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این »راهبرد  ملی صاد رات ایران« بر اساس فرایند ها، روش شناسی و کمک های فنی »مرکز بین المللی تجارت« د ر چارچوب 
برنامه این مرکز با عنوان »راهبرد  توسعه تجارت« تد وین شد ه است.

و  »تحقیقات  بخش  است.  متحد   ملل  سازمان  و  تجارت  جهانی  سازمان  مشترک  کارگزاری  تجارت«  بین المللی  »مرکز 
راهبرد های صاد راتی« مرکز، به عنوان جزئی از مأموریت مرکز برای ارتقای توسعه پاید ار از طریق افزایش فرصت های تجاری، 
مجموعه ای از راه حل های راهبرد ی مربوط به تجارت را برای به حد اکثر رساند ن آثار توسعه ای تجارت ارائه می د هد . راهبرد ها 
و ره نگاشت های مورد  حمایت مرکز بین المللی تجارت د رباره توسعه تجارت به سوی اهد اف تجاری یک کشور یا منطقه معطوف 
است و می تواند  با اهد اف عالی اقتصاد ی، اهد اف توسعه ای خاص یا بخش های ویژه هماهنگ شود  و بد ین طریق سیاست گذاران 

را قاد ر می سازد  که سطح مشارکت مطلوب خود  را برگزینند . 
نظرات بیان شد ه د ر این سند  بیانگر نظر رسمی مرکز بین المللی تجارت نیست. ذکر نام شرکت ها، محصوالت و برند ها یا 
نشان های تجاری محصوالت د ر این سند  به معنای تأیید  آنها از سوی مرکز نیست. این سند  به طور رسمی توسط مرکز ویرایش 

نشد ه است.
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مرکز بین المللی تجارت از تجد ید  چاپ و ترجمه این سند  برای انتشار گسترد ه تر آن حمایت می کند . بازنشر قطعات کوتاهی از 
این سند ، با ارجاع مقتضی به سند  حاضر، آزاد  است. جهت تکثیر یا ترجمه گسترد ه تر، لطفًا با استفاد ه از فرم د رخواست اجازه به 

صورت برخط، با مرکز تماس حاصل فرمایید :
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پیشگفتار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در  نه تنها  جهان  با  گسترده تر  تجارت  است.  یافته  کشور  در  باالیی  اولویت  و  جایگاه  غیرنفتی  صادرات  اخیر  سال های  در 
شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقای رفاه مردم مؤثر است، بلکه از طریق زمینه سازی برای تحکیم روابط دوستانه و مبتنی بر 
منافع متقابل با طرف های تجاری گسترده کشور، به حفظ ارتباطات بین المللی و ثبات و پایداری مناسبات اقتصادی و سیاسی 
نیز کمک می کند. تجارت از جمله مهم ترین پایه های ارتباطی کشورها محسوب می شود. تحکیم همین ارتباط در مراحل بعدی 
به سایر جنبه های تعامل نظیر افزایش سرمایه گذاری خارجی، ارتقای مبادالت علمی و فنی، زمینه سازی برای توسعه روابط 
فرهنگی و نظایر آن تسّری می یابد و همه اینها به رشد و شکوفایی همه جانبه کشور کمک می کنند. بنابراین، توسعه تجارت 
می تواند سنگ بنای توسعه سایر حوزه های همکاری محسوب شود و از این لحاظ اهمیت ویژه ای دارد. برای توسعه تجارت 
خارجی، عالوه بر سرمایه گذاری اساسی جهت ارتقای ظرفیت های صادراتی، هدف گذاری های اصولی و زمینه سازی برای رفع 

مشکالت و کاستی های هر حوزه واجد اهمیت زیادی است. 
در همین راستا، سازمان توسعه تجارت با یاری گرفتن از مرکز بین المللی تجارت که از تجربه تدوین راهبرد ملی صادرات 
در بیش از 50 کشور دنیا برخوردار است، مجموعه حاضر را به عنوان راهبرد ملی صادرات ایران تدوین کرده است. در این 
مجموعه، هم مسائل و موضوعات کلی مرتبط با تجارت از قبیل نظام تضمین کیفیت کاالهای صادراتی که ناظر به صادرات 
همه کاالهاست، مورد بررسی قرار گرفته و هم مباحث ویژه مربوط به زیربخش های صادراتی مهم در مجلدات بخشی جداگانه 
آمده است. تمامی تالش های انجام شده در این زمینه معطوف به تعیین اقدامات عملی برای رفع کاستی ها و زمینه سازی جهت 
تسهیل صادرات بوده است. اقدامات عملی در نظر گرفته شده در این مجلدات در طول 5 سال آینده و در همکاری نزدیک 
سازمان توسعه تجارت با نهادهای ذی ربط داخلی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و در این راستا همچنان از کمک های مرکز 

بین المللی تجارت برخوردار خواهیم شد.
در پایان الزم می دانم از زحمات همه فعاالن بخش خصوصی و صادرکنندگان محترم و همچنین مدیران و کارشناسان 
این  با  ایران همکاری و همراهی صمیمانه ای  راهبرد ملی صادرات  تدوین  فرایند  در  و دستگاه های مرتبط که  وزارتخانه ها 
این  تجارت  بین المللی  مرکز  کارشناسان  و حضور  اروپا  اتحادیه  بدون کمک های  کنم. همچنین،  تشکر  داشته اند  وزارتخانه 
امر مهم تحقق پیدا نمی کرد. امیدواریم همه مشارکت کنندگان در فرایند تدوین این مجموعه در فرایند اجرا و عملی سازی 
توصیه های آن در کنار سازمان توسعه تجارت باشند تا شاهد نتایج مثبت و سازنده این اقدام بزرگ در صحنه عمل باشیم و 

حاصل این تالش ها را با توسعه و تعمیق صادرات غیرنفتی کشور نظاره گر باشیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت
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پیشگفتار 
سازمان توسعه تجارت ایران 

سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1395به منظور بهره مندی از توان تخصصی کارشناسان بین المللی در توسعه صادرات 
غیرنفتی کشور، تفاهم نامه ای را با مرکز بین المللی تجارت منعقد کرد که یکی از مهم ترین بندهای آن به بهره گیری از کمک 
فنی مرکز در تدوین راهبرد ملی صادرات ایران مربوط می شد. اجرای این تفاهم نامه در اواخر سال 1397 و پس از تخصیص 
کمک اتحادیه اروپا به مرکز بین المللی تجارت برای ارائه کمک های تخصصی به سازمان توسعه تجارت ایران امکان پذیر شد. 
بر همین اساس، از ابتدای سال 1398 فرایند تدوین راهبرد ملی صادرات در سازمان توسعه تجارت با بهره-گیری از کمک های 
تخصصی مرکز بین المللی تجارت و به کارگیری کارشناسان بین المللی مستقل آغاز گردید. نتیجه این همکاری در طول یک 
سال و نیم گذشته اکنون پیش  روی شما قرار دارد. در خصوص ویژگی های اصلی این سند الزم است به موارد زیر اشاره شود:

راهبرد ملی صادرات با مشارکت بخش های  خصوصی و دولتی و با بهره مندی از توان تخصصی مرکز بین المللی تجارت   
تدوین شده است. درواقع، در فرایند تدوین راهبرد ملی صادرات، فعاالن هر حوزۀ مورد بررسی، اعم از فعاالن بخش 
دولتی و بخش خصوصی، طرف مشورت کارشناسان مرکز بین المللی تجارت بوده اند و به همین جهت نتیجه حاصله 
مورد اجماع آنها می باشد. حصول چنین اجماعی در حوزه صادرات غیرنفتی مسبوق به سابقه نیست و از همین منظر 

اقدامات پیشنهادی در این سند دارای اهمیت و درخور توجه است.
راه  حل های پیشنهادی در این سند ناظر به رفع مشکالت خاص ایران با بهره مندی از تجربه جهانی و نظرات کارشناسان   

بین المللی است.
در فرایند تدوین راهبرد ملی صادرات حدود 500 نفر از فعاالن مؤثر حوزه تولید و صادرات کشور مشارکت کرده و طرف   

مشورت گروه کارشناسی سازمان توسعه تجارت و مرکز  بین المللی تجارت قرار گرفته اند. 
در فرایند تدوین راهبرد ملی صادرات، عالوه بر کارشناسان مرکز بین المللی تجارت، از کارشناسان مستقل بین المللی   

نیز استفاده شده است.
بازدیدهای میدانی کارشناسان بین المللی از فرایندهای تولید و صادرات نقش مهمی در فرایند تدوین راهبرد داشته است.   
از  نیز  مرحله  این  در  و  انجامید  خواهد  طول  به  سال  چند  صادرات  ملی  راهبرد  در  پیش بینی شده  اقدامات  اجرای   

کمک های مرکز بین المللی تجارت و کارشناسان بین المللی استفاده خواهد شد. 
در تدوین راهبرد ملی صادرات، در هر مورد پس از بررسی های الزم و مشورت با ذی نفعان و انجام بازدیدهای میدانی،   
ابتدا اهداف راهبردی برای غلبه بر مشکالت و رفع کاستی ها تعیین شدند؛ سپس، در خصوص هر هدف راهبردی، 
اهداف عملیاتی مشخص گردیدند؛ آنگاه، برای هر هدف عملیاتی، فعالیت ها/ اقدامات مربوط تعیین شدند؛ سرانجام، 
برای هر فعالیت یا اقدام حسب مورد دستگاه مسئول و دستگاه های همکار مشخص گردیدند. درمجموع، بیش از 350 
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اقدام پیش بینی شده است که با اجرای این اقدامات، انتظار می رود صادرات غیرنفتی کشور متحول شود.  
اطالعات مربوط به بخش های راهبرد ملی صادرات و توصیه های کارشناسی مندرج در آن در جدول زیر آمده است:   

برنامه عمل )فعالیت ها(اهداف عملیاتیاهداف راهبردیبخش ها

31147میوه و سبزیجات

31340گیاهان دارویی

41141گردشگری
31550فناوری اطالعات و ارتباطات

3829قطعات خودرو

41233محصوالت پتروشیمی

3735اطالعات تجاری و توسعه تجارت

31556مدیریت کیفیت

31028کار آفرینی

29102359جمع

در راهبرد ملی صادرات، اقدامات عملی پیشنهادی عمدتًا معطوف به محورهای اصلی زیر بوده است:  
تقویت انسجام و هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با هر موضوع در سطح ملی؛   

نگاه جامع به زنجیره فعالیت های مرتبط با توسعه صادرات یک حوزه خاص و تالش برای رفع کاستی های مربوطه؛  
شناسایی خألهای مربوط به خدمات قابل ارائه به صادرکنندگان و تالش برای پوشش دادن به نیازهای آنها؛  

تمرکز بر ارائه کمک به بنگاه های کوچک و متوسط در فرایند صادرات؛  
ارائه آموزش های الزم در هر حوزه با بهره گیری از کارشناسان ملی و بین المللی؛   

توجه ویژه به موضوع برندسازی و جایگاه آن در صادرات نوین؛  
استفاده بهینه از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات در بازاریابی صادراتی؛  

تعیین دستگاه های مسئول در اجرای اقدامات پیش بینی شده در راهبرد ملی صادرات.   

تدوین راهبرد ملی صادرات به شکل حاضر بدون بهره گیری از ظرفیت مرکز بین المللی تجارت و کارشناسان مجرب آن 
که در طول دهه های گذشته تدوین راهبرد ملی صادرات را در بیش از 50 کشور جهان به عهده داشته اند، میسر نبود. از طرف 
دیگر، مشارکت صمیمانه نمایندگان 17 وزارتخانه و سازمان و نهاد داخلی که وظایف آنها به نحوی با توسعه صادرات غیرنفتی 
ارتباط داشت، امکان بهره مندی از تخصص و ظرفیت آنها را برای تدوین کنندگان سند فراهم ساخت. همچنین، از ارتباطات 
این دستگاه ها و همکاری صمیمانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای دعوت از نمایندگان بخش خصوصی 
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جهت حضور در نشست های مشورتی کمک گرفته شد و در نتیجة آن در حد بسیار گسترده ای از حضور نمایندگان بخش 
خصوصی و اتحادیه های مرتبط و آحاد فعاالن ذی نفع در خالل تدوین این راهبرد برخوردار شدیم. و هیچ یک از این اقدامات 
تحقق نمی یافت، اگر اتحادیه اروپا کمک های خود را برای توسعه تجارت ایران در اختیار مرکز بین المللی تجارت قرار نمی داد. 
اتحادیه اروپا با شعار »تجارت برای همه« درواقع به این جمع بندی رسیده است که ایجاد زمینه برای توسعه تعامالت اقتصادی 

و تجاری کشورها، بهترین راه برای تضمین ثبات و صلح جهانی است. 
بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت به سهم خود از همه دستگاه ها و سازمان ها و اشخاصی که در فرایند تدوین راهبرد 
ملی صادرات نقش داشته اند، قدردانی می کند. امیدواریم در مرحله اجرای راهبرد ملی صادرات نیز امکان بهره مندی از یاری 
همه بازیگران و ذی نفعان این حوزه وجود داشته باشد. همان گونه که تدوین این سند حاصل کار جمعی طیف وسیعی از نهادها 
و کارشناسان داخلی و خارجی بوده است، اجرای آن نیز بدون اتکا به همه آنها ممکن نیست. بنابراین، سازمان توسعه تجارت 
سازوکارهای موجود و ارتباطات ایجاد شده در خالل تدوین سند حاضر را در طول اجرای  راهبرد ملی صادرات نیز با جدیت 
حفظ و تقویت خواهد کرد. امید است که این حرکت گامی بلند در توسعه صادرات غیرنفتی کشور محسوب شود و به ارتقا و 

بهبود سطح زندگی همه مردم ایران کمک کند.

سازمان توسعه تجارت ایران      
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پیشگفتار 
مرکز بین المللی تجارت

این  به  دیرباز  از  غرب  و  شرق  میان  در  ایران  گرفتن  قرار 
است.  بخشیده  جهانی  تجارت  در  محوری  جایگاهی  کشور 
ایران با منابع طبیعی، جاذبه های گردشگری غنی، محصوالت 
به  می تواند  به خوبی  آن  ریشه دار  صنعت  و  عالی،  کشاورزی 

سوی رشد بیشتری با تکیه بر تجارت گام بردارد. 
ایران این ظرفیت را دارد که با بهره گیری از دارایی های 
خود به مرکزی برای تولید برنامه های دیجیتالی نوآورانه تبدیل 
شود. نیروی کار بسیار تحصیلکرده و مولد ایران و جذابیت آن 
برای سرمایه گذاری می تواند این کشور را به یک صادرکننده 

عمده به بازارهای سراسر منطقه و جهان مبدل سازد.
رشد  ُپرچالش  خارجی  محیط  یک  در  قوت  نقاط  این 
ظرفیت  تحقق  هم  روشنی  داخلی  تنگناهای  اما  کرده اند. 
حال، ضرورت  این  با  ساخته اند.  محدود  را  ایران  رشد  بالقوه 
دستیابی به استحکام اقتصادی بیشتر، به ویژه با توجه به آثار 

بیماری های همه گیر جهانی، خودنمایی می کند.
ملی  »راهبرد  جدید  سند  ایران  شرایطی،  چنین  در 
صادرات« خود را تهیه کرده است. این سند حاکی از وفاقی 
فزاینده درباره لزوم تکیه بر رشد مبتنی بر تجارت برای تقویت 

استحکام داخلی است.
موفقیت با تکیه بر تجارت مستلزم تالش های هماهنگ 
بازیگران  راهبرد،  این  فرایند تدوین  و سازمان یافته است. در 
اصلی به ضرورت مقابله با چالش های اساسی رویاروی بخش 
خصوصی اذعان کرده اند. در راهبرد ملی صادرات، با تکیه بر 
نقاط قوت و مزایای رقابتی ایران، راهکارهای متناسبی ارائه 

شده است.
همه  راهبرد،  این  تهیه  برای  گفتگو  و  رایزنی  فرایند  در 
برای پیشرفت کشور به همگرایی  تأیید کردند که  ذی نفعان 

سیاستی و هماهنگی نهادی بیشتری نیاز است. 
ملی صادرات  راهبرد  کانون  در  یکپارچگی  و  این وحدت 
و  مشترک  چشم اندازی  سوی  به  نیروها  اشتراک  دارد:  قرار 
اقتصادی  توسعه  پیشبرد  به  که  راهبردی  گزینه های  انتخاب 
کمک می کنند. راهبرد ملی صادرات متضمن چارچوبی برای 
تعیین اولویت ها، هماهنگی فعالیت ها و تعریف اقدامات عینی 

و ملموس است. 
این راهبرد بر اساس تحلیل و رایزنی با مشارکت صدها 
همچنین  و  خصوصی  بخش  و  دولتی  بخش  فعاالن  از  تن 

کارشناسان بازارهای بین المللی تهیه شده است.
مرکز بین المللی تجارت مدیریت و راهبری وزارت صنعت، 
مشارکت  و  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  و  تجارت  و  معدن 
می ستاید.  را  راهبرد  این  تدوین  در  خصوصی  بخش  پرشور 
تحقق  برای  ایران  از  پشتیبانی  به  تجارت  بین المللی  مرکز 
فرایند  پیشبرد  به منظور  صادرات  ملی  راهبرد  اهداف  سریع 

توسعه فراگیر، پایدار و مقاوم ادامه خواهد داد.
برای  اروپا  اتحادیه  از  تجارت  بین المللی  مرکز  سرانجام، 
حمایت آن از این ابتکار به منزله جزئی از طرح »توسعه تجارت 

اتحادیه اروپا - ایران« سپاسگزاری می کند.
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 سپاسگزاری
 

»راهبرد  ملی صاد رات ایران« با نظارت جمهوری اسالمی ایران و هد ایت وزارت صنعت، معد ن و تجارت و سازمان توسعه 
تجارت ایران تد وین شد ه است. این راهبرد  با کمک فنی »مرکز بین المللی تجارت« د ر چارچوب طرح »توسعه تجارت اتحاد یه 
اروپا-ایران: کمک فنی تجاری، ظرفیت سازی، و توسعه زنجیره ارزش برای رشد  فراگیر و پاید ار مبتنی بر تجارت د ر ایران« 

تهیه شد ه است. 
د ر تهیه سند  حاضر به ویژه از کمک ها و رهنمود های ذی نفعان زیر استفاد ه شد ه است که هد ایت و راهبری تد وین این 

راهبرد  را به عهد ه د اشته اند :

اشخاص حقیقی و حقوقی
وزارت  صنعت، معد ن و تجارت:

سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت طرح و برنامه 

معاونت امور صنایع
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
سازمان حمایت مصرف کنند گان و تولید کنند گان

وزارت جهاد  کشاورزی:
مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد  کشاورزی

سازمان حفظ نباتات
سازمان د امپزشکی کشور

وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی:
گمرک جمهوری اسالمی ایران

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصاد ی و فنی ایران
وزارت امور خارجه

وزارت راه و شهرسازی
وزارت میراث فرهنگی، گرد شگری و صنایع د ستی

وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی )سازمان غذا و د ارو(
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان فناوری اطالعات(

اتاق بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی ایران
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اتاق تعاون ایران 
سازمان ملی استاند ارد  ایران 

سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مرکز ملی تأیید  صالحیت ایران
سازمان مد یریت و برنامه ریزی کشور

نمایند گان شرکت های تولید ی، خد ماتی و صاد راتی 

پشتیبانی و کمک های فنی مرکز بین المللی تجارت توسط افراد  زیر ارائه شد ه است:

سازمانسمتنام
گروه راهبرد  تجاری

مرکز بین المللی تجارترییس بخش پژوهش و راهبرد های صاد راتخانم باربارا اولیوئیرا راموس
مرکز بین المللی تجارتمد یر برنامه راهبرد های توسعه تجارتآقای اَنتون سعید 
مرکز بین المللی تجارتمشاور ارشد آقای اریک بوشو

با همکاری:
مرکز بین المللی تجارتمشاورخانم آلکساند را گالفکو

مرکز بین المللی تجارتمشاور بین المللیآقای د ریک کارنگی
مرکز بین المللی تجارتمشاور بین المللیآقای راهول باتناگار
مرکز بین المللی تجارتمشاور بین المللی د رباره کارآفرینی خانم سارا یوسینجر 
مرکز بین المللی تجارتمشاور ارشد  مد یریت کیفیت صاد رات آقای کمراج رمفول
مرکز بین المللی تجارتمشاور ارشد  مد یریت کیفیت صاد رات خانم هما منون 

گروه محلی مرکز بین المللی تجارت
مرکز بین المللی تجارتکارشناس ملی کارآفرینی آقای فرید  اد ریسیان 

مرکز بین المللی تجارتمد یر ملی پروژهآقای میرهاد ی سید ی 
مرکز بین المللی تجارتنمایند ه مرکز بین المللی تجارت د ر ایران آقای مجید  بهرامی فروزان

مرکز بین المللی تجارتمشاور پشتیبانی رسانه ای آقای مهد ی یعقوبی

سپاسگزاری



راهبرد ملی صادرات ایران12

 یاد د اشت برای خوانند گان
 

»راهبرد  ملی صاد رات ایران« با رویکرد ی مشارکتی تد وین شد ه است و د ر فرایند  تد وین آن، بیش از 400 تن از مد یران، 
اصلی  د رباره مسائل  اجماع  به  د ستیابی  برای  رایزنی  به  نمایند گان بخش عمومی  و  بنگاه های کوچک، کشاورزان  صاحبان 
رقابت پذیری و فعالیت های اولویت د ار د ر بخش ها پرد اخته اند . این گفتگوهای فراگیر د ر تهران و برخی مناطق خاص بخش های 

اولویت د ار مانند  کرمان، یزد  و اصفهان انجام شد ه است.
این گفتگوها نه تنها با پژوهش عمیق و تحلیل زنجیره ارزش بلکه با اقد امات زیر تکمیل شد ه است:

     بازد ید  از کارخانه ها همراه با ارزیابی زنجیره تأمین برای شناخت بیشتر مسائل اصلی مانند  رویه های مربوط به کیفیت،   
مهارت های فنی، مد یریت ناب، کیفیت مواد  خام، د سترسی به بازارها و غیره؛

    مصاحبه با خرید اران د اخلی، منطقه ای و بین المللی برای د ستیابی به بینش راهبرد ی، اطالعات بازار و نیازهای خرید اران 
از نظر استاند ارد های کیفیت، ایمنی غذایی، بسته بند ی، چرخه های خرید ، مجاری توزیع، قیمت ها و غیره.

