی
سایر سازمان های ذیربط

سال2

کارخانجاتازبرداریبهره
1صادراتیبندیبسته
3جانبیصنایع
2وبدلیجاتکارخانجات

مجسمهواکسسوری

ازفاز)نقرهوجواهروطالبادستیصنایعمحصوالتتلفیق
تولیدیواحدهایدر(آزمایشیتولیدتاطراحی

تشکل های صنفی و
صنعتی

ی وزارت صنایع دستی،میراث فرهنگ
لزی و دفتر صنایع برق،ف/و گردشگری

سایر سازمانهای  /لوازم خانگی 
ذیربط

پروژهدوحداقلاجرایسال2

بامتیقینیمهسنگهایتراشواحدهایتوانمندسازیوساماندهی
وطالعاتمصنوباسنگهااینتلفیقجهتفیروزهوعقیقاولویت

صادراتیرویکردبانقره

سازمان توسعه و 
نی نوسازی صنایع معد

ایران

عه  سازمان توس/ معاونت امور صنایع
ث وزارت صنایع دستی،میرا/تجارت

سازمان / فرهنگی و گردشگری
ر  سای/آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان های ذیربط

سال5

تولیدیواحدهایساالنهپایش
استان6درمستقر

آموزشیدوره2ساالنهبرگزاری
تراشجدیدهایشیوه

دورهبهمنتخبواحدهایاعزام
یسالالمللیبینآموزشیهای
دورهیک



دوره دستگاه همکارمسئولعملیاتیبرنامه
شاخص ارزیابیزمانی

وسنگهاگوهرفرآوریواستخراجاکتشاف،
گرانبهافلزات

سازمان توسعه و 
نوسازی صنایع  

معدنی ایران

م  دفتر صنایع برق، فلزی و لواز
معاونت امور معادن و /خانگی 

ی  سایر سازمانها/ صنایع معدنی
ذیربط

جدیدپهنه5سالیاکتشافسال5

اتفلزوارداتوصادراتمیزانوفراینداصالح
ویتالبا)مسافرهمراهگوهرسنگهایوگرانبها

(نقرهمصنوعات

دفتر مقررات 
صادرات  و و اردات

اال  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ک
/ا.ا.گمرک ج/بانک مرکزی/و ارز

م  دفتر صنایع برق، فلزی و لواز
خانگی

دستورالعملابالغماه6

ستایرادرالمللیبیننمایشگاههایدرشرکت
نمایشگاه)هدفکشورهایمخاطبانجذب

(...وایتالیاوکنگهنگترکیه،

سازمان توسعه 
تجارت

/  للیشرکت نمایشگاه های بین الم
وزارت امور / باشگاه صادراتی

تشکل های صنفی و / خارجه
بطسایر سازمان های ذیر/صنعتی

سال5

یکحداقلدرحضور
دوردالمللیبیننمایشگاه

دوحداقلواولسال
آتیسالهایدرنمایشگاه

تجارتوزارت صنعت، معدن و 



دوره دستگاه همکارمسئولعملیاتیبرنامه
شاخص ارزیابیزمانی

شورای عالی هماهنگی عمعاونت امور صنایهاگرانبفلزاتمصنوعاتوارداتازجلوگیری
اقتصادی سران قوا

اقدام  
گردید

گروهدووارداتممنوعیت
و7113رقمیچهارتعرفه
7114

غیرضرور،کاالهایوارداتازجلوگیری
اکسسوریبدلیجات،

شورای عالی هماهنگی عمعاونت امور صنای
اقتصادی سران قوا

اقدام  
گردید

گروهیکوارداتممنوعیت
7117رقمیچهارتعرفه

تجهیزاتوآالتماشینداخلساختتوسعه
هاگگوهرسنوگرانبهافلزاتصنعتنیازمورد

مرکز ساخت داخل، 
ماشین سازی و 

تجهیزات

ای  تشکله/ معاونت طرح و برنامه
ن  سایر سازما/ صنفی و صنعتی

های ذیربط
سال5

درصدی5ساالنهافزایش
درداخلساختعمق

آالتماشینوتجهیزات

بابهاگرانفلزاتمصنوعاتقاچاقازپیشگیری
اولویت

قانون18ماده4تبصرهاختصاصیضوابطتدوینـالف
فلزاتکاالییگروهمورددرارزوکاالقاچاقبامبارزه
هاگوهرسنگوگرانبها

مراجعسویازمجوزهاصدورفرآیندشدنایسامانهـب
وبهاگرانفلزاتمصنوعاتتولیدیواحدهایبرایذیصالح