»راهبرد  ملی صاد رات« با برنامه ها و سیاست های ملی و بخشی موجود  هماهنگ است و بر اساس برنامه های جاری د ر 
حوزه های مرتبط با توسعه بخش خصوصی، همگرایی منطقه ای، سرمایه گذاری و توانمند سازی اقتصاد ی جوانان تد وین شد ه 
است. آنچه همین قد ر اهمیت د ارد ، آن است که د ر طرح تد وین راهبرد  ملی صاد رات، بود جه پشتیبانی از اجرای فعالیت های 
آزمایشی اساسی تعیین شد ه د ر فرایند  طراحی راهبرد  پیش بینی شد ه است. این امر کارایی و سرعت کار را از ابتد ا تضمین و به 

بسیج منابع و اعتماد سازی بیشتر کمک می کند .
خروجی های طرح تد وین راهبرد  ملی صاد رات ایران عبارت اند  از اسناد  تأیید شد ه، منسجم و جامع د رباره راهبرد  صاد رات 

همراه با یک برنامه عمل مفصل پنجساله با یک چارچوب مد یریت اجرا. این اسناد  عبارت اند  از:

1-   سند  اصلی راهبرد  ملی صاد رات که حاوی راهبرد های پشتیبانی تجاری با پشتیبانی اساسی از زنجیره های ارزش و 

توسعه بخش های اولویت د ار است؛
یافته های سند  اصلی راهبرد  ملی صاد رات و اهد اف  با  اولویت د ار که  2-   اسناد  جد اگانه ای برای راهبرد های بخش های 

راهبرد ی کلی آن هماهنگ است.
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راهبرد  ملی صاد رات ایران

سند  اصلی راهبرد  ملی صاد رات حاوی راهبرد های پشتیبانی تجاری د ر سه حوزه زیر:
   مد یریت کیفیت

   اطالعات تجاری و توسعه تجارت
   کارآفرینی

اسناد  جد اگانه راهبرد های بخش های اولویت د ار زیر:
   میوه و سبزیجات

   گیاهان د ارویی
   فناوری اطالعات و ارتباطات

   گرد شگری
   محصوالت پتروشیمی

   قطعات خود رو

یادداشت برای خوانندگان
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19 چکیده اجرایی

برای  تجاری  رقابت پذیری  و  هماهنگی  افزایش 
ارتقای رشد  فراگیر، پاید ار و تاب آور الزم است

بر اثر ترکیبی از عوامل خارجی و د اخلی، تاریخ اقتصاد ی اخیر 
ایران با رشد ی نسبتًا ُکند  و بی ثبات همراه بود ه است. برای 
ایجاد  فرصت های نو، جذب سرمایه گذاری جد ید  و ارتقای رشد  
بهره وری، نیاز به تنوع اقتصاد ی است و افزایش رقابت پذیری 

صاد راتی بیشترین کمک را به رشد  بهره وری می کند . 
د ستیابی به این هد ف بر اثر چالش های ناشی از تحریم های 
از  ناشی  بین المللی  اقتصاد ی  چالش های  و  متحد ه  ایاالت 
شرایط،  این  به رغم  است.  شد ه  د شوار   19 کووید   همه گیری 
انجام تالش های د اخلی جهت افزایش رقابت پذیری و توسعه 
تجارت باز هم امکان پذیر و د ر واقع ضروری است. این تالش ها 
برای افزایش رقابت پذیری و گسترش فرصت های تجاری، به 
سازگاری و بازیابی کمک می کند ، و د ر صورت برطرف شد ن 
ایران را برای رشد  پرتوان تر نیز آماد ه  محد ود یت های مذکور، 
می سازد . د ر برنامه ریزی توسعه، نیاز به بهبود  عملکرد  تجارت 
ظرفیت  ایران،  تجارت  اخیر  تاریخچه  و  است  شد ه  شناسایی 

ایجاد  تنوع از طریق تجارت را آشکار ساخته است.
 

مزایای رقابتی منحصربه فرد  ایران، چشم اند از رشد  
با محوریت تجارت را تقویت می کند 

توسعه تجارت مستلزم استفاد ه از مزایای رقابتی منحصر به فرد  
ایران از نظر منابع، موقعیت جغرافیایی، سرمایه  انسانی و جذب 
اما  سرمایه گذاری است که د ر گذشته عملکرد  خوبی د اشته، 
برخورد ار  بیشتر  رشد   برای  استفاد ه نشد ه ای  ظرفیت  از  هنوز 

است. از موهبت منابع طبیعی کشور می توان برای تقویت تنوع 
بازارهای  ایران به  و توسعه صنایع مرتبط بهره برد . نزد یکی 
بزرگ و د ارای رشد  سریع، فرصت هایی را برای صاد رکنند گان 
از  بسیاری  د ر  تحصیلکرد ه  و  جوان  جمعیت  می کند .  فراهم 
بخش های تثبیت شد ه، ظرفیت های خود  را گسترش د اد ه و به 
رشد  بخش های خد ماتی جد ید  کمک کرد ه است، گو این که 
ظرفیت کامل سرمایه انسانی کشور هنوز محقق نشد ه است. 
د ر  ایران  کسب وکار،  فضای  د ر  باقیماند ه  چالش های  به رغم 
جریان های  به  د ستیابی  و  بین المللی  سرمایه گذاری  جذب 

فناوری بین المللی تبحر د اشته است. 

رقابت  برای  موجود   چالش های  و  محد ود یت ها 
پذیرش تجاری باید  رفع شود 

و  رقابت پذیری  پایین  سطح  مذکور،  قوت  نقاط  وجود   با 
بر  بین الملل - عالوه  تجارت  به  رویکرد ی هماهنگ  فقد ان 
است.  شد ه  صاد رات  رشد   و  تنوع  مانع  خارجی-  چالش های 

تنوع صاد رات، محد ود  و رشد  بهره وری ُکند  بود ه است. 
برای کاهش هزینه های تولید  و تشویق ارتقای بهره وری 
د ر د رون شرکت ها همراه با افزایش کارایی از طریق تخصیص 
منابع بین شرکت ها، به یک محیط کسب وکار پویا نیاز است. 
اکنون، بر اثر مسائل مربوط به محیط کسب وکار به طور کلی 
و شرایط مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط به طور خاص،    
محد ود یت های موجود  برای سرمایه گذاری، و موانع د سترسی 

به منابع مالی، چالش هایی وجود  د ارد . 
اهمیت آن  به  این که  نوآوری همچنان محد ود  است، گو 

چکید ه اجرایی
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اذعان می شود . نوآوری هم به عنوان جنبه ای مهم از بهره وری 
و رقابت پذیری، برای توسعه صاد رات و ایجاد  تنوع اقتصاد ی 

ضروری است.
برای  را  فرصت هایی  فعلی  جمعیتی  شرایط  که  حالی  د ر 
ایران فراهم می کند ، نمی توان انتظار د اشت که این منافع به 
طور خود کار محقق شود . بهره مند ی از مزایای این مرحله از 
گذار جمعیتی، به شرایط اجتماعی، اقتصاد ی، نهاد ی و سیاسی 

مساعد ی نیاز د ارد . 

راه پیش رو برای بهبود  عملکرد  صاد رات
چالش  د و  مد یریت  و  ایران  صاد رات  چشم اند از  بهبود   برای 
تحریم ها و رکود  اقتصاد ی مرتبط با همه گیری کووید  19، الزم 
است تالش های هماهنگی انجام گیرد . برای تحریک سریع 
رشد  و ایجاد  شرایط الزم برای رشد  د ر میان مد ت و بلند مد ت 
د ر صورت بهبود  شرایط خارجی، به راه حل های کوتاه مد ت نیاز 
است. بنابراین، انجام اقد امات متمرکز بر حوزه های اقتصاد ی 

ُپرظرفیت، همراه با ابتکارات گسترد ه تر، ضروری است. 

بسیار  ارزش  زنجیره های  ارتقای  از  صاد رات  ملی  راهبرد  
نوید بخش و مهم از طریق راهبرد های اختصاصی شش بخش 
اولویت د ار پشتیبانی می کند : گیاهان د ارویی، میوه و سبزیجات، 
و  اطالعات  فناورزی  خود رو،  قطعات  پتروشیمی،  محصوالت 

ارتباطات، و گرد شگری.
به منظور حمایت از تغییر و د گرگونی د ر بخش های مذکور و 
پیشرفت های گسترد ه تر د ر زمینه رقابت پذیری صاد راتی، اقد اماتی 
برای بهبود  سه کارکرد  مهم پشتیبانی تجارت برنامه ریزی شد ه 
و  توسعه تجارت، مد یریت کیفیت،  است: اطالعات تجاری و 

کارآفرینی.
تحقق اهد اف راهبرد  ملی صاد رات مستلزم تبیین و اجرای 
اقد امات تعریف شد ه د ر چارچوب این راهبرد  است که این هم 
به ایجاد  ساختارهای مد یریت و هد ایت راهبرد  مذکور نیاز د ارد . 
مد یریت موفقیت آمیز فرایند  اجرا، به نظارت د ر مورد  تخصیص 
مجری،  نهاد های  د ر  مالکیت  احساس  تقویت  منابع،  مؤثر 
پشتیبانی و مشارکت بخش خصوصی، بسیج منابع مالی برای 

اجرا،  و یک برنامه ارتباط مؤثر بستگی د ارد . 



21 چکیده اجرایی

شکل 1: چارچوب راهبرد ی سند  راهبرد  ملی صاد رات

 19 راهبرد ملی صادرات ایران 

 

هرای  دفرایند اجرا، به نظارت در مورد تخصیص مؤثر منابع، تقویرت احتراس مالکیرت در نها   آمیز موفقیت
و مشارکت بخش خصوصی، بتیا منابع مالی بررای اجررا،  و یرک برنامره ارتبراط مرؤثر        مجری، پشتیبانی

 بتتگی دارد. 
 

 صادرات یسند راهبرد مل یچارچوب راهبرد: 1شکل 

 

 کارآفرینی

 تجارتاطالعات تجاری و توسعه 

 مدیریت کیفیت

 راهبرد ملی صادرات
 پایداری تجاری، ساخت ایران

 فناوری اطالعات پتروشیمیمحصوالت قطعات خودرو  گیاهان دارویی و سبزیجات میوه
 اتو ارتباط 

 گردشگری   
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23 فصل اول: ارتقای رشد فراگیر، پایدار  و انعطاف پذیر 

فصل اول 

ارتقای رشد  فراگیر، پاید ار و انعطاف پذیر 
مستلزم ارتقای هماهنگی و رقابت پذیری تجاری است 

مقد مه
بهبود  رشد  و توسعه د ر ایران مستلزم افزایش نرخ متوسط رشد  
تجربه  مسائل  به  نسبت  رشد   این  نوسانات  کاهش  و  د رآمد  
از طریق  اقتصاد ی  تنوع  تقویت  بود .  خواهد   گذشته  د ر  شد ه 
افزایش و گسترش صاد رات، با فراهم آورد ن فرصت های تازه، 
جذب سرمایه گذاری جد ید  و ایجاد  انگیزه برای رشد  بهره وری، 
چالش های  که  حالی  د ر  کرد .  خواهد   پشتیبانی  بهتر  رشد   از 
پیامد های  و  متحد ه  ایاالت  تحریم های  از  ناشی  خارجی 
قطعًا  بین المللی  سطح  د ر  و  ایران  د ر   19 کووید   همه گیری 
این  ایجاد  کرد ه است،  از تجارت  ناشی  را برای رشد   موانعی 
شرایط نیاز به افزایش رقابت پذیری و د ستیابی به محصوالت 
و بازارهای جد ید  صاد راتی را هم برجسته می کند  که با مد ل یا 

الگوی رشد  انعطاف پذیرتری همراه است. 
د ر سال های 2017-1990، تولید  ناخالص د اخلی واقعی به 
طور متوسط سالیانه 3/3 د رصد  رشد  د اشته و از سال 2010 به 
بعد  این نرخ رشد  به طور متوسط  2 د رصد  بود ه است. این نرخ 
رشد  نسبتًا ُکند  همراه با رشد  جمعیت به رکود  د رآمد ی منجر 
شد ه است. د ر د وره مذکور، سرانه تولید  ناخالص د اخلی ایران 
)شکل  است  د اشته  ساالنه  رشد   د رصد    1/9 متوسط  طور  به 
شماره 2(. رشد  این د وره بسیار کمتر از رشد  متوسط ساالنه 
3/6 د رصد  د ر کل کشورهای با د رآمد  متوسط باال، اما نزد یک 
به رشد  متوسط ساالنه  1/7 د رصد  د ر کشورهای خاورمیانه و 

شمال آفریقا )منا( بود ه است.

شکل 2: رشد  تولید  ناخالص د اخلی سرانه د ر سال های 1990-2017

 …پذیر، پایدار  و انعطافارتقای رشد فراگیر :فصل اول 20 

 

  فصل اول
 هماهنگی مستلزم ارتقایپذیر رشد فراگیر، پایدار و انعطاف ارتقای 

تجاری است پذیریرقابت و   
 

 مقدمه
نتربت  رشد درآمد و کاهش نوسانات این رشرد  متوسط رخ بهبود رشد و توسعه در ایران متتلز  افزایش ن

با ، تقویت تنوع اقتصادی از طریق افزایش و گتتر  صادرات در گذشته خواهد بود. تجربه شده متائل به
وری، از رشرد  بهرره  رشرد بررای  گذاری جدید و ایجاد انگیزه ، جذب سرمایهتازههای فراهم آوردن فرصت

های ایاالت متحرده و پیامردهای   های خارجی ناشی از تحریمدر حالی که چالش خواهد کرد.بهتر پشتیبانی 
المللی قطعاً موانعی را برای رشد ناشی از تجارت ایجاد کررده  در ایران و در سطح بین 19کووید  یگیرهمه

هرم  را جدید صادراتی  یمحصوالت و بازارهادستیابی به و  پذیرینیاز به افزایش رقابت شرایطاست، این 
 همراه است.  پذیرتری انعطاف دکه با مدل یا الگوی رشکند برجتته می

داشته  رشددرصد  3/3سالیانه ، تولید ناخالص داخلی واقعی به طور متوسط 1990-2017های در سال      
همرراه   نرد بوده است. این نرخ رشد نتبتاً کُدرصد  2 این نرخ رشد به طور متوسط  به بعد 2010از سال  و
، سرانه تولید ناخالص داخلری ایرران بره    دوره مذکورشده است. در  منجری رکود درآمد هبرشد جمعیت  با

رشرد   از کمترر  بتریار ایرن دوره   رشرد (. 2شماره )شکل داشته است ساالنه رشد درصد  9/1 طور متوسط 
 7/1 رشرد متوسرط سراالنه     نزدیک بهاما  درصد در کل کشورهای با درآمد متوسط باال، 6/3ساالنه متوسط 

 .استبوده  )منا( آفریقا شمال کشورهای خاورمیانه ودرصد در 
 1990-2017 هایسرانه در سال یناخالص داخل دیرشد تول: 2شکل 

 
   Source: World Bank. 

 
Source: World Bank.
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است.  بود ه  بی ثبات  بسیار  نیز  د اخلی  ناخالص  تولید   رشد  
ناخالص د اخلی واقعی سه ماهه  تولید   آمار رسمی، رشد   طبق 
از کمترین میزان 7/7- د رصد   اخیر  به سال( د ر د وره  )سال 
د ر سه ماهه د وم سال 1391 به باالترین میزان 15/1 د رصد  
د ر سه ماهه چهارم سال 1395 تغییر کرد ه است )شکل شماره 
تولید  و  به  وابستگی  نتیجه  تا حد ی  نوسان د ر رشد   این   .)3
صاد رات نفت است. بر اساس بخش ها، بیشترین تغییرات اخیر 
د ر ارزش افزود ه ناخالص )برابر با تولید  ناخالص د اخلی منهای 
خام  نفت  استخراج  به  یارانه ها(  به عالوه  غیرمستقیم  مالیات 
و گاز طبیعی مربوط بود ه است که بیشترین سهم را هم د ر 

ارزش افزود ه ناخالص د ارد .

شکل 3: رشد  تولید  ناخالص د اخلی سه ماهه )سال به سال( د ر د وره 1391-1397
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رشد تولید ناخالص داخلری   ثبات بوده است. طبق آمار رسمی،رشد تولید ناخالص داخلی نیز بتیار بی     
بره   1391ماهره دو  سرال   در سه درصد -7/7ماهه )سال به سال( در دوره اخیر از کمترین میزان واقعی سه

این نوسان در (. 3شماره  تغییر کرده است )شکل 1395ماهه چهار  سال درصد در سه 1/15باالترین میزان 
، بیشترین تغییرات اخیرر در  هاشبخت است. بر اساس رشد تا حدی نتیجه وابتتگی به تولید و صادرات نف

بره  هرا(  عرالوه یارانره  هافزوده ناخالص )برابر با تولید ناخالص داخلی منهرای مالیرات غیرمترتقیم بر    ارز 
 .دارافزوده ناخالص دارز  درهم  را  سهماست که بیشترین  بوده مربوطاستخرار نفت خا  و گاز طبیعی 

 
 1391-1397ماهه )سال به سال( در دوره سه یناخالص داخل دیرشد تول: 3شکل 

 
برابر اسرت   1397 سال ایرانی در تقویم میالدی ، و 2013مارس  20تا  2012مارس  20در تقویم ایران برابر است با  1391سال  یادداشت:

 سال میالدی. 2018مارس  20تا  2017مارس  21با 
 آمار ایران.منبع: مرکز 

    
عملکررد اقتصرادی    بررای  خطرات موجود کهگو اینعامل بتیاری از این روندها هتتند، ، عوامل خارجی  

های جدید و ایجراد زمینره   گرا که موج  تشویق رشد بخشیک رویکرد صادرات توان با اتخارایران را می
  شود، تعدیل کرد. تر و فراگیرتری برای توسعه میگتترده

 

 
یاد د اشت: سال 1391 د ر تقویم ایران برابر است با 20 مارس 2012 تا 20 مارس 2013 د ر تقویم میالد ی ، و سال ایرانی 1397 برابر است 

با 21 مارس 2017 تا 20 مارس 2018 سال میالد ی.
منبع: مرکز آمار ایران.

هستند ،  روند ها  این  از  بسیاری  عامل  خارجی،  عوامل 
را  ایران  اقتصاد ی  عملکرد   برای  موجود   خطرات  این که  گو 
می توان با اتخاذ یک رویکرد  صاد رات گرا که موجب تشویق 

رشد  بخش های جد ید  و ایجاد  زمینه گسترد ه تر و فراگیرتری 
برای توسعه می شود ، تعد یل کرد .  
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مد یریت تحریم ها

تأثیر اعمال مجد د  تحریم های ایاالت متحد ه د ر اوت 2018 
و  سرمایه گذاران  خروج  نفت،  صاد رات  کاهش  با  سریعًا 
شد .  احساس  تجاری  و  مالی  مجاری  مورد   د ر  عد م اطمینان 
کرد ه  منزوی  بین المللی  سطح  د ر  را  مالی  بخش  تحریم ها، 
با  که  را  خارجی  مؤسسات  متحد ه  ایاالت  تحریم های  است. 
مؤسسات مالی ایران معامله می کنند ، هد ف قرار د اد ه و تأثیر 
چشمگیری بر بخش مالی ایران د اشته است. عالوه بر این،  
د ر نوامبر 2018، »سوئیفت« که یک نظام  پیام رسانی مالی 
از  برخی  د سترسی  که  کرد   اعالم  است،  بلژیک  د ر  مستقر 

بانک های ایرانی به نظام خود  را متوقف می کند .
به رغم سخنان مقامات ایاالت متحد ه د ر مورد  آثار احتمالی 
تحریم های مجد د  علیه ایران، ناظران مستقلی مانند  صند وق 
بین المللی پول و »واحد  اطالعات اقتصاد ی1«، نوعی بازگشت 
با افت شد ید   را پیش بینی کرد ند  که  اقتصاد ی د ر میان مد ت 
د ر کوتاه مد ت و ثبات و رشد  متوسط د ر سال های بعد  همراه 
که  ثابتی  وارد کنند گان  متقابل  راهبرد های  نتیجة  د ر  بود . 
کمتر د ر معرض خطرات مخالفت با تحریم ها قرار د اشتند  - 
انتظار می رفت که د ر  یعنی چین، فد راسیون روسیه و هند - 
همچنین،  باشد .  میسر  تحریم ها  برابر  د ر  مقاومت  میان مد ت 
با  انتظار می رفت که عمان و قطر که د ر حوزه های مختلف 
ایران ارتباط نزد یکی د ارند ، از ایران حمایت کنند . با این حال، 

احتمااًل شکل گیری این راهبرد ها زمان می برد .
به عالوه، موقعیت نسبتًا منزوی ایاالت متحد ه آمریکا د ر 
که  است  آورد ه  به وجود   را  انتظار  این  تحریم ها  این  اجرای 

1. Economist Intelligence Unit (EIU)
2. قانون تحریم های ایران و لیبی )1996( از نظر تجاری د امنه محد ود ی د اشت و هد ف آن عمد تًا محد ود  کرد ن سرمایه گذاری های بزرگ )بیش از 20 میلیون د الر(شرکت های 

آمریکایی د ر صنعت نفت ایران بود .
3. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA)
4. Iran Freedom and Counter-Proliferation Act (IFCPA)

اثربخشی تحریم ها نسبت به تحریم های گذشته کمتر باشد . 
ایاالت  با شرایط سال 2012 که  جّو ژئوپولیتیکی کنونی 
کرد ن  برای محد ود   را  واحد ی  جبهه  اروپا  اتحاد یه  و  متحد ه 
تجارت با ایران د ر طیف وسیعی از بخش ها به وجود  آورد ند ، 
بسیار متفاوت است. د رحقیقت، بررسی عملکرد  تجاری ایران 
تأثیر تحریم ها، بیش از تحریم های  نشان می د هد  که ظاهراً 
نظام  د ر  اروپا  اتحاد یه  مشارکت  میزان  با  آمریکا  یک جانبه 

تحریم ها ارتباط د ارد  )شکل شماره 4(. 
وجود   با  ایران  صاد رات   ،1995-2007 سال های  د ر 
لیبی  و  ایران  تحریم های  )قانون  متحد ه  ایاالت  تحریم های 
اروپا،  اتحاد یه  تحریم های  غیاب  د ر  و   2)1996 سال  د ر 
 ،2009-2012 سال های  د ر  کرد .  رشد   باالیی  سرعت  با 
صاد رات ایران به رغم اجرای قانون جامع تحریم، پاسخگویی 
ایاالت متحد ه، و د ر  ایران3 از طرف  و عد م سرمایه گذاری د ر 

غیاب تحریم های اتحاد یه اروپا، به شد ت افزایش یافت. 
با اجرای قانون آزاد ی و منع گسترش سالح های هسته ای 
که  اروپا  اتحاد یه  تجاری  تحریم های  همچنین  و  ایران4 
گذاشت،  تأثیر  مالی  امور  و  طبیعی  گاز  نفت،  بخش های  بر 
یافت.  کاهش  به شد ت   2012-2013 سال های  د ر  صاد رات 
متحد ه  ایاالت  موقت  توافق  زمان  د ر  حتی  ایران  صاد رات 
شد .  روبه رو  کلی  کاهش  با   2014-2015 سال های  د ر  نیز 
اروپا د ر این د وره هنوز برقرار و  تحریم های تجاری اتحاد یه 

احتمااًل عامل مهمی د ر کاهش صاد رات بود . 
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شکل 4: صاد رات ایران و جهان د ر سال های 2001-2017
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، صادرات در گذاشتتأثیر  و امور مالی های نفت، گاز طبیعیهای تجاری اتحادیه اروپا که بر بخشتحریم
توافق موقت ایاالت متحده نیز  زمان شدت کاهش یافت. صادرات ایران حتی دربه 2012-2013های سال

های تجاری اتحادیه اروپا در این دوره هنوز رو شد. تحریمهبا کاهش کلی روب 2014-2015های در سال
 بود. و احتماالً عامل مهمی در کاهش صادرات ار برقر

 

 2001-2017 هایو جهان در سال رانیصادرات ا: 4شکل 

 
 
ترین را توضیح دهد. اول، در حالی که ایاالت متحده عمده عجی  اً دو عامل ممکن است این روند راهر  
با ایران در اختیار دارد، این اتحادیه اروپا است طرف معامله  ستات ؤرا از نظر تحریم افراد و م « هاچماب»
گراز طبیعری و    وتر )نتبت به ایاالت متحده( در بخرش نفرت   را از نظر روابط تجاری باثبات «هاهویا» که

 ی اوضراع های ایاالت متحرده، احیرا  . بنابراین، حتی در صورت لغو تحریمدست دارددر  های تولیدیبخش
            هررایطررور کرره در سررالروابررط تجرراری اتحادیرره اروپررا دارد. همرران یبتررتگی زیررادی برره سرررعت احیررا

     ، لغرو برود هرای تجراری اتحادیره اروپرا هنروز برقررار       که تحرریم توجه به این مشهود بود، با 2015-2014
      . عرالوه برر ایرن، معافیرت چابهرار و     کررد ناحیرا   فروراً  و شردیداً   صرادرات را  ، های ایاالت متحدهتحریم
تجرارت   برای پُرررفیتیمدت  افغانتتان است و مجرای بلندهای مربوط به آن ناشی از توجه به ثبات پروژه

 (.1قاب شماره )آید حتاب میبهمتتقیم و ترانزیتی 

 

Source: ITC.  
Source: ITC.

د و عامل ممکن است این روند  ظاهراً عجیب را توضیح 
د هد . اول، د ر حالی که ایاالت متحد ه عمد ه ترین »چماق ها«  
د ر  ایران  با  معامله  و مؤسسات طرف  افراد   تحریم  نظر  از  را 
اختیار د ارد ، این اتحاد یه اروپا است که »هویج ها« را از نظر 
بخش  د ر  متحد ه(  ایاالت  به  )نسبت  باثبات تر  تجاری  روابط 
نفت و گاز طبیعی و بخش های تولید ی د ر د ست د ارد . بنابراین، 
حتی د ر صورت لغو تحریم های ایاالت متحد ه، احیای اوضاع 
بستگی زیاد ی به سرعت احیای روابط تجاری اتحاد یه اروپا 
د ارد . همان طور که د ر سال های 2015-2014 مشهود  بود ، با 
توجه به این که تحریم های تجاری اتحاد یه اروپا هنوز برقرار 
بود ، لغو تحریم های ایاالت متحد ه، صاد رات را فوراً و شد ید اً 
احیا نکرد . عالوه بر این، معافیت چابهار و پروژه های مربوط به 
آن ناشی از توجه به ثبات بلند مد ت  افغانستان است و مجرای 
ترانزیتی به حساب می آید   ُپرظرفیتی برای تجارت مستقیم و 

)قاب شماره 1(.

5. Special Purpose Vehicle (SPV)

ایران بد ون شک از نظر اقتصاد ی با عد م اطمینان اقتصاد ی 
این  اثر  بر  می تواند   وضعیت  این  اما  است،  روبه رو  شد ید ی 
واقعیت که این کشور مانند  د وره های قبلی تحریم د ر انزوای 
کاماًل جهانی قرار ند ارد ، تعد یل شود . حمایت اتحاد یه اروپا  به 
از طریق سازوکار ویژه  بیشتر  تضمین حمایت د یپلماتیک )و 
مالی پیشنهاد ی5 ( کمک خواهد  کرد ، و اگر ایران حسن نیت 
موجود  و اصالحات د ر حال انجام را اد امه د هد ، احتمااًل اقتصاد  
آن به اند ازه کافی رونق می گیرد  که از گزند  باد های مخالف 
د ر امان بماند . باید  د ید  که آیا حمایت اتحاد یه اروپا نماد ی و 
لفظی است یا این که موفق به اجرای یک راه حل مناسب برای 
تشویق تجارت می شود . با این حال، ایران برخالف آخرین د ور 

تحریم ها  قطعًا تنها نیست.
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قاب 1: بند ر چابهار د ریچه ای برای بهبود  صاد رات فراهم می کند 

ظرفیت اقتصاد ی بلند مد ت بند ر چابهار برای رشد  اقتصاد ی افغانستان د ر معافیت بند ر چابهار از آخرین د ور تحریم های 
ایاالت متحد ه منعکس شد ه است. عامل اصلی اعطای این امتیاز غیرمنتظره از جانب ایاالت متحد ه، نگرانی د ر مورد  
چشم اند از اقتصاد ی افغانستان و این واقعیت است که چابهار و پروژه های زیربنایی مرتبط با آن می توانند  مسیرهای 

موجود  برای تجارت افغانستان را گسترش و تنوع  بخشند .
را فراهم می کند  و جایگزین گذرگاه های  بزرگ تر  به هند  و منطقه  افغانستان  بند ر چابهار مسیر اصلی صاد رات 
زمینی پاکستان است که ظرفیت پیش بینی شد ه آن د ر موافقت نامه تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان تحقق نیافته 
است. د ر 24 فوریه 2019، 570 ُتن میوه خشک، منسوجات، فرش و سایر کاالهای افغانستان از طریق بند ر چابهار به 
بمبئی هند  حمل شد  و این اولین محموله صاد رات به بازار بزرگ هند  بود . برخالف معافیت های مربوط به انرژی که 
برای برخی از وارد کنند گان نفت ایران ارائه شد ه است، این معافیت موقت نیست. یک پروژه راه آهن مرتبط با اتصال 
چابهار از طریق زاهد ان د ر مرز پاکستان تا مشهد  د ر شمال شرقی ایران د ر نزد یک مرزهای افغانستان و ترکمنستان 
نیز از تحریم ها معاف شد ه است. این راه آهن 500 کیلومتری نیز با حمایت هند  و با 1/5 میلیارد  د الر سرمایه گذاری 

ساخته می شود .
د ر بلند مد ت، بند ر چابهار همراه با سرمایه گذاری های مربوطه د ر زمینه حمل ونقل، یک امکان قوی برای تقویت 
می سازد .  فراهم  قابل اعتماد   عنوان یک شریک  به  هند   مشارکت  با  به ویژه  ایران  و  افغانستان  تجاری  رقابت پذیری 
رضایت و معافیت اکراه آمیز ایاالت متحد ه د ر مورد  این پروژه، نمونه ای بعید  و د ر عین حال واقعی از چگونگی تحول 

روابط ایاالت متحد ه و ایران را د ر آیند ه نشان می د هد .
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سازگاری با همه گیری کووید  19 و بحران اقتصاد ی جهانی

ُکند ی  باعث  که   19 کووید   همه گیری  اثرات  این،  وجود   با 
اقتصاد  د اخلی و کاهش تقاضای بین المللی برای صاد رات ایران 
می شود ، توانایی بالقوه ایران برای غلبه بر اثرات تحریم ها را 
کاهش می د هد . این بیماری همه گیر د ر فوریه 2020 به ایران 
رسید  و تعد اد  بیماران جد ید  د ر ماه مارس به سرعت د ر حال 
 140.000 از  بیش  د رمجموع   ،2020 مه  اواخر  د ر  بود .  رشد  
د ر  مورد   میلیون   5/8 تقریبًا  و  ایران  د ر  کرونایی  بیمار  مورد  
جهان وجود  د اشت )شکل شماره 5(. همانند  کشورهای جهان، 

اقد امات قرنطینه و محد ود یت سفر برای کاهش سرعت انتشار 
اقتصاد ی  فعالیت های  کاهش  شد .  اعمال  ایران  د ر  ویروس 
د ر د اخل، اختالالت زنجیره های ارزش بین المللی و تقاضای 
کم برای صاد رات ایران به سرعت به رکود  اقتصاد ی گسترد ه 
منجر شد . تمام مؤلفه های اصلی تولید  ناخالص د اخلی تنزل 
یافت و ارزش ریال د ر اولین ماه های تأیید  اولیه کووید  19 د ر 

ایران افت کرد .

شکل 5: مجموع بیماران مبتال به کووید  19 از ژانویه تا مه 2020
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 جهانیو بحران اقتصادی  19کووید  یگیرهمه سازگاری با 

المللی برای تقاضای بینکاهش ندی اقتصاد داخلی و باعث کُکه  19 کووید یگیراثرات همهاین، با وجود 
. این بیماری دهدها را کاهش میشود، توانایی بالقوه ایران برای غلبه بر اثرات تحریمصادرات ایران می

سرعت در حال رشد بود. در مارس به ماه جدید در بیمارانبه ایران رسید و تعداد  2020گیر در فوریه همه
میلیون مورد در  8/5در ایران و تقریباً  ییکرونا بیمارمورد  140.000 درمجموع بیش از   ،2020اواخر مه 

و محدودیت سفر برای  قرنطینه(. همانند کشورهای جهان، اقدامات 5 شماره )شکل داشتجهان وجود 
داخل، اختالالت در اقتصادی های فعالیتکاهش ل شد. کاهش سرعت انتشار ویروس در ایران اعما

گتترده منجر رکود اقتصادی به سرعت صادرات ایران به کم برایو تقاضای المللی بینارز   هایزنجیره
های تأیید اولیه ریال در اولین ماه ارز  و تنزل یافتهای اصلی تولید ناخالص داخلی لفهؤ. تما  مشد

 افت کرد.  ایران در 19 کووید

 2020تا مه  هیاز ژانو 19 دیمبتال به کوو مارانیمجموع ب: 5شکل 

 
 .2020مه  29های مربوط به یادداشت: داده

 Source: European Centre for Disease Prevention and Control. 

 

کراهش   درصرد  7/3 ، 21/2020سرال   های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایرران در بینیطبق پیش     
درصد خواهد داشت. احتمراالً   5/1و  3/1ی به میزان رشد کم ترتی سپس در دو سال بعد به، خواهد یافت

. در خواهرد دیرد   بیشترین آسی  را  2019 / 20 سال در درصدی   -8/5 میانگین کاهشبا  بخش صنعت 

 
یاد د اشت: د اد ه های مربوط به 29 مه 2020.

 Source: European Centre for Disease Prevention and Control.

د اخلی  ناخالص  تولید   جهانی،  بانک  پیش بینی های  طبق 
یافت،  ایران د ر سال 2020/21،  3/7 د رصد  کاهش خواهد  
سپس د ر د و سال بعد  به ترتیب رشد  کمی به میزان 1/3 و 1/5 
د رصد  خواهد  د اشت. احتمااًل بخش صنعت  با میانگین کاهش 
5/8-  د رصد ی د ر سال 20 / 2019 بیشترین آسیب را  خواهد  
د ید . د ر سمت تقاضا، د ر اولین سال کامل بحران، پیش بینی 

می شود  که سرمایه گذاری ناخالص ثابت، بیشترین افت را با 
7/7 د رصد  سقوط تجربه کند . د ر حالی که پیش بینی می شود  
تولید  ناخالص د اخلی نفتی و غیرنفتی، تحت تأثیر همه گیری و 
بحران اقتصاد ی جهانی مرتبط با آن، رشد  منفی د اشته باشد ، 
کاهش قیمت سوخت نیز تأثیر ویژه ای بر ظرفیت رشد  ایران 
خواهد  د اشت. انتظار می رود  قیمت ها از پایین ترین سطح آنها 
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د ر ابتد ای ابتال به همه گیری د ر بهار سال 2020 بهبود  یابد ، اما 
این افزایش زمان برخواهد  بود . پیش بینی می شود  که متوسط 
قیمت نفت خام از 61/4 د الر د ر هر بشکه د ر سال 2019 به 
35 د الر د ر سال 2020 کاهش یابد  و سپس د وباره به تد ریج به 
52/7 د الر د ر سال 2025 و 70 د الر د ر سال 2030 افزایش 

یابد  )شکل  شماره 6(.
ُخرد ، کوچک و متوسط د ر معرض  بنگاه های  از  بسیاری 
خطر تعطیلی و کارگران غیررسمی به شد ت د ر معرض خطر 
بیکاری قرار د ارند . با توجه به چالش های اقتصاد ی پیش رو، 
اقد امات امد اد ی و حمایتی اولیه اعالم شد ه توسط د ولت که 
پرد اخت  بود ، شامل  ناخالص د اخلی  تولید   از  معاد ل 5 د رصد  
نرخ  با  وام های  مقرون به صرفه،  وام های  خانوارها،  به  نقد ی 

استمهال  کارکنان،  نگهد ارند ۀ  بنگاه های  برای  پایین  بهره 
حقوق  حد اقل  افزایش  هزینه ها،  سایر  و  مشاغل  بر  مالیات 

قانونی و حمایت از بیمه بیکاری می شد . 

شکل 6: میانگین ساالنه قیمت های نفت خام د ر سال های 2014-2030
)د الر د ر هر بشکه(

 …پذیر، پایدار  و انعطافارتقای رشد فراگیر :فصل اول 26 

 

بیشترین افرت  ، گذاری ناخالص ثابتسرمایهکه شود بینی میپیشدر اولین سال کامل بحران، سمت تقاضا، 
، غیرنفتری و تولید ناخرالص داخلری نفتری     شودبینی میپیش کهیحال. در تجربه کند درصد سقوط 7/7با را 

، کاهش قیمت سروخت  رشد منفی داشته باشد ،گیری و بحران اقتصادی جهانی مرتبط با آنتحت تأثیر همه
در  هرا آنتررین سرطح   ها از پرایین رود قیمترشد ایران خواهد داشت. انتظار می ررفیتای بر تأثیر وی هنیز 

شود بینی می. پیشخواهد بودبرزمانافزایش این اما بهبود یابد،  2020در بهار سال  یگیرابتال به همهابتدای 
 اهش یابدک 2020دالر در سال  35به  2019دالر در هر بشکه در سال  4/61که متوسط قیمت نفت خا  از 

شرماره   )شکل  یابدافزایش  2030دالر در سال  70و  2025دالر در سال  7/52تدریا به دوباره به و سپس
6). 

 2014-2030 هاینفت خام در سال هایمتیساالنه ق نیانگیم: 6شکل 
 (دالر در هر بشکه) 

 
 است.شده  شده با رنو قرمز نمایش دادهبینیپیشهای رنو آبی و قیمت های گذشته بایادداشت: قیمت

Source: World Bank. 

 

در شدت به تعطیلی و کارگران غیررسمی معرض خطردر  کوچک و متوسطخُرد،  هایبنگاهبتیاری از      
 حمایتی اولیهو  یاقدامات امداد های اقتصادی پیش رو،چالشبا توجه به . بیکاری قرار دارند معرض خطر

نقدی به شامل پرداخت  بود،از تولید ناخالص داخلی  درصد 5معادل  کهاعال  شده توسط دولت 
 استمهال های نگهدارندۀ کارکنان،بنگاهپایین برای بهره های با نرخ صرفه، وا بههای مقرونوا  ،خانوارها

 شد. می ه بیکاری، افزایش حداقل حقوب قانونی و حمایت از بیمهاهزینهمالیات بر مشاغل و سایر 

 
یاد د اشت: قیمت های گذشته با رنگ آبی و قیمت های پیش  بینی شد ه با رنگ قرمز نمایش د اد ه شد ه است.