هاگوهرسنگ
ونبهاگرافلزاتمصنوعاتشناساییکدهایساماندهیـج

بازارسطحازشدهابطالکدهایآوریجمع

ه  ستاد مرکزی مبارز
با قاچاق کاال و ارز

مرکز/ معاونت طرح و برنامه
/  یتوسعه تجارت الکترونیک
وازم دفتر صنایع برق،فلزی و ل

سایر سازمان های  / خانگی
ذیربط

سال2

دستورالعملابالغ
10حداقلساالنهکاهش

درقاچاقکاالیدرصد
صنعتاین

سامانهازبرداریبهره
مجوزهاصدور

کدهایکاملآوریجمع
بازارسطحازشدهابطال
استان15درساالنه

تجارتوزارت صنعت، معدن و 



دوره دستگاه همکارمسئولعملیاتیبرنامه
شاخص ارزیابیزمانی

و تشکل های صنفیجواهروطالکاربردیعلمیمرکزتشکیل
صنعتی

معاونت آموزش و پژوهش وزارت  
سال1سایر سازمان های ذیربط/صمت

وعلمیمرکز1اندازیراه
هاتحادینظرزیرکاربردی

طراحیجهتالمللیبینطراحیواحدایجاد
هدفکشورهایبرایصادراتیمصنوعات

و تشکل های صنفی
صنعتی

دفتر صنایع برق،فلزی و لوازم
معاونت  /خانگی وزارت صمت

آموزش و پژوهش وزارت  
سازمان توسعه تجارت/صمت

سال1
طراحیواحد1اندازیراه
ادیهاتحزیرنظرالمللیبین

بامطابقایحرفهوفنیآموزشیمراکزایجاد
نیروهایآموزشجهتدنیاروزاستانداردهای

صنعتدرموجود

و تشکل های صنفی
صنعتی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای  
سال5سایر سازمان های ذیربط/کشور

وعلمیواحد1اندازیراه
5درتخصصیکاربردی

خراسانتهران،استان
ویزداصفهان،رضوی،

شرقیآذربایجان

وتولیدیواحدهایمدیرانتوانمندسازی
صادراتی

موسسه مطالعات و
یپژوهشهای بازرگان

ای  تشکل ه/سازمان توسعه تجارت
سال5صنفی و صنعتی

دوره2ساالنهبرگزاری
یبازرگانوتجارتآموزشی

باوآشناییالمللبین
تجارتمقرراتوقوانین

تجارتوزارت صنعت، معدن و 



دوره دستگاه همکارمسئولعملیاتیبرنامه
شاخص ارزیابیزمانی

درافزودهارزشبرمالیاتاخذرویهاصالح
عمعاونت امور صنایمیاسالشورایمحترممجلستصویبیالیحه

ستاد مرکزی / ا .ا.بانک مرکزی ج
سایر سازمان های/ مبارزه با قاچاق 

ذیربط

اقدام  
گردید

ارزشبرمالیاتقانونابالغ
افزوده

بهاگرانفلزاتوارداتوصادراتضوابطاصالح
هاگوهرسنگو

دفتر مقررات 
صادرات و واردات

مرکز توسعه  /ا.ا.بانک مرکزی ج
گمرک /تجارت الکترونیکی

دفتر صنایع برق، فلزی و /ا.ا.ج
ل تشک/لوازم خانگی وزارت متبوع
های صنفی و صنعتی

ماه6

سفارشثبتزمانمدتاصالح
ساعت2به
تمشخصاغیرضرورموانعحذف

خارجیفروشندههویتی
(پاسپورت)

ارسالفرآیندهایاصالحوساماندهی
طریقازگوهرسنگهاوگرانبهافلزاتمصنوعات

پست

دفتر مقررات 
صادرات و واردات

مرکز توسعه  /ا.ا.بانک مرکزی ج
گمرک /تجارت الکترونیکی

دفتر صنایع برق، فلزی و /ا.ا.ج
ل تشک/لوازم خانگی وزارت متبوع
های صنفی و صنعتی

ماه6
ازاستفادهدستورالعملابالغ

لزاتفتجارتبرایپستلجستیک
گوهرسنگهاوگرانبها

مصنوعاتصادراتاجباریاستانداردحذف
هاگوهرسنگوگرانبهافلزات

دفتر مقررات 
صادرات و واردات

ستاد مرکزی /ا.ا.بانک مرکزی ج
وزارت /مبارزه با قاچاق کاال و ارز

های صنفی و صنعتی/ صمت
ماه6

عالیشورایبهپیشنهادارائه
آنحذفپیگیریواستاندارد

تجارتوزارت صنعت، معدن و 



کارگروه پایش و نظارت

تجارتوزارت صنعت، معدن و 



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

تجارت و این کارگروه با مسئولیت معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و
ه یکبـار  با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط به شرح زیر حداقل هر سه ما

:تشکیل جلسه خواهد داد
بانک مرکزی
ا.ا.گمرک ج
سازمان ملی استاندارد
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 برنامه وزارت صمتمعاونت طرح و
 توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایرانسازمان
سازمان توسعه تجارت ایران
سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران
دفتر مقررات صادرات و واردات
 ایران وزارت صمتمرکز  امور اصناف و بازرگانان
 (تشکل مرتبط)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 (تشکل مرتبط)ایران اتاق اصناف



تجارتوزارت صنعت، معدن و 

وازم خانگی مسئولیت دبیرخانه کارگروه بر عهده دفتر صنایع برق، فلزی و ل
.است

   اصالح، بهبود مستمر و رفع موانع پیش روی اجرای برنامه هـا بـر عهـده
.کارگروه است



با تشکر از توهج شما

تجارتوزارت صنعت، معدن و 