Source: World Bank.
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تحقق ظرفیت ایران از طریق تجارت

انتظار می رود  اقتصاد  ایران د ر برابر این تهد ید های مضاعف، 
و  رقابت پذیری  افزایش  برای  تالش ها  بماند .  باقی  مقاوم 
کمک  بازیابی  و  سازگاری  به  تجاری  فرصت های  گسترش 
می کند  و د ر ورای آن،  د ر صورت نبود  محد ود یت های مذکور، 
رشد  قوی تری برای ایران به ارمغان می آورد . صاد رات با ایجاد  

و تسهیل  بازارها،  رقابت پذیری، گسترش  بهبود   برای  انگیزه 
انتقال د انش و فناوری می تواند  محرک رشد  و تنوع باشد ، و 
این نیازی است که د ر برنامه ریزی توسعه ایران شناسایی شد ه 

است )قاب شماره 2(.
 

قاب 2: همسویی راهبرد  ملی صاد رات با اولویت های توسعه ملی

پوشش و تمرکز این راهبرد  مطابق با اولویت های توسعه ملی است و از آن پشتیبانی می کند ، اولویت هایی که تجارت 
و سرمایه گذاری را به عنوان ابزارهای الزم برای رشد  د ر کنار ضرورت بهبود  انعطاف پذیری و خود اتکایی به رسمیت 
شناخته است.  ایران اهد اف بلند پروازانه و گسترد ه اقتصاد ی و اجتماعی- اقتصاد ی خود  را تعیین کرد ه است که د ر 
قالب نظام برنامه ریزی پنجساله توسعه بیان می شود . د ر برنامه ششم توسعه ملی، ایجاد  تنوع د ر بخش های غیرنفتی، 
تشویق سرمایه گذاری، ایجاد  شغل از طریق کارآفرینی، و مشارکت جوانان به عنوان برخی از اهد اف متنوع اقتصاد ی و 

اجتماعی- اقتصاد ی تعیین شد ه است. 
نشان د هند ه  شد ،  آغاز  تحریم ها  رفع  از  پس  اند کی   2016 سال  اواخر  د ر  که  مذکور  برنامه  د امنه  و  چشم اند از 
ازجمله سرمایه گذاران، و سایر  بین المللی،  خوش بینی کلی حاکم د ر آن زمان د ر د ولت، بخش خصوصی و شرکای 

ذی نفعان است. اهد اف اعالمی شامل موارد  زیر می شود :
  ایجاد  فضای مساعد  برای کسب وکار  و سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری های  و  مستقیم  سرمایه گذاری  طریق  از  ازجمله  خارجی،  سرمایه گذاری  د الر  میلیارد    50 جذب    
مشترک؛

تشویق  هد ف  با  سرمایه گذاری  و  کسب وکار  برای  مساعد   فضای  ایجاد   و  بخش خصوصی  مشارکت  افزایش    
سرمایه گذاری مشترک د ر بخش های تولید ی د ارای سرریز زیاد  برای بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط؛

با توجه به نگرانی های مربوط به تضامین، حل اختالف، اجرای آراء  بهبود  فضای کسب وکار و سرمایه گذاری    
د اوری خارجی، شفافیت و انتقال وجوه؛

اصالح گسترد ه بخش مالی د ر راستای توسعه بازار انرژی و تأمین نفت خام و گاز از طریق بازارهای کاال.   
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  ایجاد  تنوع د ر بخش های تولید ی و پایین د ستی پتروشیمی

رشد  صاد رات غیرنفتی تا 15 د رصد  از  تولید  ناخالص د اخلی تا سال 2020؛   
با ظرفیت  و  باال  با کیفیت  تولید  محصوالت  برای  فراوری محصوالت کشاورزی  بهره وری د ر بخش  افزایش    

تجاری؛
تسهیل توسعه صنعت گرد شگری  و تشویق رشد  زیرساخت های گرد شگری د ر امتد اد  سواحل ایران.   

  استفاد ه از مزیت جمعیتی و توسعه سرمایه انسانی همسو با نیازهای بلند مد ت بخش خصوصی

مهند سی،  گرد شگری،  حوزه های  د ر  صاد راتی  بازارهای  توسعه  و  پیشرو  کشورهای  از  نوآوری  و  د انش  جذب    
خد مات فنی و نیروی کار؛

ایجاد  یک بستر کارآفرینی و نوآوری قوی با تمرکز بر جوانان؛   
اطمینان از همسویی مهارت ها بین سیاست گذاران، بخش خصوصی و ارائه د هند گان مهارت ها.   

  افزایش مشارکت ایران د ر سازمان های بین المللی.

توجه  د رخور  مهم  مسائل  به  اشاره  با  مارس 2019  د ر  خامنه ای  علی  آیت اهلل  رهبرمعظم،  نوروزی  د ر سخنرانی 
بین المللی  چالش برانگیز  د ر شرایط  پرد اخته شود . حتی  فوراً  باید   مهمی  موارد   به  که  کرد ند   ایران مطرح  اقتصاد   د ر 
تصد یق شد  که عوامل د اخلی به مشکالت اقتصاد ی کمک می کنند ، و کاهش منابع د رآمد ی اغلب فرصت هایی را 
برای اصالحات د ر بسیاری از کشورها ایجاد  می کند . اولویت های اعالم شد ه شامل تقویت تولید  و تقویت نقش بخش 
خصوصی د ر افزایش اشتغال؛ افزایش سهم کشاورزی، صنعت و اقتصاد  د انش بنیان؛ و استفاد ه از نظام بانکی برای بهبود  
تخصیص منابع از طریق سرمایه گذاری بود . د ر این سخنرانی تأکید  شد  که ایجاد  اعتماد  به نهاد ها و برخورد  منصفانه 

با کارآفرینان بسیار حیاتی است.

تاریخچه مباد الت تجاری اخیر ایران، ظرفیت تنوع بخشی 
از طریق تجارت را نشان د اد ه است. صاد رات کل و خالص، 
بود ه است. صاد رات کاالها و خد مات د ر  هر د و نسبتًا خوب 
د اخلی د ر  ناخالص  تولید   از  بر 24/9 د رصد   بالغ  سال 2017 
ایران بود ه که تقریبًا د ر حد  متوسط کشورهای با همین سطح 
د رآمد ، اما تا حد ود ی کمتر از اوج اخیر 30/3 د رصد  از تولید  
بر  اعمال تحریم ها  از  ناخالص د اخلی د ر سال 2005 و قبل 
ملل  سازمان  امنیت  شورای   1737 شماره  قطعنامه  اساس 

 1990 د هه  اواخر  از  جاری  حساب  موازنه  است.  بود ه  متحد  
سهم  اخیر  سال های  د ر  این که  گو  است،  بود ه  مثبت  نسبتًا 
آن از تولید  ناخالص د اخلی کاهش یافته است )شکل شماره 
7(. طبق پیش بینی بانک جهانی، ارزش افزود ه صاد راتی ایران 
4/8 د رصد  د ر سال 2020/21 کاهش خواهد  یافت و سپس با 
رشد  5/1 د رصد  د ر سال 2021/22 و 2/2 د رصد  د ر سال 23 

/2022 بهبود  خواهد  یافت. 
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شکل 7: صاد رات و وارد ات کاالها و خد مات د ر سال های 2011/12-2017/18
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 12/2011-18/2017 های¬صادرات و واردات کاالها و خدمات در سال: 7شکل 

 

 

 

 

 

 

 
      
بخش صادراتی گردشگری یک از کل صادرات ایران در حال افزایش است. متافرت و  خدماتسهم    

اما ، هنوز کمصادرات خدمات در  سهم فناوری اطالعات و ارتباطات مهم و در حال رشد است و بتیار
 (.8شماره سرعت در حال رشد است )شکل به

 2005-2015 هایسال  در هاصادرات خدمات بخش: 8شکل 
 

            
      

Source: ITC. 

 
برانگیز ، ایران حتی در شرایط چالشالمللی تجارتمرکز بین توسط صادرات ررفیتبر اساس ارزیابی      
میلیارد دالر را دارد. در حالی که چین، عراب و هند از  4/9صادرات کاال به میزان توسعه توانایی  ،فعلی
های اصطکاک کاهشتواند با هتتند، تجارت با بتیاری از کشورها می ایران ترین مقاصد صادراتیمهم

 منبع: مرکز آمار ایران. 

 

 
منبع: مرکز آمار ایران. 

سهم خد مات از کل صاد رات ایران د ر حال افزایش است. 
و  مهم  بسیار  صاد راتی  بخش  یک  گرد شگری  و  مسافرت 
ارتباطات د ر  و  فناوری اطالعات  د ر حال رشد  است و سهم 

است  رشد   حال  د ر  به سرعت  اما  کم،  هنوز  صاد رات خد مات 
)شکل شماره 8(.

شکل 8: صاد رات خد مات بخش ها د ر سال های 2005-2015
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Source: ITC.

بر اساس ارزیابی ظرفیت صاد رات توسط مرکز بین المللی 
توانایی  فعلی،  چالش برانگیز  شرایط  د ر  حتی  ایران  تجارت، 
توسعه صاد رات کاال به میزان 9/4 میلیارد  د الر را د ارد . د ر 
مقاصد  صاد راتی  مهم ترین  از  هند   و  عراق  چین،  که  حالی 

می تواند   کشورها  از  بسیاری  با  تجارت  هستند ،  ایران 
تقاضای  از  استفاد ه  و  تجاری  اصطکاک های  کاهش  با 
روزافزون بهبود  یابد  )شکل شماره 9(. باالتر از همه، صاد رات 
افزایش یابد . تحقق این  خد مات می تواند  2/2 میلیارد  د الر 
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ظرفیت صاد راتی اضافی می تواند  به ایجاد  صد ها هزار شغل 
جد ید  منجر شود . تخمین زد ه می شود  که تحریم های فعلی 
تأثیر محد ود ی بر ظرفیت صاد راتی ایران د اشته باشد ، زیرا 

حذف این محد ود یت ها تنها حد ود  430 میلیون د الر به این 
ظرفیت اضافه می کند  و بخش عمد ه این افزایش صاد رات به 

هنگ کنگ، چین، ایاالت متحد ه و هند  خواهد  بود .

شکل 9: ظرفیت صاد راتی کل و استفاد ه نشد ه کاال بر اساس مقصد 
)میلیون د الر(

 …پذیر، پایدار  و انعطافارتقای رشد فراگیر :فصل اول 30 

 

   ، صادرات خدمات باالتر از همه .(9شماره تجاری و استفاده از تقاضای روزافزون بهبود یابد )شکل 
تواند به ایجاد صدها هزار می ی اضافیصادرات ررفیتمیلیارد دالر افزایش یابد. تحقق این  2/2تواند می

ایران  یصادرات ررفیتفعلی تأثیر محدودی بر  ایهشود که تحریمشود. تخمین زده میمنجر شغل جدید 
بخش  و کنداضافه می ررفیتمیلیون دالر به این  430حدود ا ها تنهاین محدودیتداشته باشد، زیرا حذف 

 .خواهد بود کنو، چین، ایاالت متحده و هندافزایش صادرات به هنواین  عمده
 

 مقصد اساس بر کاال نشدهکل و استفاده یصادرات تیظرف: 9شکل 
 )میلیون دالر( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهبردهای کلیدی برای طراحی پیام

های و چالش ،شده است ترو پُرنوسان نداند، رشد ایران کُهای جدی ایجاد کردهدر حالی که عوامل خارجی چالش
مبتنری برر    و تنوع توجهی برای تحقق رشدقابل گذارد؛ ررفیتتأثیر میاندازهای توسعه و ثبات چشم بر داخلی نیز

 کره برر اثرر    دشروار خرارجی   شررایط و هماهنگی در تجارت وجود دارد.  پذیریافزایش رقابت صادرات از طریق
کنرد.  وری را برجترته مری  نیاز بره بهبرود بهرره    ایجاد شده است، 19ی کووید گیرهای ایاالت متحده و همهتحریم
از اهرداف اصرلی   ررفیرت  ایرن  تحقق شده است و  متجلها ای از بخشایران در طیف گتترده یصادرات ررفیت
محقرق   ودیبا استفاده از نقاط قوت و مزایرای رقرابتی ایرران ترا حرد      هدفملی صادرات خواهد بود. این  راهبرد

 .خواهد شد

Source: ITC. 
 

Source: ITC.

پیام های کلید ی برای طراحی راهبرد 
د ر حالی که عوامل خارجی چالش های جد ی ایجاد  کرد ه اند ، رشد  ایران ُکند  و پُرنوسان تر شد ه است، و چالش های 

د اخلی نیز بر چشم اند ازهای توسعه و ثبات تأثیر می گذارد ؛ ظرفیت قابل توجهی برای تحقق رشد  و تنوع مبتنی 

اثر  بر  افزایش رقابت پذیری و هماهنگی د ر تجارت وجود  د ارد . شرایط د شوار خارجی که  از طریق  بر صاد رات 

به بهبود  بهره وری را برجسته می کند .  نیاز  ایاالت متحد ه و همه گیری کووید  19 ایجاد  شد ه است،  تحریم های 

ظرفیت صاد راتی ایران د ر طیف گسترد ه ای از بخش ها مسجل شد ه است و تحقق این ظرفیت از اهد اف اصلی 

راهبرد  ملی صاد رات خواهد  بود . این هد ف با استفاد ه از نقاط قوت و مزایای رقابتی ایران تا حد ود ی محقق خواهد  

شد .
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فصل د وم 

مزیت های رقابتی منحصربه فرد  ایران، 
چشم اند از رشد  مبتنی بر تجارت را تقویت می کند 

مقد مه
اساسی  رقابتی  مزیت های  پایه  بر  ایران  صاد راتی  ظرفیت 
ویژگی های  راهبرد ی،  موقعیت  طبیعی،  منابع  به  مربوط 
با  است.  مبتنی  سرمایه گذاری  برای  آن  جذابیت  و  جمعیتی 
نقشه راهی  صاد رات  ملی  راهبرد   قوت،  نقاط  این  از  استفاد ه 
با توجه به  متناسب برای رشد ، تنوع و توسعه صاد رات محور 
شرایط منحصربه فرد  ایران و فرصت های پیش  روی آن ترسیم 

می کند . 

استفاد ه از منابع طبیعی برای تقویت تنوع

ایران از منابع طبیعی اثبات شد ه ای د ر حوزه نفت و گاز طبیعی 
برخورد ار است )د ارای به ترتیب چهارمین و د ومین ذخایر بزرگ 
جهانی( و د رواقع نفت د ر د هه های گذشته پایه اصلی اقتصاد  
کشور بود ه است. کل صاد رات عمد تًا تحت تأثیر صاد رات نفت 
است، گو این که با متنوع سازی محصوالت صاد راتی، اهمیت 
صاد رات  مطمئنًا،  است.  یافته  کاهش  قد ری  نفت   صاد رات 
غالب ایران، نفت و سایر سوخت ها بود ه است )شکل شماره 
 76/8 نظام هماهنگ(،   27 )فصل  10(. محصوالت سوختی 
د رصد  از ارزش کل صاد رات ایران را د ر سال 2009 به خود  
اما این رقم تا حد ود ی کاهش یافت و به  اختصاص می د اد ، 
68/7 د رصد  از کل صاد رات د ر سال 2018 رسید ، یعنی زمانی 

که ارزش صاد رات این بخش 66/4 میلیارد  د الر بود .

د ر حالی که اتکای زیاد  به این منابع موجب ُکند  شد ن تنوع 
اقتصاد ی شد ه است، د رآمد  الزم برای تسهیل سرمایه گذاری 
د ر زمینه توسعه اجتماعی و افزایش ظرفیت های تولید ی را نیز 
فراهم کرد ه است. بخش های پایین د ستی، ازجمله پتروشیمی  
ارزان تری به  و کشاورزی، هم می توانند  د سترسی مطمئن و 
نهاد ه ها د اشته باشند  که این امر به رشد  و افزایش بهره وری 
با  آنها کمک می کند . د ر راهبرد های صاد رات بخشی مرتبط 
»راهبرد  ملی صاد رات« د رباره بخش های مذکور، بر این نقاط 
بخش های  ظرفیت  تحقق  برای  الزم  عوامل  سایر  و  قوت 

مذکور تکیه شد ه است. 



راهبرد ملی صادرات ایران36

شکل 10: روند های صاد رات نفت  پایه د ر مقایسه با سایر بخش ها
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هابخش ریبا سا تهیدر مقا پایهصادرات نفت یروندها: 10شکل   

 
   Source: ITC. 

 
 جغرافیایی راهبردیموقعیت  بر اثرسی به بازارهای در حال رشد دستر

)از طریق ترکمنتتان(، اروپا  مرکزیآسیای با قوی  ارتباطاتایران با تتهیل راهبردی موقعیت جغرافیایی 
بندر ای )از طریق عراب و اکنون هند( و فراتر از آن )از طریق )از طریق ترکیه(، کشورهای مدیترانه

در غرب  راهبردیاین موقعیت  کند.ایجاد می ای برای تقویت یکپارچگی منطقه زیادی را ررفیت ،چابهار(
و بازارهای دریایی نقل وحمل مناطق ینزدیکو در عمان  یدریا، خلیا فارس و در کنار دریای خزرآسیا، 
برای  یارزشمند همچون سکویموقعیت ایران است و تثبیت  ترکالنراهبرد بخشی از واره ، هممهم

ها از اهمیت بیشتری مزیت اکنون در چارچوب تحریماین کند. استفاده از دسترسی به بازارها عمل می
مذاکره با شرکای همتایه مانند پاکتتان، عمان، قطر و عراب )بصره( برای  بهبرخوردار است و ایران 
وی ه عمان و قطر است. تجارت مرتبط با این کشورها، به پرداخته ونقل و بنادر آنهااستفاده از خطوط حمل

 .رو است( در سال گذشته افزایش یافته استه)که خود در منطقه با تحریم تجاری روب
 یکه از حرکت آسیا سوب یافته استشرب ان به سمت اقتصادهای نورهور در منطقه و تجارت ایر      

توجهی در بازارهای صادراتی تمرکز قابلکه کماکان این ، گودکنبه سمت تنوع بازار حکایت میتدریجی 

 
Source: ITC.

د سترسی به بازارهای د ر حال رشد  بر اثر موقعیت جغرافیایی راهبرد ی

موقعیت جغرافیایی راهبرد ی ایران با تسهیل ارتباطات قوی با 
آسیای مرکزی )از طریق ترکمنستان(، اروپا )از طریق ترکیه(، 
کشورهای مد یترانه ای )از طریق عراق و اکنون هند ( و فراتر 
از آن )از طریق بند ر چابهار(، ظرفیت  زیاد ی را برای تقویت 
یکپارچگی منطقه ای  ایجاد  می کند . این موقعیت راهبرد ی د ر 
غرب آسیا، د ر کنار د ریای خزر، خلیج فارس و د ریای عمان و 
د ر نزد یکی مناطق حمل ونقل د ریایی و بازارهای مهم، همواره 
بخشی از راهبرد  کالن تر تثبیت موقعیت ایران است و همچون 
می کند .  عمل  بازارها  به  د سترسی  برای  ارزشمند ی  سکوی 
استفاد ه از این مزیت اکنون د ر چارچوب تحریم ها از اهمیت 
بیشتری برخورد ار است و ایران به مذاکره با شرکای همسایه 
از  استفاد ه  برای  )بصره(  پاکستان، عمان، قطر و عراق  مانند  
خطوط حمل ونقل و بناد ر آنها پرد اخته است. تجارت مرتبط با 

این کشورها، به ویژه عمان و قطر )که خود  د ر منطقه با تحریم 
تجاری روبه رو است( د ر سال گذشته افزایش یافته است.

منطقه  د ر  نوظهور  اقتصاد های  سمت  به  ایران  تجارت 
به  تد ریجی  حرکتی  از  که  است  یافته  سوق  آسیا  شرق  و 
تمرکز  کماکان  این که  گو  می کند ،  حکایت  بازار  تنوع  سمت 
شماره  )شکل  د ارد   وجود   صاد راتی  بازارهای  د ر  قابل توجهی 

 .)11
وارد کنند گان کاالهای صاد راتی  ارزش، مهم ترین  نظر  از 
ایران د ر سال 2018 چین )9/5 د رصد (، عراق )9/3 د رصد (، 
و  د رصد (   3( افغانستان  د رصد (،   6/2( عربی  متحد ه  امارات 
جمهوری کره )2/7 د رصد ( بود ه اند . تنوع بازار ضمن کمک به 
کاهش گزند  باد های مخالف می تواند  مقیاس صاد رات ایران 

را بهبود  بخشد .
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شکل 11: بازارهای صاد راتی برتر )2001-2018(
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 2018در سال  ایران صادراتی ترین واردکنندگان کاالهای(. از نظر ارز ، مهم11شماره )شکل  وجود دارد
( و درصد 3، افغانتتان )(درصد 2/6)(، امارات متحده عربی درصد 3/9، عراب )(درصد 5/9چین )

مقیاس  تواندمیمخالف بادهای  گزنداند. تنوع بازار ضمن کمک به کاهش ( بودهدرصد 7/2جمهوری کره )
 .صادرات ایران را بهبود بخشد

 
 (2001-2018برتر ) یصادرات یبازارها: 11شکل 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Source: ITC. 

 
 جمعیتی از فرصت یاستفاده حداکثر

     افرزایش توسرعه اقتصرادی از طریرق    را بررای  ی یهرا فرصرت مشخصات جمعیتری ایرران در حرال حاضرر     
بار تکفل نتبتاً پرایین  کار، توسعه سرمایه انتانی در میان جوانان و  آماده بهجمعیت نتبتاً زیاد های اندوخته

شراهد  دوره،  ایرن پرس از   زاد و ولرد نرخ براالی   بر اثرایران از دهه اول پس از انقالب و  سازد. فراهم می
 مشرهود سرال   39تا  20در گروه سنی  افزایش، این 2016است. از سال   بودهجوانان  افزایش ناگهانی شمار

کننرد )شرکل   هر  سرنی کمرک مری   پایه   گروهی که نرخ باروری باالیی نیز دارند و به گتتریعنی است، 
ساله و بیش از نیمری از   15-29  را افراد از جمعیت شاغلدرصد  36، 2016در سال  (. درنتیجه،12شماره 

ای شرد کره فرصرت    ، کشور وارد دوره2006در سال  دادند.تشکیل میساله  15-34 را افراد جمعیت شاغل

 ( 2001-2018سهم صادرات به مقصدهای برتر ) -ب                 (2018و  2001سهم صادراتی پنج مقصد برتر ) -الف

 
Source: ITC.

استفاد ه حد اکثری از فرصت  جمعیتی

مشخصات جمعیتی ایران د ر حال حاضر فرصت هایی را برای 
توسعه اقتصاد ی از طریق افزایش اند وخته های جمعیت نسبتًا 
زیاد  آماد ه به کار، توسعه سرمایه انسانی د ر میان جوانان و بار 
از  اول پس  د هه  از  ایران  فراهم می سازد .  پایین  نسبتاً  تکفل 
انقالب و بر اثر نرخ باالی زاد  و ولد  پس از این د وره، شاهد  
این  از سال 2016،  ناگهانی شمار جوانان بود ه است.  افزایش 
افزایش د ر گروه سنی 20 تا 39 سال مشهود  است، یعنی گروهی 
که نرخ باروری باالیی نیز د ارند  و به گسترش پایه هرم سنی 
کمک می کنند  )شکل شماره 12(. د رنتیجه، د ر سال 2016، 36 
د رصد  از جمعیت شاغل را افراد  29-15 ساله و بیش از نیمی 
د ر  می د اد ند .  تشکیل  ساله  افراد  15-34  را  شاغل  جمعیت  از 
سال 2006، کشور وارد  د وره ای شد  که فرصت جمعیتی خواند ه 
یابد .6   اد امه  تا سال 2046  تقریباً  انتظار می رود  که  و  می شود  
طبق براورد  صند وق بین المللی پول، د ر سال های 2027/28-

2017/18 انتظار می رود  500.000  نفر د یگر به جمعیت مشمول 

6. Abbasi-Shavazi, Mohammad & Sadeghi, Rasoul & Hosseini-Chavoshi, Meimanat & Torabi, Fatemeh & Mahmoud-
iani, Serajeddin & Torkashvand, Mohammad (2013), Demographic and Socio-economic Status of Youth in I.R. Iran, 
United Nations Population Fund (UNFPA), Tehran.

سن کار اضافه شود .
سرمایه گذاری های انجام شد ه د ر سرمایه انسانی به تحقق 
ظرفیت ناشی از تحوالت جمعیتی کمک می کند . ایران د ارای 
یک نظام آموزش عالی قوی است. ایران اخیراً د ر آموزش علوم، 
را د ر جهان کسب  فناوری، مهند سی و ریاضیات، رتبه پنجم 
کرد ه است. با توجه به این که کل ثبت نام د ر د انشگاه ها بین 
سال های 2003 )2/3 میلیون( و 2016 )4/3 میلیون( تقریباً د و 
نیمی از  برابر شد ه است، انتظار می رود  تا سال 2026  تقریباً 
جمعیت 25 تا 34 ساله مد رک کارشناسی یا باالتر د اشته باشند . 
علوم انسانی و مهند سی به ترتیب با 2 و 1/3 میلیون نفر بیشترین 

سهم د انشجویان آموزش عالی را به خود  اختصاص د اد ه اند .
ایران همچنین توانسته است رفاه بخش زیاد ی از جمعیت 
د ر  ایران  انسانی  توسعه  شاخص  نمره  بخشد .  بهبود   را  خود  
افزایش  یکنواخت  به صورت  نسبتاً   2018 تا   1990 سال های 
یافته و از 0/58 به 0/80 رسید ه است. ایران د ر سال 2018 د ر 
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رتبه 65 د ر جهان قرار د اشت و این رتبه د ر سال های اخیر کمی 
بهبود  یافته است )نسبت به رتبه 68 د ر سال 2010(. نرخ فقر د ر 
ایران کاهش یافته است و نسبت سرانه 1/90 د الر د ر روز )0/3 
د رصد  از جمعیت(، 3/20 د الر د ر روز )2/3 د رصد ( و 5/50 د الر 

د ر روز )10/9 د رصد ( د ر سال 2017، همگی به وضوح کمتر از 
میانگین کشورهای با د رآمد  متوسط باال )به ترتیب 1/5، 5/1 و 

18/4 د رصد ( است. 

شکل 12: هرم سنی ایران د ر سال 2016

 …فرد ایرانمنحصربههای رقابتی مزیت :فصل دوم 34 

 

المللی صندوب بینورد ابر طبق 6ادامه یابد. 2046رود که تقریباً تا سال و انتظار می شودجمعیتی خوانده می
سرن کرار    مشرمول نفر دیگر به جمعیرت    500.000رود انتظار می  18/2017-28/2027های در سال پول،

 اضافه شود.
 2016در سال  رانیا یهرم سن: 12شکل 

 
        

       
   جمعیتری کمرک   ررفیرت ناشری از تحروالت   های انجا  شده در سرمایه انتانی به تحقق گذاریسرمایه     
آموز  عالی قوی است. ایران اخیراً در آموز  علرو ، فنراوری، مهندسری و     نظا کند. ایران دارای یک می

   هرا برین  نرا  در دانشرگاه  کرل ثبرت  با توجه به این کره   جهان کت  کرده است. در پنجم را ، رتبهریاضیات
  2026رود تا سرال  انتظار می، میلیون( تقریباً دو برابر شده است 3/4) 2016میلیون( و  3/2) 2003های سال

   علرو  انترانی و مهندسری    .یا باالتر داشرته باشرند  مدرک کارشناسی ساله  34تا  25تقریباً نیمی از جمعیت 
 .نداهعالی را به خود اختصا  داد آموز میلیون نفر بیشترین سهم دانشجویان  3/1و  2ترتی  با به

شراخص توسرعه   نمره جمعیت خود را بهبود بخشد.  بخش زیادی ازایران همچنین توانتته است رفاه      
 80/0بره   58/0افرزایش یافتره و از   صرورت یکنواخرت   هبر نتبتاً  2018تا  1990های در سال  انتانی ایران

کمری   هرای اخیرر  در سرال  ایرن رتبره   و داشتجهان قرار در  65رتبه در  2018در سال ایران رسیده است. 
و نتربت سررانه    نرخ فقر در ایران کاهش یافته اسرت  (.2010در سال  68)نتبت به رتبه  بهبود یافته است

                                                                 

6 Abbasi-Shavazi, Mohammad & Sadeghi, Rasoul & Hosseini-Chavoshi, Meimanat & Torabi, 
Fatemeh & Mahmoudiani, Serajeddin & Torkashvand, Mohammad (2013), Demographic and Socio-
economic Status of Youth in I.R. Iran, United Nations Population Fund (UNFPA), Tehran. 

 

 منبع: مرکز آمار ایران.
 

منبع: مرکز آمار ایران.

تکیه بر مزیت های بنیاد ی برای جذب سرمایه گذاری

و  صاد راتی  ظرفیت های  تقویت  برای  سرمایه گذاری  جذب 
مهم  بسیار  اقتصاد ی  تنوع بخشی  همچنین  و  رقابت پذیری 
است. تاریخچه اخیر ایران نشان می د هد  که این کشور با وجود  
اهد اف  تحقق  برای  قابل توجهی  چالش های  که  فعلی  شرایط 
سرمایه گذاری ایجاد  کرد ه است، از نقاط قوت بنیاد ی الزم برای 

جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی  برخورد ار است.
نوامبر 2018  د ر  متحد ه  ایاالت  تحریم های  مجد د   اعمال 
سرمایه گذاری های   برای  بلکه  ایران،  اقتصاد   برای  نه تنها 
اتحاد یه اروپا نیز عد م اطمینان ایجاد  کرد . شرکت هایی که پس 
از اعالم تحریم ها از ایران خارج شد ند ، شامل پژو، رنو، »د ویچه 
بزرگ  هواپیمایی  شرکت های  و  بود ند   »ایرباس«  و  تلکوم« 

د ر  را  فعالیت خود   ایرالین« و »ایرفرانس«  ازجمله »بریتیش 
این کشور متوقف کرد ند . با وجود  این مشکالت، این واقعیت 
که سرمایه گذاری ها، پس از لغو آخرین د ور تحریم ها د ر سال 
2016  به سرعت افزایش یافت، نشانه مهمی از این است که 
سرمایه گذاری       مقصد   یک  به عنوان  ایران  به  سرمایه گذاران 
می نگرند . برنامه جامع اقد ام مشترک )برجام( و رفع تحریم ها 

موجب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی د ر ایران شد .
د ر سال 2017، ورود  سرمایه گذاری خارجی به ایران بالغ بر 
5 میلیارد  د الر، معاد ل 1/1 د رصد  از تولید  ناخالص د اخلی، بود  

)شکل  شماره 13(.
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شکل 13: طرح های سرمایه گذاری مستقیم خارجی مصوب د ر سال های 2010-2018
 )د رصد  از تولید  ناخالص د اخلی(
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 9/10دالر در روز ) 50/5( و درصرد  3/2دالر در روز ) 20/3از جمعیرت(،   درصد 3/0دالر در روز ) 90/1
، 5/1ترتیر   )بره  االبر  با درآمد متوسطکشورهای  وضوح کمتر از میانگینبه همگی ،2017( در سال درصد

 درصد( است.   4/18و  1/5
 

 گذاریبرای جذب سرمایههای بنیادی تکیه بر مزیت

اقتصرادی  بخشری  پذیری و همچنین تنروع های صادراتی و رقابتگذاری برای تقویت ررفیتجذب سرمایه
هرای  شررایط فعلری کره چرالش     با وجود دهد که این کشوراخیر ایران نشان می چهبتیار مهم است. تاریخ

بررای جلر     الز بنیرادی  از نقراط قروت   اسرت،   کردهگذاری ایجاد تحقق اهداف سرمایه برایتوجهی قابل
 .برخوردار است  گذاری متتقیم خارجیسرمایه

      تنهرا بررای اقتصراد ایرران، بلکره بررای       نره  2018هرای ایراالت متحرده در نروامبر     اعمال مجدد تحرریم      
هرا از  هایی کره پرس از اعرال  تحرریم    اطمینان  ایجاد کرد. شرکتز عد های  اتحادیه اروپا نیگذاریسرمایه

هرای هواپیمرایی برزرگ    بودنرد و شررکت   «ایربراس »و  « ودویچه تلک»، شامل پ و، رنو ،ایران خارر شدند
فعالیرت خرود را در ایرن کشرور متوقرف کردنرد. برا وجرود ایرن           «ایرفرانس»و  «بریتیش ایرالین»ازجمله 
سررعت  بره   2016هرا در سرال   آخرین دور تحرریم  لغوپس از ها، گذاریسرمایه، این واقعیت که مشکالت

     گرذاری  مقصرد سررمایه  یرک  عنروان  بره به ایرران  گذاران که سرمایهاز این است افزایش یافت، نشانه مهمی 
گرذاری مترتقیم   افرزایش سررمایه   موجر  هرا  و رفرع تحرریم   )برجا ( . برنامه جامع اقدا  مشترکنگرندمی

معرادل  ، میلیرارد دالر  5به ایران بالغ برر  گذاری خارجی سرمایه ورود، 2017ایران شد. در سال  درخارجی 
 (.13شماره  بود )شکل  ،تولید ناخالص داخلیاز درصد  1/1
 

 2010-2018 هایمصوب در سال یخارج میمستق گذاریهیسرما هایطرح: 13شکل 
 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 
 Source: UNCTAD Source: UNCTAD

به  نسبت  مثبتی  د ید   سرمایه گذاران  که  می رسید   به نظر 
ذاتی  انسانی  سرمایه  د ارند :  زیر  موارد   مانند   بنیاد ی  عوامل 
»ذهنیت/  کسب وکار؛  محیط  یافته  بهبود   جنبه های  ایران؛ 
اخالق بازگشت سرمایه« د ر بنگاه های ایرانی )و به طور کلی 
شهروند ان(؛ و این تصور که د ولت ایران جذب سرمایه گذار و 
)تصور  می گیرد   جد ی  را  سرمایه گذاری  از  پس  مراقبت های 

احتمااًل،   با فساد (.  مبارزه  د ر چارچوب  اخیر  اقد امات  از  ناشی 
بهبود   شاهد   زمان،  مرور  به  عد م اطمینان  کاهش  با  زیاد  
تحریم ها(.  اد امه  با  )حتی  بود   سرمایه گذاری خارجی خواهیم 
ایرانیان خارج از کشور نیز فرصت هایی را برای افزایش ورود  
)قاب شماره  فراهم می سازند   سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

.)3

قاب 3: ایرانیان خارج از کشور چونان منبعی قابل توجه د ر زمینه سرمایه گذاری 

تخمین زد ه می شود  که تقریبًا 7 میلیون ایرانی سال 1979 برای زند گی د ر عمد تًا  اروپا و آمریکای شمالی و همین طور 
ایران خارج شد ه اند . بیشتر مهاجرت ها )به ویژه د ر سال های اخیر(  از  د ر ترکیه، سایر کشورهای خاورمیانه و استرالیا 
به افراد  حرفه ای مربوط می شود  که به د نبال بهبود  جایگاه اجتماعی و اقتصاد ی خود  بود ه اند . این افراد  احتمااًل روابط 

فامیلی محکمی د ر ایران د ارند  و مجرای مهمی را برای انتقال وجوه و سرمایه گذاری د ر آیند ه فراهم می کنند .
تأسیس  برای  باال  تجربه  و  پیشرفته  مد ارج  با  باشد  که متخصصان  د رخور ذکر  افغانستان می تواند   از  مثال  یک 
بنگاه های مبتنی بر فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی به کشورشان بازگشتند . این افراد ، عالوه بر د انش فنی، 
مهارت های نرم افزاری ارزند ه ای را د ر زمینه آد اب کسب وکار، ارتباطات،  مد یریت مشتریان و غیره به کشورشان ارزانی 
باشد  )همان طور که د ر  از کشور وجود  د اشته  ایرانی خارج  د اشتند . ممکن است موانع زیاد ی برای ورود  کارآفرینان 
به د رستی تشویق و د ستگیری شوند ، می توانند   این گروه  اما چنانچه  اشاره شد (،  نوپا  به شرکت های  قسمت مربوط 
تأثیر قابل توجهی بر فعالیت شرکت های نوپا د اشته باشند . بخش های بالقوه برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور 



راهبرد ملی صادرات ایران40

ازجمله عبارت اند  از فناوری اطالعات و ارتباطات، کشاورزی و گرد شگری.
طبق گزارش های خبری )2000(، ایرانیان خارج از کشور بین 200 تا 400 میلیارد  د الر د ر ایاالت متحد ه، اروپا و 
چین سرمایه گذاری کرد ه بود ند ، اما د ر ایران تقریبًا هیچ کاری انجام ند اد ه بود ند . قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری 
با  می ساخت.  فراهم  کشور،  از  خارج  ایرانیان  برای  ازجمله  ایران،  د ر  سرمایه گذاری   برای  را  مرجح  مسیری  خارجی 
از  ایرانیان خارج  با هد ف تشویق سرمایه گذاری  ایران د ر سال 2010  ایرانیان، د ولت  از  این د سته  قابلیت  شناسایی 
کشور، پیشنهاد  تشکیل صند وق سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور )صند وق سرمایه گذاری مشترک( با سرمایه اولیه 

5 میلیارد  د الر را ارائه د اد .

سرمایه گذاری  معاهد ه   10 د ارای  ایران  این،  بر  عالوه 
تسهیل  برای  جاری  و  نافذ  معاهد ه   58 و  امضاشد ه  د وجانبة 
این  است.   )1 شماره  )جد ول  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
کشور همچنین طرف د و معاهد ه با مفاد ی د رباره سرمایه گذاری 

- موافقت نامه سرمایه گذاری سازمان کنفرانس اسالمی )که 
از سال 1988 د ر حال اجرا است( و موافقت نامه سرمایه گذاری 
)اکو( )که هنوز الزم االجرا نشد ه  اقتصاد ی  سازمان همکاری 

است(- و همچنین 14 سند  مرتبط با سرمایه گذاری است.

جد ول 1: طرف های موافقت نامه های سرمایه گذاری د وجانبه ایران

 امضاشد ه
 مصر

 مولد اوی 
 فیلیپین

 کنیا
 جیبوتی

 گامبیا

 لوکزامبورگ
 مجارستان

 آلبانی
 جمهوری چک

د رحال اجرا 

 پاکستان
 قزاقستان

 لبنان
 بالروس

 یمن
 سود ان

 لهستان
 سوییس

 قطر
 آفریقای جنوبی

 آذربایجان
 بنگالد ش

 تونس
 مراکش

 عمان

 اتریش
 ازبکستان

 اسپانیا
 بحرین

 تاجیکستان
 فرانسه
 اتیوپی
 رومانی
 ترکیه

 کره شمالی 
 گرجستان

 آلمان
 قرقیزستان

 چین

 صربستان
 مالزی
 سوئد 

 افغانستان
 یونان

 اند ونزی
 بوسنی و هرزگوین

 لیبی
 کویت
 ویتنام
 قبرس

 مقد ونیه شمالی
 زیمبابوه

 سریالنکا

 اوکراین
 ایتالیا

 بلغارستان
 فنالند 
 سوریه
 الجزایر

 کره جنوبی
 ونزوئال

 فد راسیون روسیه
 ژاپن 

 اسلواکی
 سنگاپور

 ترکمنستان
 کرواسی

 زیمبابوه آلمان اتریشخاتمه یافته 
Source: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
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اصالحات  متنوع سازی،  زمینه  د ر  د ولت  اصالحات  برنامه 
متوسط،  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  رشد   و  مالی  بخش 
نشان د هند ه افزایش ظرفیت بالقوه اقتصاد ی و سرمایه گذاری 
غیرنفتی  بخش های  رشد   گذشته،  سال  پنج  د ر  است.  کشور 
برنامه  د ر  )ازجمله  است  د اشته  قرار  اولویت  د ر  د ولت  برای 
ششم توسعه ملی(. رشد  بخش های خاصی افزایش یافته، گو 

سطح  است.  محد ود   و  آهسته  هنوز  آن  کلی  سرعت  این که 
ایران  اعالمی  مبّین هد ف  اصالحات،  بلند پروازانه  و  گسترد ه 
برای استفاد ه از تجارت به عنوان ابزار رشد  است. این هد ف به 
طور گسترد ه ای از سوی شرکای تجاری، ازجمله اتحاد یه اروپا، 

با استقبال رو به رو شد ه است.

پیام های کلید ی برای طراحی راهبرد 
سابقه گذشته و ظرفیت بالقوه عملکرد  صاد راتی ایران را منابع طبیعی، موقعیت راهبرد ی با د سترسی به بازارهای 

بزرگ و پُررونق، ویژگی های جمعیتی مناسب و جذابیت بنیاد ین برای سرمایه گذاری تقویت کرد ه است. راهبرد  ملی 

صاد رات برای بهره گیری از این نقاط قوت و رفع برخی از چالش های اصلی د اخلی برای بهبود  صاد رات، طراحی 

شد ه است.
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فصل سوم 

محد ود یت های د اخلی و چالش های رقابت پذیری باید  رفع شود 

مقد مه
و  رقابت پذیری  پایین  سطح  خارجی،  چالش های  بر  عالوه 
و  تنوع  مانع  بین المللی  تجارت  به  هماهنگ  رویکرد ی  نبود  
بهبود  چشم اند ازهای  برای  بنابراین،  رشد  صاد رات شد ه است. 
د ر  بیشتر  پیشرفت  زمینه  آماد ه سازی  و  کوتاه مد ت  د ر  تجاری 
عملکرد  صاد رات د ر صورت بهبود  شرایط بین المللی، به ارتقای 
کیفیت فعالیت ها و اولویت بند ی نیاز است. د ر الیه های بنیاد ی، 
محد ود یت های د اخلی د ر رقابت پذیری، به محیط کسب وکار، 
نوآوری و سرمایه انسانی مربوط می شود  که به نوبه خود  بیشتر 
اقتصاد  را با محد ود یت های مستقیم تری مواجه می سازد   )ن.ک. 

پیوست شماره 1(.
تنوع کمی د ر صاد رات غیرنفتی رخ د اد ه است )این صاد رات 
د ر سطح پایین  8/5  د رصد  از تولید  ناخالص د اخلی بر اساس 

ارقام صند وق بین المللی پول است(. محصوالت پالستیکی، مواد  
شیمیایی و فلزات بخش هایی هستند  که د ر آنها تا حد ود ی تنوع 
ایجاد  شد ه است. محصوالت پتروشیمی د ر این حوزه غالب است 
و عمد تاً از د سترسی به گاز طبیعی رایگان و فراوان بهره می برد .
عالوه بر تنوع نسبی د ر بخش های صاد راتی، پویایی نسبی 
)شکل  است  شد ه  ایجاد   صاد راتی  محصوالت  سطح  د ر  هم 
شماره 14(. د ر سال 2017، 20/6 د رصد  از محصوالت صاد راتی 
د ر سال 2001 د یگر صاد ر نمی شد  )د ر سطح نظام هماهنگ 
سال  د ر  صاد راتی  محصوالت  از  د رصد    30/8 و  شش رقمی( 
فروخته  از کشور  به خارج  د ر سال 2001  و  بود   2017 جد ید  
به سمت  تد اوم چرخش  تنوع محصوالت،  بر  نمی شد . عالوه 

بازارهای جد ید  صاد راتی به تقویت صاد رات کمک می کند .

شکل 14: گستره ارزش صاد رات )2001-2017(
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  سوم فصل
 شود رفع باید پذیریرقابت هایچالش و داخلی هایمحدودیت

 
 مقدمه
 المللری برین  تجرارت  به هماهنو یرویکرد نبود و پذیریرقابت پایین سطح خارجی، هایچالش بر عالوه
       و مردت کوتراه  در تجراری  انردازهای چشرم  بهبرود  بررای  ،بنرابراین . اسرت  شده صادرات رشد و تنوع مانع
کیفیت ی ارتقا به المللی،بین شرایط در صورت بهبود صادرات عملکرد در بیشتر پیشرفت سازی زمینهآماده

 پذیری، بره محریط  رقابت در داخلی هایمحدودیت های بنیادی،الیه در. است نیاز بندیاولویت ها وفعالیت
 هرای محردودیت برا   را اقتصراد  بیشتر خود نوبه به که شودمی مربوط انتانی سرمایه و نوآوری وکار،کت 

 (.1 شماره پیوست ن.ک.) سازد مواجه می تریمتتقیم
درصرد از تولیرد     5/8 این صرادرات در سرطح پرایین    ) است رخ داده غیرنفتی صادرات درکمی  تنوع     

 و شریمیایی  مرواد  ،یپالسرتیک محصروالت  (. اسرت  پول المللیبین صندوب ارقا  اساس بر داخلیناخالص 
 حروزه  در این پتروشیمی محصوالت. است شده ایجاد تنوع تا حدودی آنها در که هتتند هاییبخش فلزات
 برد.میبهره  فراوان و رایگان طبیعی دسترسی به گاز ازو عمدتاً  است غال 
 ایجراد صرادراتی   التمحصرو  سرطح  در نتبی همپویایی  صادراتی، هایبخش درنتبی  تنوع بر عالوه     
 دیگرر  2001 سرال  در اتیمحصوالت صرادر  ازدرصد  6/20 ، 2017در سال  (.14 شماره شکل) است شده
 2017 سرال  در اتیصادر محصوالت ازدرصد  8/30 و رقمی(در سطح نظا  هماهنو شش) شد نمی صادر
ترداو  چررخش    ،تمحصوال تنوع بر عالوه. شدنمی فروخته کشور از خارر به 2001 سال در و بود جدید

 .کندمی کمک صادرات تقویت به جدید صادراتی بازارهایبه سمت 

 (2001-2017گستره ارزش صادرات ): 14شکل 

 

 

 
 

 

 

 

Source: World Integrated Trade Solution (WITS). 

 

Source: World Integrated Trade Solution (WITS).
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صاد رات  است،  یافته  بهبود   فناوری  شد ت  که  حالی  د ر 
ایران حتی با لحاظ غلبه صاد رات نفت، از شد ت فناوری پایینی 

برخورد ار است )شکل شماره 15(.

شکل 15: طبقه بند ی صاد رات بر اساس فناوری )2001-2017(
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 از نفت، صادرات غلبهلحاظ  با حتی ایران صادرات است، یافته بهبود فناوری شدت که حالی در     
 (.15 شماره شکل) است برخوردار پایینی فناوری شدت

 
 (2001-2017) یاساس فناور صادرات بر بندیطبقه: 15شکل 

 

 
 

 در وریبهرره . اسرت  ضرروری  صرادرات  به بخشیتنوع و تقویت برای وریبهره و پذیریرقابت بهبود     
 شاغل فرد هر ازای به داخلی ناخالص تولید. کرده است کمک درآمد افزایش به و بوده در حال بهبود ایران

 وریبهرره  ایرن حرال،  ه است. با بود 2018 سال در باال درآمد با هایکشور متوسطدرصد از  1/69 ایران در
بوده است ترا   صنعت داخل بهبود در ناشی از این امر عمدتاًکه اینگو است،بوده  بهبود حال در کار نیروی

 هایسال در کار وریبهره کل ساالنه رشد(. 16 شماره شکل) ساختاری تغییراتمنافع غیرپایدارتر  ناشی از
. اسرت  یافتره  کراهش  انردکی  2011-2016 هایسال در اما بوده،درصد  9/1 متوسط طور به 2016 تا 1990
 کرده رشد درصد 5/1 متوسط طور به 1990-2016 هایسال در و است بوده کم عوامل کل وریبهره رشد

    آهترته  رشرد . اسرت  یافتره  کراهش  سرال  در درصد 8/0 متوسط طور به 2007-2016 هایسال در حتی و
 (.4 قاب شماره) کندمیتشدید  ایراندر  را ایهزینه ذیریپرقابت هایچالش ،وریبهره

      
 

 

Source: World Integrated Trade Solution (WITS). 

 

Source: World Integrated Trade Solution (WITS).

بهبود  رقابت پذیری و بهره وری برای تقویت و تنوع بخشی 
به صاد رات ضروری است. بهره وری د ر ایران د ر حال بهبود  
ناخالص  تولید   است.  کرد ه  کمک  د رآمد   افزایش  به  و  بود ه 
د اخلی به ازای هر فرد  شاغل د ر ایران 69/1 د رصد  از متوسط 
کشورهای با د رآمد  باال د ر سال 2018 بود ه است. با این حال، 
بهره وری نیروی کار د ر حال بهبود  بود ه است، گو این که این 
امر عمد تًا ناشی از بهبود  د ر د اخل صنعت بود ه است تا ناشی 
 .)16 شماره  )شکل  ساختاری  تغییرات  غیرپاید ارتر  منافع  از 

رشد  ساالنه کل بهره وری کار د ر سال های 1990 تا 2016 به 
طور متوسط 1/9 د رصد  بود ه، اما د ر سال های 2011-2016 
اند کی کاهش یافته است. رشد  بهره وری کل عوامل کم بود ه 
است و د ر سال های 2016-1990 به طور متوسط 1/5 د رصد  
رشد  کرد ه و حتی د ر سال های 2016-2007 به طور متوسط 
0/8 د رصد  د ر سال کاهش یافته است. رشد  آهسته بهره وری، 
چالش های رقابت پذیری هزینه ای را د ر ایران تشد ید  می کند  

)قاب شماره 4(.
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شکل 16: تفکیک تغییرات رشد  بهره وری نیروی کار )1990-2016(
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 (1990-2016کار ) یروین وریهرشد بهر راتییتغ کیتفک: 16شکل 

 
 

 
 
 

 

 

 اینهیهز یرپذیو رقابت یکاهش ارزش برابر: 4قاب 

 آزاد دالر ایراالت متحرده بره ریرال ایرران از      برازار  فررو   قیمت ،2018 سپتامبر اواخر اور تا ماه آوریل از ابتدای
بره   2020 مره  در و یافت افزایش 2019 سال اواخر از ولی سپس کاهش و بعد مجدداً افزایش 190.000 به 47.730
      (. 17 شرکل شرماره  )ریرال اسرت    42.000 رسرمی  نررخ  از باالتر بتیار بازار این نرخ .ریال رسید 180.000 حدود

 را دولت، ریال غیررسمی نرخ کاهش آغاز کند،می پشتیبانی ارز رسمی نرخ از توجهیقابل ارزی رخایر که حالی در
 بیشرتری  هایمحدودیت اگرچه) بگذارد کنار را بازار و رسمی ارز هاینرخ سازییکتان برای تال  تا داشت آن بر

       اییارانره  را اقرال  منتخر    مرؤثری واردات  طرور  بره  کره  رسمی ایجاد شده اسرت  نرخ از استفاده و دسترسی برای
 کند(.می

 

میرزان   جرایی بره معنرای   تأثیر جابره . مبتنی است بخش هر در وریبهره رشد گیریاندازه اساس صنعتی بردرون تأثیر یادداشت:
 ترأثیر  تأثیر تعاملی به معنای میزان. است متفاوت وریدارای بهره هایبخش بین کار جایی نیرویبر اثر جابه کل وریبهره رشد

 رشرد  هرای نرخ اساس میانگین بر  هادوره رشد هاینرخ. است وری متفاوتبهره صنایع دارای بین کار نیروی مجدد تخصیص
 .شودمی محاسبه ساالنه

Source: ITC calculations using data from Asian Productivity Organization (APO). 

 

یاد د اشت: تأثیر د رون صنعتی بر اساس اند ازه گیری رشد  بهره وری د ر هر بخش مبتنی است. تأثیر جابه جایی به معنای میزان رشد  
بهره وری کل بر اثر جابه جایی نیروی کار بین بخش های د ارای بهره وری متفاوت است. تأثیر تعاملی به معنای میزان تأثیر تخصیص 
مجد د  نیروی کار بین صنایع د ارای بهره وری متفاوت است. نرخ های رشد  د وره ها بر اساس میانگین نرخ های رشد  ساالنه محاسبه 

می شود .
Source: ITC calculations using data from Asian Productivity Organization (APO).
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قاب 4: کاهش ارزش برابری و رقابت پذیری هزینه ای

از ابتد ای ماه آوریل تا اوج اواخر سپتامبر 2018، قیمت فروش بازار آزاد  د الر ایاالت متحد ه به ریال ایران از 47.730 به 
190.000 افزایش ولی سپس کاهش و بعد  مجد د اً از اواخر سال 2019 افزایش یافت و د ر مه 2020 به حد ود  180.000 

ریال رسید . نرخ این بازار بسیار باالتر از نرخ رسمی 42.000 ریال است )شکل شماره 17(. 
د ر حالی که ذخایر ارزی قابل توجهی از نرخ رسمی ارز پشتیبانی می کند ، آغاز کاهش نرخ غیررسمی ریال، د ولت 
را بر آن د اشت تا تالش برای یکسان سازی نرخ های ارز رسمی و بازار را کنار بگذارد  )اگرچه محد ود یت های بیشتری 
برای د سترسی و استفاد ه از نرخ رسمی ایجاد  شد ه است که به طور مؤثری وارد ات اقالم منتخب را یارانه ای می کند (.

شکل 17: نرخ ارز بازار آزاد  و رسمی )د الر به ریال د ر ژانویه 2018 تا مه 2020(
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 (2020تا مه  2018 هیدر ژانو الی)دالر به ر ینرخ ارز بازار آزاد و رسم: 17شکل 

 
 

 این باشد، داشته ای صادراتهزینه پذیریرقابت مثبتی بر تأثیر است ممکن اخیر نرخ برابری ریال کاهش گرچه     
 به و همتایگان بوده از بیشتر معموالًایران  در تور . شودمی خنثی هامحدودیت سایر ها وقیمت افزایش اخیر اثر با
  -شده است وارداتی قیمت کاالهای باعث افزایش پول ارز  کاهش با همراه که -ها تحریم مجدد اعمال دنبال

 که طورتواند ادامه یابد، همانکم کشور، می رشد رغمتور ، به بماند، باال تورمی افزایش یافته است. اگر انتظارات
پذیری رقابت در مداو  بهبود شد. مشاهده 13/2012–14/2013 در وی هبه تحریم اولیه هایدوره در ایران در

 .کارایی است و وریبهره بهبود متتلز 

 

 پویا وکارمحیط کسب یک ایجاد

 در کرارایی  افرزایش  هرا و شررکت  در وریبهرره  یارتقرا  بررای  انگیزه ایجاد و تولید هایهزینه کاهش برای
برر اثرر مشرکالت     ،حاضرر  حال در. است نیاز پویا وکارمحیط کت  یک به ،اهشرکت بین منابع تخصیص
هرای  محدودیت  رد، کوچک و متوسط،های خُبنگاه برای وی هبه و کلی طور به وکارکت  محیطمربوط به 

 وجود دارد.  هاییچالش، مالی به منابع دسترسی موانع و ،گذاریسرمایه موجود برای
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Source: Bonbast and Central Bank of Iran. 

گرچه کاهش اخیر نرخ برابری ریال ممکن است تأثیر مثبتی بر رقابت پذیری هزینه ای صاد رات د اشته باشد ، این اثر 
با افزایش اخیر قیمت ها و سایر محد ود یت ها خنثی می شود . تورم د ر ایران معمواًل بیشتر از همسایگان بود ه و به د نبال 
اعمال مجد د  تحریم ها - که همراه با کاهش ارزش پول باعث افزایش قیمت کاالهای وارد اتی شد ه است-  افزایش 
یافته است. اگر انتظارات تورمی باال بماند ، تورم، به رغم رشد  کم کشور، می تواند  اد امه یابد ، همان طور که د ر ایران 
د ر د وره های اولیه تحریم به ویژه د ر 2013/14-2012/13 مشاهد ه شد . بهبود  مد اوم د ر رقابت پذیری مستلزم بهبود  

بهره وری و کارایی است.
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ایجاد  یک محیط کسب وکار پویا

ارتقای  برای  انگیزه  ایجاد   و  تولید   هزینه های  کاهش  برای 
منابع  افزایش کارایی د ر تخصیص  و  بهره وری د ر شرکت ها 
د ر  است.  نیاز  پویا  کسب وکار  محیط  یک  به  شرکت ها،  بین 
به  اثر مشکالت مربوط به محیط کسب وکار  بر  حال حاضر، 

بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط،   برای  به ویژه  طور کلی و 
محد ود یت های موجود  برای سرمایه گذاری، و موانع د سترسی 

به منابع مالی، چالش هایی وجود  د ارد . 

محیط کسب وکار و بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط

بهبود  بهره وری مستلزم رفع محد ود یت های موجود  د ر محیط 
نقایص  و  شرکت  تأسیس  اد اری  موانع  است.  کسب وکار 
هزینه های  افزایش  باعث  ورشکستگی،  قانونی  چارچوب 
و  رقابت  سود مند   اثرات  کاهش  و  خطرپذیری  و  کارآفرینی 
پویایی شرکت ها می شود  و د رنتیجه باید  برطرف شوند . امتیاز 
بانک جهانی د ر مورد  سهولت کسب وکار د ر سال 2020 برای 
از   127 کلی  رتبه  بیانگر  که  است  شد ه  اعالم   58/5 ایران 
190 اقتصاد /کشور است. این رتبه یک پیشرفت جزئی نسبت 
به سال 2019 د اشته است که مرهون پیشرفت های اخیر د ر 
واحد   پنجره  و  مالیات  پروند ه  برخط  ثبت  گزینه های  معرفی 
تجاری کشور بود ه است. ایران از نظر ثبت د ارایی )رتبه 70( و 
پروانه ساختمانی )رتبه 73( د ر باالترین سطح بین المللی، و از 
نظر راه اند ازی کسب وکار )رتبه 178( و پرد اخت مالیات )رتبه 

144( د ر پایین ترین رتبه ها قرار د اشته است. 
د ر مقایسه با سایر شرکت ها، صاد رکنند گان د ر بنگاه های 
ُخرد ، کوچک و متوسط با محد ود یت ها و چالش های مضاعفی 
صنایع  سرمایه گذاری  صند وق  آمار  طبق  هستند .  روبه رو 
و متوسط  فقط 10 د رصد   ُخرد ، کوچک  بنگاه های  کوچک، 
از صاد رات ایران را د ر اختیار د ارند . بنگاه های ُخرد ، کوچک و 
متوسط برای شروع یا توسعه صاد رات با موانعی مانند  رویه ها 
و محد ود یت های اد اری، هزینه و د شواری ارتباط با مشتریان 

با  ارتباطات، وصول پرد اخت ها، و عد م آشنایی  خارجی )مثل 
شیوه های تجارت خارجی و زبان یا تفاوت های فرهنگی(، و 
عد م توسعه مجاری توزیع و خد مات پشتیبانی رو به رو هستند . 
متوسط  طور  به  مرزی  تشریفات  انجام  مثال،  عنوان  به 
 58 میانگین  از  باالتر  بسیار  که  می کشد   طول  ساعت   101
ساعته خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( است. با این حال، ایران 
د ر برخی از جنبه های رویه های گمرکی- مانند  زمان و هزینه 
و صاد رات- عملکرد   وارد ات  برای  اسناد ی  تشریفات  رعایت 
توسعه  د ر  د ارد . همچنین،  به همسایگان خود   نسبت  بهتری 
پنجره واحد  ملی پیشرفت هایی صورت گرفته است که تجارت 

را آسان تر می کند .
محیط کسب وکار برای توسعه بنگاه های ُخرد ، کوچک و 
متوسط رقابتی مساعد  نیست. د شواری های موجود  د ر محیط 
شرکت های  ظرفیت  و  بهره وری  رشد   بر  د اخلی  کسب وکار 
می گذارد .  تأثیر  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  و  جد ید  
از  بیش  مقررات  و  رسمی  شرکت های  تأسیس  هزینه های 
بخش  قابل توجه  اند ازه  بر  مؤثر  عوامل  از  نیز  کار  بازار  حد  
بهره وری     باعث محد ود  شد ن   احتمااًل  )که  ایران  غیررسمی 
شرکت های کوچک و ظرفیت توسعه و صاد رات آنها می شود ( 
از  کار  نیروی  محرومیت  موجب  )که  غیررسمی  اشتغال  و 
رقابت پذیری  منافع کار رسمی می شود ( هستند .  حمایت ها و 
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بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط بر اثر استفاد ه از تجهیزات 
و ماشین آالت مستعمل، ظرفیت های اضافی د ر صنایع خاص، 

عد م هماهنگی سیاست ها د ر زمینه توسعه بخش های غیرنفتی 
اقتصاد ، بخش مالی توسعه نیافته، و غیره محد ود تر شد ه است.

سرمایه گذاری

نقش  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاری  به ویژه  سرمایه گذاری، 
مهمی د ر ایجاد  ظرفیت  و رقابت پذیری برای رشد  مبتنی بر 
صاد رات د ارد . عالوه بر ورود  سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم 
تنوع و  ارتقای  تولید  و  بهبود  ظرفیت  باعث  خارجی می تواند  
بین المللی  ارتباطات  تقویت  فناوری،  انتقال  از طریق  نوآوری 
تحریک  و  رقابت  افزایش  انسانی،  سرمایه  بهبود   تجارت،  و 
ناخالص  ثابت  سرمایه  تشکیل  سهم  بشود .  بنگاه ها  توسعه 
اهمیت  و  بود ه  کم  نسبتًا  ایران  د ر  د اخلی  ناخالص  تولید   از 
به  نسبت  ایران  اقتصاد   برای  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
کشورهای مشابه کمتر بود ه است. همین مقد ار هم  عمد تًا د ر 

بخش های نفت و گاز متمرکز بود ه است.
موجود   گسترد ه  چالش های  و  تحریم ها  اثرات  بر  عالوه 
ممکن  خارجی  سرمایه گذاران  ایران،  کسب وکار  محیط  د ر 
خارجی،  سرمایه  انتقال  زمینه  د ر  خاصی  مشکالت  با  است 
ساختار مالکیت شرکت و حل و فصل اختالفات روبه رو شوند . 
متعد د   مسئولیت های  را  سرمایه گذاری  تشویق  سیاست های 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصاد ی ایران که 
شامل مد یریت برخی جنبه های فنی و غیرفنی    سرمایه گذاری 

خارجی نیز می شود ، باز هم پیچید ه تر می سازد . 

د سترسی به منابع مالی

تخصیص  برای  مناسب  عملکرد   با  مالی  بخش  یک  وجود  
ایران  مالی  به حساب می آید . بخش  مهم  بسیار  منابع  کارامد  
از اعمال تحریم ها به شد ت محد ود  شد ه  انزوای ناشی  اثر  بر 
است، گو این که عوامل د اخلی نیز بر ثبات و توسعه این بخش 
تأثیر می گذارد . اصالحات گسترد ه ای د ر بخش مالی آغاز شد ه 
است، اما د ر مورد  مسیر پیشرفت پیش بینی شد ه اطمینان وجود  
ند ارد . اصالحات بازار مالی یکی از حوزه های مهم اصالحات 
اعالمی د ولت فعلی بود ه است. تجد ید  ساختار بانک ها و تغییر 
ساختار سرمایه به طور گسترد ه ضروری است و یکسان سازی 

نرخ های متعد د  ارز  بر اساس نرخ بازار نیز الزم است.
انزوای بین المللی باعث اتکای قابل توجه به منابع د اخلی 
تأمین مالی شد ه و این امر همراه با توسعه نیافتگی بخش مالی 
ایران موجب کاهش کارایی و افزایش ریسک و مخاطره شد ه 

است. اخیراً، تالش هایی برای کاهش خطرات د ر بخش مالی 
انجام شد ه است )مانند  اد غام و انحالل تعد اد ی از مؤسسات 
مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی که برای ثبات این بخش 
تهد ید آمیز قلمد اد  شد ه اند (. بانک مرکزی به  تنها مرجع صد ور 
پیش نویس  و  مبد ل شد ه  مالی  مؤسسات  بر  نظارت  و  مجوز 
اصالحیه هایی  و  تهیه  نیز  ایران  مرکزی  بانک  جد ید   قانون 

برای قوانین بانکی پیشنهاد  شد ه است.
باقی  همچنان  بلند مد ت تر  ساختاری  مسائل  حال،  این  با 
است. بر اساس شاخص توسعه مالی صند وق بین المللی پول 
مالی  بازارهای  و  مؤسسات  کارایی  و  د سترسی  عمق،  که 
زیر  ایران  مالی  توسعه  سطح  می کند ،  رتبه بند ی  را  کشورها 
سطح تعد اد ی از سایر کشورهای با د رآمد  متوسط باال است، 
بهبود  است )شکل شماره 18(. کارایی و  این که د ر حال  گو 
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د سترسی به مؤسسات مالی د ر ایران باالترین امتیاز و عمق و 
کارایی بازارهای مالی آن کمترین امتیاز را د اشته است. ممکن 

است به تجد ید  ساختار اساسی، ازجمله تغییر ساختار سرمایه  
بانک های باد وام و انحالل مؤسسات بی د وام، نیاز باشد . 

شکل 18: امتیاز کشورهای منتخب بر اساس شاخص توسعه مالی صفر )پایین( تا 1 )باال( 
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 ازتعردادی   انحرالل  و ادغرا   )ماننرد  اسرت  شرده  انجرا   مرالی  بخرش  در خطرات کاهش برای هاییتال 
 بانرک  .انرد( قلمرداد شرده  تهدیدآمیز  بخش این ثباتبرای  که مرکزی بانک توسط غیرمجاز مالی ستاتمؤ

 بانرک  جدید قانوننویس پیش و مبدل شده مالی ستاتؤبر م نظارت و مجوز صدور مرجع تنها  به مرکزی
 .است شده پیشنهاد بانکی برای قوانین ییهااصالحیه و تهیه نیز ایران مرکزی

 صرندوب  مالی توسعه شاخص اساس بر. است همچنان باقی ترمدتبلند ساختاری متائل  حال، این با     
 سطح ،کندبندی میکشورها را رتبه مالی و بازارهای ستاتمؤ کارایی و دسترسی  ،که عمق پول المللیبین

 بهبود حال در کهگو این است، باال متوسط درآمد با کشورهای سایر از تعدادی سطح زیر ایران مالی توسعه
 کرارایی  و عمرق  و امتیراز  براالترین  در ایران مالی ستاتؤم به دسترسی و یی. کارا(18 شماره شکل) است

تغییرر   ازجملره  ،اساسری  سراختار  تجدیرد  بره  اسرت  ممکن داشته است. را امتیاز کمترین آن مالی بازارهای
  نیاز باشد.   دوا ،های بادوا  و انحالل مؤستات بیبانک ساختار سرمایه

 

 یاساس شاخص توسعه مال منتخب بر یکشورها ازیامت: 18شکل 
 )باال(  1صفر )پایین( تا 

 

 Source: IMF. 

Source: IMF.

اعتبارات به سرعت رشد  کرد ه است - عمد تاً د ر بخش تجارت 
و خد مات- گو این که نرخ رشد  آن د ر 2017/18-2016/17 به 
طور قابل توجهی کاهش یافته است )از 31/4 به 12 د رصد (. قبل 
از تشد ید  اوضاع بر اثر اعمال مجد د  تحریم ها و قطع د سترسی 
به نظام مالی جهانی هم نسبت کفایت سرمایه، کم و نسبت 
وام های معوقه، زیاد  بود . با این حال، سطح پایین بد هی خارجی 
فشار ناشی از کاهش اخیر ارزش پول را د ر پرد اخت بد هی ارزی 
کاهش د اد ه است. برای جذب سرمایه گذاری، تخصیص کارامد  
منابع و بهبود  د سترسی به منابع مالی، بخش مالی باثبات تر و 

توسعه یافته تری الزم است.
رقابت پذیری  و  رشد   ایجاد ،  د ر  مالی  منابع  به  د سترسی 
از  وسیعی  طیف  انتخاب  زیرا  است،  مهم  بسیار  شرکت ها 
ابزارهای مالی برای رفع نیازهای شرکت ها برای سرمایه گذاری، 

سرمایه د ر گرد ش و مد یریت ریسک مورد  نیاز است. با این که 
اصالحات زیاد ی د ر نظام های اطالعات اعتباری و سایر عوامل 
ایران انجام شد ه است، بسیاری از  مؤثر بر د سترسی مالی د ر 
شرکت ها -به ویژه بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط- با موانعی 
برای د سترسی روبه رو هستند  که ظرفیت بالقوه آنها را محد ود  
می سازد . راهبرد  ملی صاد رات، با مورد  توجه قرار د اد ن این موانع، 

از تأمین مالی بهتر و فراگیرتر پشتیبانی خواهد  کرد .
عوامل اساسی توسعه د ر ایران نیز بر د سترسی به منابع مالی 
و استفاد ه از خد مات مالی تأثیر می گذارد . این عوامل تا حد ی د ر 
سمت تقاضا هستند . افراد ی که حساب بانکی ند ارند ، به احتمال 
زیاد  به این د الیل اشاره می کنند  که  شخص د یگری از اعضای 
خانواد ه شان د ارای حساب بانکی است )67/1 د رصد (، پولی د ر 
ند ارند   مالی  خد مات  به  نیازی  یا  د رصد (   61/6( ند ارند   بساط 
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)29/8 د رصد (. شیوع فعالیت های  غیررسمی بین شرکت های 
را  قابل توجهی  اعتباری  محد ود یت های  نیز  ایرانی  کوچک تر 

ایجاد  می کند .
انزوای  به  مربوط  عمیق تر  چالش های  مالی،  بخش  د ر 
بین المللی و توسعه و ثبات آن بر د سترسی به ابزارها و خد مات 
مالی تأثیر می گذارد . به عنوان مثال، د ر بازارهای سرمایه کوچک 
و توسعه نیافته، تأمین مالی شرکت ها عمد تاً به بانک ها متکی 
هزینه ها  و  می گرد د   محد ود   مالی  تأمین  گزینه های  می شود ، 
و  د ولتی  بزرگ  بانک های  این،  بر  عالوه  می یابد .  افزایش 
طرح های اعتباری هد ایت شد ه د ر ایران، فاقد  کارایی تصمیمات 

هد ایت شد ه توسط بازار برای تخصیص منابع هستند .
از این مهم تر، بسیاری از شرکت های کوچک برای د سترسی 
به وام ها از وثیقه کافی یا وثیقه مناسب برخورد ار نیستند . وام های 
بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط د ر ایران غالباً باید  از طریق 

به وثیقه گذاشتن زمین تأمین شود  که مثاًل برای شرکت های 
د انش بنیان که به د ارایی های ناملموس متکی هستند ، مشکالتی 
عنوان  به  را  آنها  است  ممکن  بانک ها  و  می آورد   به وجود  
به  ارزیابی کنند  و تمایل کمتری  باال  با ریسک  وام گیرند گان 
وام د اد ن به آنها د اشته باشند . وام ها نیز هزینه باالیی د ارد . سواد  
مالی کم است و مؤسسات آموزش مالی توسعه نیافته اند  و این 

مسائل، مخاطرات را تشد ید  می کند .
بهبود  تأمین مالی تجارت هم الزم است، گو این که نهاد های 
حمایتی وجود  د ارند . بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط از طریق 
بانک صنعت و معد ن تأمین مالی می شوند  و صاد رکنند گان از 
ایران کمک می گیرند . د ر چارچوب  صند وق ضمانت صاد رات 
تحریم ها، تأمین مالی تجارت فوریت بیشتری یافته و رویکرد ها 
و مشارکت های جد ید ی برای فراهم ساختن ابزارهای الزم برای 

هر د و گروه وارد کنند گان و صاد رکنند گان الزم است.

پرورش نوآوری برای رشد 

نوآوری به عنوان جنبه مهمی از بهره وری و رقابت پذیری محد ود  
باقی ماند ه است، گو این که به اهمیت آن اذعان می شود . د ر 
حالی که کل د رخواست های ثبت اختراع توسط اشخاص مقیم 
به 15.632 مورد  د ر  از 616 مورد  د ر سال 2000  و غیرمقیم 
سال 2016 افزایش یافته، فعالیت های تحقیقاتی نسبتاً محد ود  
باقی ماند ه است. هزینه تحقیق وتوسعه فقط 0/8 د رصد  از تولید  

ناخالص د اخلی د ر سال 2017 بود  که بسیار کمتر از سطح متوسط 
با د رآمد  متوسط باال بود  )شکل شماره 19(.  برای کشورهای 
تحقیقات نسبتاً  کمی با همکاری های بین المللی انجام می شود ، 
گو این که به نظر می رسد  تحریم ها، شرکت ها و سیاست گذاران 

را به پذیرش ضرورت نوآوری د اخلی واد ار ساخته است.

شکل 19: کل هزینه تحقیق وتوسعه )2017( )د رصد  از تولید  ناخالص د اخلی(
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رد، خُر هرای  که نهادهای حمایتی وجرود دارنرد. بنگراه   هم الز  است، گو این تجارت مالیتأمین  بهبود     
 ضرمانت  صندوب از صادرکنندگانشوند و تأمین مالی می معدن و صنعت بانک طریق از کوچک و متوسط

 یافتره و  بیشرتری  فوریرت  تجرارت  مین مرالی أتر  هرا، تحرریم  چارچوب در. گیرندمی کمک ایران صادرات
 و واردکننردگان  بررای هرر دو گرروه    الز  ابزارهای جدیدی برای فراهم ساختن هایمشارکت و رویکردها

 .است الز  صادرکنندگان
 

 رشد برای نوآوری پرورش

که به اهمیرت آن  است، گو اینباقی مانده  محدود پذیریرقابت و وریبهرهی از مهم عنوان جنبههنوآوری ب
 مرورد  616 از غیررمقیم  و مقیم اشخا  توسط اختراع ثبت هایدرخواست کل که حالی در. شودارعان می

 مانده باقی محدود نتبتاً تحقیقاتی هایفعالیت یافته، افزایش 2016 سال در مورد 15.632 به 2000 سال در
 از کمترر  بتریار  که بود 2017 سال در داخلی ناخالص تولید ازدرصد  8/0 فقط وتوسعهتحقیق هزینه. است
 برا  کمری   نتربتاً  تحقیقرات (. 19 شرماره  شرکل ) برود  براال  متوسط درآمد با کشورهای برای متوسط سطح

 بره  را گذارانسیاست و ها، شرکتهاتحریم رسدمی نظربه کهگو این ،شودانجا  می المللیبین هایهمکاری
 ساخته است.  وادار  داخلی نوآوری ضرورتپذیر  

 
 (2017) وتوسعهقیتحق نهیکل هز: 19شکل 

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 
Source: World Bank. 

 

 تعداد که حالی در و رو به رشدی دارد فناورینانو بخش ایرانتواند بهبود یابد. هم می تحقیق کیفیت      
 کم نتبتاً مقاله هراستناد به  متوسط است، داشته زیادی افزایش فناوریمورد نانو در شده تولید مقاالت
 هر ازای به مقاله 9/116 ،2017 سال در. است زمینهدر این  کیفیت بهبود ررفیت دهندهنشان این و است
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بخش  ایران  یابد .  بهبود   می تواند   هم  تحقیق  کیفیت 
مقاالت  تعد اد   که  حالی  د ر  و  د ارد   رشد ی  به  رو  نانوفناوری 
است،  د اشته  زیاد ی  افزایش  نانوفناوری  مورد   د ر  شد ه  تولید  
متوسط استناد  به هر مقاله نسبتًا کم است و این نشان د هند ه 
 ،2017 سال  د ر  است.  زمینه  این  د ر  کیفیت  بهبود   ظرفیت 
116/9 مقاله به ازای هر میلیون نفر د ر ایران نوشته شد ه است 
که این رقم مشابه میزان تولید  د ر جمهوری چک و قطر است. 
با این حال، متوسط استناد  به هر مقاله د ر سال 2018 فقط 
2/5 بار بود  که د ر سطحی مشابه با عمان و جمهوری عربی 
سوریه است. همکاری بین المللی نیز کاماًل محد ود  است. ایران 

به لحاظ سهم تولید  مقاله با شرکای بین المللی )20/2 د رصد ( 
د ر رتبه 104 جهانی است.

اهمیت توسعه اقتصاد  د انش بنیان به عنوان مثال د ر برنامه 
گرفته  قرار  وثوق  مورد   د ولت  توسط  چشم اند از 2025/1404 
است و از مؤلفه های مهم تنوع د ر تجارت خواهد  بود . ایران 
فعالیت های  د ر  صاد رات  توسعه  برای  قابل توجهی  ظرفیت  
مبتنی بر د انش و فناوری و همچنین از طریق تحول د ر سایر 
د ر  سرمایه گذاری  د ارد .  نوآوری  طریق  از  اقتصاد   حوزه های 
هم  ایران  محیطی  چالش های  با  سازگاری  و  نوآوری  زمینه 

توجه بیشتری را می طلبد  )قالب شماره 5(.
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قاب 5: تغییرات آب وهوا و محیط زیست

مشکالت زیست محیطی ایران شد ید  و گسترد ه است. مجموعه مشکالت زیست محیطی ایران شامل تغییر آب وهوا، 
این  می شود .  سیل  شد ن  جاری  و  آب  کمبود   طبیعی،  منابع  اتالف  جنگل زد ایی،  خاک،  فرسایش  آب وهوا،  آلود گی 
موضوعات، به ویژه تغییرات آب وهوا یا اقلیمی ، هزینه های اقتصاد ی-اجتماعی زیاد ی را تحمیل می کند  و بر رقابت پذیری 

تجاری تأثیر می گذارد .
ایران خود  را به لحاظ آب وهوایی یک کشور »آسیب پذیر« مطابق با تعاریف کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد  

د رباره تغییر آب وهوا7 تلقی می کند . تغییرات آب وهوایی منجر به آثار زیر شد ه است:
کاهش متوسط بارند گی ساالنه د ر مناطق خشک کشور؛   

سیالب بیشتر د ر مناطق مرطوب؛   
افزایش 0/26 د رجه سانتیگراد  از سال 2008 تا سال 2018؛   

افزایش خشکی د ر حوضه های جنوبی؛   
تغییر د ر شرایط اقلیمی )مانند  افزایش شب های گرم و روزهای د اغ(؛   

کاهش بارند گی د ر بهار و تابستان.   
تأثیر  بیشتر د ر معرض  تغییرات آب و هوایی قابل مالحظه است. بخشی که  احتمالی  اقتصاد ی  آثار  این،  بر  عالوه 
تغییرات اقلیمی قرار د ارد ، حوزه کشاورزی است. بیشتر مطالعات ایران د ر مورد  تأثیر تغییرات آب و هوا بر محصول گند م 
است که نشان د هند ه تأثیر منفی د ر این بخش است. بر اساس سناریوی افزایش 2/7 د رجه سانتیگراد ، کاهش 18 
د رصد ی محصول تا سال 2025 و کاهش 24 د رصد ی آن تا  سال 2050  پیش بینی شد ه است. این تأثیر احتمااًل د ر 

مورد  گند م آبی کمتر خواهد  بود . 
د ر تمام سناریوهای تغییر اقلیمی، ایران با کاهش زیاد ی د ر منابع آبی روبه رو خواهد  شد . د ر د و د هه گذشته، برد اشت 
بیش از حد  آب باعث کاهش آب سفره های زیرزمینی کشور، به ویژه د ر مناطق جنوبی و شرقی شد ه است. احتمااًل، 
تغییرات اقلیمی باعث کاهش د سترسی و کیفیت منابع آب زیرزمینی خواهد  شد . استفاد ه از روش های سنتی آبیاری 
و انتقال آب باعث می شود  که بخش زیاد ی از آب بر اثر تبخیر و تراوش از بین برود . احتمال شوری بلند مد ت نیز د ر 
سناریوهای تغییر آب وهوا وجود  د ارد . تغییرات آب وهوایی همچنین مصرف آب مورد  نیاز محصوالت کشاورزی به ویژه 
ایران8، اتالف 20-25  افزایش می د هد . این پد ید ه با گذشت زمان تشد ید  می شود . د ر سند  مشارکت ملی  غالت را 

میلیارد  متر مکعب »آب قابل برنامه ریزی ملی« پیش بینی شد ه است. 

7.  مؤلفه های این تعریف عبارت اند  از سطح بارند گی به میزان یک سوم میانگین جهانی، سطح تبخیر به میزان چهار برابر میانگین جهانی، وسعت سرانه بیابان ها به میزان 
چهار برابر میانگین جهانی، و تکرار زیاد  روید اد های شد ید  آب وهوایی.

8. Iran’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC)
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ایران معاهد ات اصلی تغییر آب وهوا، ازجمله کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد  د ر مورد  تغییرات آب وهوایی، 
به  بیابان زایی و پروتکل کیوتو را تصویب کرد ه است. مسائل مربوط  با  کنوانسیون سازمان ملل متحد  برای مبارزه 
تغییرات اقلیمی د ر چشم اند از بیست ساله ملی جمهوری اسالمی ایران، برنامه پنجم توسعه ملی و برنامه های اقد ام ملی 
د ر چارچوب کنوانسیون مبارزه با بیان زد ایی گنجاند ه شد ه است. د ولت همچنین بسیاری از سیاست ها و اقد امات مرتبط 
با تغییرات آب وهوایی را تصویب کرد ه است )مانند  تد وین سیاست های کاهش گازهای گلخانه ای، برنامه های سازگاری، 

و د ستیابی به فناوری های سازگاری با تغییرات آب وهوایی(. 
د ر نتیجة چالش های موجود  و محتمل، ایران با هزینه های قابل توجهی برای سازگاری با تغییرات آب وهوا مواجه 
است. طبق براورد  سند  مشارکت ملی ایران، هزینه سازگاری با تغییرات آب وهوایی حد ود  100 میلیارد  د الر )قیمت های 
ثابت سال 2010( است. این هزینه شامل سرمایه گذاری د ر مورد  زیرساخت های منابع آب، مد یریت تقاضا، افزایش 
بهره وری د ر بخش آب ، افزایش کارایی و کاهش اتالف د ر عملکرد  آب، شبکه های آب و منابع جد ید  آب می شود . 

نیازهای فناورانه شامل موارد  زیر می شود : 
سامانه های هشد ار سریع د ر مورد  حواد ث شد ید  آب وهوایی؛   

فناوری های زیست محیطی برای شیرین سازی، بازیافت و تصفیه آب؛   
فناوری های کشاورزی هوشمند  نسبت به آب وهوا برای جوامع محلی پراکند ه.   

شیوه استفاد ه از آب صحیح نیست و راهبرد های حفاظت از آن الزم است. بخش کشاورزی بیش از نیمی از کل 
مصرف آب د ر ایران را به خود  اختصاص می د هد . ولی سهم این بخش د ر تولید  ناخالص د اخلی ایران تنها 11 د رصد  
است. ایران 92 د رصد  از منابع آب شیرین تجد ید پذیر خود  را استفاد ه می کند  که بسیار باالتر از حد  40 د رصد  مطابق 
را د ارد ، استفاد ه  بیشترین تبخیر  آبیاری غرقابی د ر طول روز که  از  بین المللی است. بیشتر کشاورزان  با هنجارهای 
می کنند 9. متوسط مصرف ساالنه آب د ر ایران حد ود  96 میلیارد  مترمکعب تخمین زد ه می شود  که 80 د رصد  باالتر از 

سطح آستانه کمبود  کشور )حد ود  53  میلیارد  مترمکعب( است.
راه حل های عملی ارائه شد ه برای حل این بحران عبارت اند  از:

بهبود  بهره وری آب از طریق نوسازی شبکه آبیاری، گسترش گلخانه ها و بهینه سازی الگوی محصول؛ خاتمه    
برخی از فعالیت های د ارای مصرف باالی آب10. 

9. David Laylin (2018). Environmental and wildlife degradation in Iran, Atlantic Council, June 2018.
10.  Mesgaran Mohsen B., Pooya Azadi (2018). A National Adaptation Plan for Water Scarcity in Iran, Working 
Paper 6, Stanford Iran 2040 Project, Stanford University, August 2018.
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تحقق ظرفیت کامل سرمایه انسانی

د ر حالی که شرایط جمعیتی فعلی، فرصت هایی را برای ایران 
فراهم می کند ، نمی توان انتظار د اشت که این مزایا خود به خود  
انتقال  از  مرحله  این  مزایای  از  بهره برد اری  شود .  محقق 
سیاسی  و  نهاد ی  اقتصاد ی،  اجتماعی،  شرایط  به  جمعیتی، 
مساعد ی نیاز د ارد . بنابراین، اتخاذ  اقد امات مربوط به نیازهاي 
افزایش  مانند   اقتصاد ی،  توسعه  براي  جوانان  توانمند سازي 
مشارکت  فرصت هاي  افزایش  )ازجمله  اشتغال  فرصت هاي 
زنان د ر نیروي کار(، افزایش و تنوع سرمایه گذاري، و بهبود  

کیفیت سرمایه انساني، براي سیاست گذاران ضروري است.
با توجه به این واقعیت که کل ثبت نام د ر د انشگاه ها بین 
میلیون   4/3(  2016 سال  و  نفر(  میلیون   2/3(  2003 سال 
تا سال 2026   انتظار می رود   برابر شد ه است،  تقریبًا د و  نفر( 
تقریبًا نیمی از جمعیت 25 تا 34 ساله ایران د ارای تحصیالت 

کارشناسی یا باالتر باشند . علوم انسانی و مهند سی به ترتیب با 
2 و 1/3 میلیون نفر بیشترین د انشجویان تحصیالت عالی را 
جذب کرد ه است )شکل شماره 20(. بیش از 5 د رصد  از کل 
جمعیت کشور یا 7/4 د رصد  از جمعیت بزرگسال کشور )19 
نام کرد ه اند .  ثبت  ایران  عالی  آموزش  نظام  د ر  باال(  به  سال 
با وجود  این، بر اثر عوامل چند ی، این کشور نمی تواند  برای 
که  است  رو  این  از  کند .  فراهم  شغل  خود   فارغ التحصیالن 
تولید   است:  روبه رو  بحران  یک  با  ایران  عالی  آموزش  نظام 
کاربرد ی  تجربه  سطح  با  )اغلب  د انشگاهی  فارغ التحصیالن 
پایین( بیش از توان جذب آنها د ر اقتصاد  د اخلی. عد م انطباق 
بد تر شد ه  بازار که د ر د هه گذشته  تقاضای  با  آموزشی  نظام 
و  اجتماعی  اقتصاد ی،  مشکالت  تشد ید   باعث  خود   است، 

سیاسی کشور شد ه است )قاب شماره 6(.

شکل 20: د انشجویان آموزش عالی د ر ایران
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 رانیدر ا یعال آموزش انیدانشجو: 20شکل 

 
         

         Source: Stanford Iran 2040 Project.   
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قاب 6: فرصت های ناشی از وجود  جمعیت جوان ممکن است به چالش هایی برای رشد  و توسعه تبد یل شود 

د ر کشورهای د یگر، مد یریت نامناسب جمعیت وسیع جوانان اغلب بر اثر تغییرات سریع اجتماعی، ظهور جنبش های 
جد ید  اجتماعی، افزایش مشکالت اجتماعی و افزایش رفتارهای ُپرخطر، به بروز چالش های مضاعفی منجر شد ه است. 
شهرها به طور خاص با بسیاری از این چالش ها روبه رو هستند  و بخش زیاد ی از جمعیت عمومی و جوان ایران هم 
شهرنشین هستند  )شکل شماره 21(. تقریبًا 74 د رصد  از جمعیت د ر شهرها و نیمی از این تعد اد  د ر 20 شهر بزرگ 
زند گی می کنند  و بیکاری د ر مناطق شهری د ر باالترین سطح است )14 د رصد  از کل جمعیت شهری، د ر مقابل 8 

د رصد  از کل جمعیت روستایی، بیکار هستند (.

شکل 21: توزیع جغرافیایی جمعیت جوان )15 تا 34 سال(

 54  پذيري... هاي رقابتهاي داخلي و چالش: محدوديتفصل سوم

 

  ودش ليرشد و توسعه تبد يبرا هاييجوان ممكن است به چالش تياز وجود جمع يناش هايفرصت: 6قاب 

     ظهــور اجتمــاعي، ســريع تغييــرات جمعيــت وســيع جوانــان اغلــب بــر اثــر نامناســب ديگر، مديريت كشورهاي در
اعفي مضــ هــايچــالش به بروز پُرخطر، رفتارهاي افزايش و اجتماعي مشكالت افزايش اجتماعي، جديد هايجنبش
 عمومي تو بخش زيادي از جمعي هستند روروبه هاچالش اين از بسياري با خاص طور به شهرها. است شده منجر

 تعــداد يــنا از نيمي و شهرها در جمعيت درصد از 74تقريباً ). 21 شكل شماره( هستند شهرنشين ايران هم جوان و
 عيــتجم كــل از درصــد 14( سطح است باالترين شهري در  مناطق در يكاريكنند و بمي زندگي بزرگ شهر 20 در

  هستند). روستايي، بيكار جمعيت كل درصد از 8مقابل  در شهري،

  سال) 34تا  15جوان ( تيجمع ييايجغراف عيتوز: 21شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      اقتصــاد نارضــايتي كلــي از باعــث بــروز نــوعي احســاس عالي، تحصيالت با جوانان ويژهبه جوانان، مشكالت     
 يافتــه افــزايش 17/2016 ســال درصــد در 2/29 اخيــر  بــه هايسال در) سال15 - 24( جوانان بيكاري نرخ. شودمي

 التحصــيالنفــارغ). 22شــماره  شــكل( انــدرو بــودروبــه درصــد 2/44 بيكاري نرخ با كه ميان زنان در ويژهبه است،
دارنــد بــه همــين علــت از  بيشــتري انتظــارات ايران، كار بازار با آنها ارتباط تحصيالت و كيفيت از فارغ دانشگاهي،

 20كنند كه بهترين دانشجويان آنها كــه از بــين اغلب اشاره مي تر هستند. استادان دانشگاه تهرانشرايط فعلي ناراضي

 خراسان رضوي 
ميليون)  3/2(  

 جمعيت جوان (ميليون نفر)

 .)2018منبع: مركز آمار ايران (

 تهران
ميليون)  6/4(   

< 38/0  
5/38-0/0  

72/5-0/0  
2 /1 - 72/0  

8/2-1/1  
> 8/1  

منبع: مرکز آمار ایران )2018(.

مشکالت جوانان، به ویژه جوانان با تحصیالت عالی، باعث بروز نوعی احساس نارضایتی کلی از اقتصاد  می شود . 
نرخ بیکاری جوانان )24- 15سال( د ر سال های اخیر  به 29/2 د رصد  د ر سال 2016/17 افزایش یافته است، به ویژه د ر 
میان زنان که با نرخ بیکاری 44/2 د رصد  روبه رو بود  اند  )شکل شماره 22(. فارغ التحصیالن د انشگاهی، فارغ از کیفیت 

و ارتباط تحصیالت آنها با بازار کار ایران، انتظارات بیشتری د ارند  به همین علت از شرایط فعلی ناراضی تر هستند . 
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استاد ان د انشگاه تهران اغلب اشاره می کنند  که بهترین د انشجویان آنها که از بین 20 د رصد  باالی فارغ التحصیالن 
د بیرستان انتخاب می شوند ، پس از فارغ التحصیلی از د انشگاه فاقد  برنامه برای آیند ه خود  هستند  و ارتباطات شخصی 
را د ر یافتن کار مهم می د انند . ناامید ی عمیق د ر میان فارغ التحصیالن جوان ایرانی به بروز د یگر چالش های اجتماعی 

نیز کمک کرد ه است.       

شکل 22:  روند های بیکاری )2001/2002-2017/2018(
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 آینرده  بررای  برنامره  فاقرد  التحصیلی از دانشگاهفارغ از پس شوند،می انتخاب دبیرستان التحصیالنفارغ درصد باالی
 ایرانری  جروان  التحصیالنفارغ میان در عمیق ناامیدی. دانندمی کار مهم یافتن در را شخصی ارتباطات و هتتند خود
 نیز کمک کرده است.         اجتماعی هایبروز دیگر چالش به

 (2002/2001-2018/2017) یکاریب یروندها : 22شکل 

 
 .منبع: مرکز آمار ایران

 
 با را پول، ایران المللیبین صندوب. زندتحصیلکردگان دامن می مهاجرت به اقتصادی هایمحدود بودن فرصت     

 کشور تحصیلکرده ایرانی 150.000 ساله هر داده است: قرار اول جایگاه در جهان در مغزها فرار میزان باالترین
میزان از خرور  که این شودزده می تخمین .بیابند کشور از خارر در را بهتری هایفرصت تا کنندمی ترک را خود

 ، برای2016 سال داخلی در ناخالص تولید هشتمدالر، برابر با یک میلیارد 50 از بیش سال هرتحصیلکردگان، 
 کشور برای توجهیقابل ضرر اقتصادی نظر از پدیده شک، این بدون. به همراه داشته است اقتصادی ضرر کشور
   .دارد
 

 و بخرش کشراورزی   در شرغلی هرای  فرصت عمده. دارند نقش هامهارت ناهماهنگی در یچند عوامل     
رد، هرای خُر  وی ه آن است کره بنگراه  یکی از عوامل این امر به(. 23شماره  شکل) دارد وجود صنعتی تولید

 ایرن  برا  هترتند. ضعیف  بتیارهنوز  کنند،زایی عمل میاشتغال عنوان موتورهب معموالً کوچک و متوسط که
 اولرویتی گونره  هیچ( هتتند شهری/ شهرینیمه و متوسط طبقه از که افرادی وی هبه) کار جویای افراد حال،
 اقتصراد  کلی تا وضعیت کنند صبر دهندمی ترجیح جای آنهل نیتتند و بقای هاییبخش ورود به چنین برای
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منبع: مرکز آمار ایران.

را  ایران  پول،  بین المللی  د امن می زند . صند وق  تحصیلکرد گان  مهاجرت  به  اقتصاد ی  فرصت های  بود ن  محد ود  
با باالترین میزان فرار مغزها د ر جهان د ر جایگاه اول قرار د اد ه است: هر ساله 150.000 ایرانی تحصیلکرد ه کشور 
خود  را ترک می کنند  تا فرصت های بهتری را د ر خارج از کشور بیابند . تخمین زد ه می شود  که این میزان از خروج 
تحصیلکرد گان، هر سال بیش از 50 میلیارد  د الر، برابر با یک هشتم تولید  ناخالص د اخلی د ر سال 2016، برای کشور 

ضرر اقتصاد ی به همراه د اشته است. بد ون شک، این پد ید ه از نظر اقتصاد ی ضرر قابل توجهی برای کشور د ارد .  

عوامل چند ی د ر ناهماهنگی مهارت ها نقش د ارند . عمد ه 
فرصت های شغلی د ر بخش کشاورزی و تولید  صنعتی وجود  
د ارد  )شکل شماره 23(. یکی از عوامل این امر به ویژه آن است 
به عنوان  معمواًل  که  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  که 
موتور اشتغال زایی عمل می کنند ، هنوز بسیار ضعیف هستند . با 

این حال، افراد  جویای کار )به ویژه افراد ی که از طبقه متوسط 
و نیمه شهری/ شهری هستند ( هیچ گونه اولویتی برای ورود  به 
چنین بخش هایی قایل نیستند  و به جای آن ترجیح می د هند  
صبر کنند  تا وضعیت کلی اقتصاد  و کار بهبود  یابد . د ر صورت 
وجود  برخی معیارها که ممکن است به افزایش تقاضا و ثبت نام 



راهبرد ملی صادرات ایران58

د ر د انشگاه  بینجامد ، تحصیالت عالی هم راهی ناگفته برای به 
تأخیر اند اختن یا اجتناب از خد مت اجباری و بسیار کم د رآمد  
سربازی است. سرانجام، جنبه های فرهنگی موضوع نیز وجود  

د ارد  که باعث توجه به تحصیالت و د ر سطح ملی موجب تکیه 
بر رشد  د انش بنیان، خود اتکایی و روحیه رقابت می شود  که به 

افزایش نرخ ثبت نام د ر د انشگاه می انجامد .

شکل 23: استخد ام بر اساس بخش ها )2017/2018(

 پذیری... های رقابتهای داخلی و چالش: محدودیتفصل سوم 54 

 

 دانشرگاه  در نرا  ثبت افزایش تقاضا و به است ممکن که معیارها برخی وجود صورت در. یابد بهبود کار و
 بتریار  و اجبراری  خردمت  از اجتنراب  یا انداختن تأخیر به برای ناگفته هم راهی عالی ، تحصیالتبینجامد

باعث توجه به تحصریالت   که دارد وجود موضوع نیز های فرهنگیجنبه سرانجا ،. است سربازی درآمدکم
شود که بره افرزایش نررخ    بنیان، خوداتکایی و روحیه رقابت میو در سطح ملی موج  تکیه بر رشد دانش

 انجامد.  نا  در دانشگاه میثبت

 (2018/2017) هااستخدام بر اساس بخش: 23شکل 

 
    Source: Workforce Yearbook 2016. 

 

شرده  شرناخته  اغلر   ایحرفره  و فنری  آموز  از طریقن شاغال و دانشجویان به شده ارائه هایفرصت     
 شرکل ) شودمی آغاز تخصصی گزینهیک  عنوان به متوسطه آموز  سطح از ایحرفه آموز  متیر نیتت.
 -یعلمر  دانشرگاه  خرا   ستاتؤم و ایحرفه و فنی دانشگاه با عالی آموز  سطح در سپس ؛(24 شماره
 هرای رو  پررور ، تقویرت   و آمروز   نظا  در منابع تخصیص بهبود برایبنابراین، . یابدمی دامها کاربرد

 آموزشری  مهم اصالحاتانجا   متتلز  رویکردی چنین .اشتغال را باید مد نظر قرار داد و جایگزین مطالعه
 .است 2011 های آغازین سالتال بر مبنای 

 

 

 

Source: Workforce Yearbook 2016.

فرصت های ارائه شد ه به د انشجویان و شاغالن از طریق 
مسیر  نیست.  شناخته شد ه  اغلب  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
یک  عنوان  به  متوسطه  آموزش  سطح  از  حرفه ای  آموزش 
د ر  سپس  24(؛  شماره  )شکل  می شود   آغاز  تخصصی  گزینه 
مؤسسات  و  حرفه ای  و  فنی  د انشگاه  با  عالی  آموزش  سطح 
برای  بنابراین،  می یابد .  اد امه  علمی کاربرد ی   د انشگاه  خاص 
تقویت  پرورش،  و  آموزش  نظام  د ر  منابع  تخصیص  بهبود  
روش های جایگزین مطالعه و اشتغال را باید  مد  نظر قرار د اد . 
بر  آموزشی  مهم  اصالحات  انجام  مستلزم  رویکرد ی  چنین 

مبنای تالش های آغازین سال 2011 است.

د ر سال های اخیر، بسیاری از برنامه ها و سیاست های مربوط 
این که  گو  است،  د اشته  تأکید   فرهنگی  مسائل  بر  جوانان  به 
سیاست های اقتصاد ی و کاهش بیکاری، به ویژه د ر مواجهه با 
بیکاری ایستای عمومی، نرخ پایین مشارکت اقتصاد ی جوانان 
و وسعت کنونی جمعیت جوانان، د ر حال تبد یل شد ن به یک 
سیاست گذاران  حال،  این  با   .)2 )جد ول شماره  است  اولویت 
عمد تًا به عواقب بعد ی و مسائل آیند ه مربوط به پیری جمعیت 
توجه د ارند . ولی اگر از فرصت جمعیتی فعلی به د رستی استفاد ه 
نشود ، نمی توان به اهد اف د ولت برای د ستیابی به یک جمعیت 

سالم، فعال و موفق د ست یافت.
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شکل 24: نظام آموزشی ایران
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   رانیا ینظام آموزش: 24شکل 

 
 

 

کیرد داشرته   أت فرهنگیمتائل  بر جوانان به مربوط هایسیاست و هابرنامه از بتیاری اخیر، هایسال در    
 نرخ ،ی عمومیایتتا بیکاری با مواجهه در وی هبیکاری، به کاهش و اقتصادی هایسیاست کهگو این است،
 اولویرت  یرک  جوانان، در حال تبدیل شردن بره  جمعیت  وسعت کنونی و جوانان اقتصادی مشارکتپایین 
 پیرری  به مربوط آینده متائل و بعدی عواق  به عمدتاً گذارانسیاست حال، این با(. 2 شماره جدول)است 

 دولرت  اهرداف  به تواننمی نشود، استفاده درستیبه فعلی جمعیتی فرصت از ولی اگر. دارند جمعیت توجه
 .یافت دست موفق و فعال سالم، یک جمعیت به دستیابی برای

 

Source: ITC compilation, using United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), TVET Country Profile: Iran. 

Source: ITC compilation, using United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNES-
CO), TVET Country Profile: Iran.

جد ول 2: سیاست های مربوط به جوانان

مسائلوزارتخانه ها و نهاد های مربوطه

 وزارت ورزش و جوانان 
 شورای جوانان

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 بنیاد  ملی نخبگان

 وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی
 د فتر بهد اشت نوجوانان و جوانان

 وزارت آموزش و پرورش 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 سازمان های فنی و حرفه ای

 توانمند سازی اقتصاد ی جوانان همیشه یکی از اولویت های سیاست گذاری نبود ه است. 
رویکرد های متغیر نسبت به جوانان د ر د ولت های مختلف باعث ناد ید ه گرفتن یا کنار 

گذاشتن برخی سیاست ها شد ه است.
 وضعیت و مسئولیت های نهاد های رسمی مسئول سیاست گذاری و برنامه ریزی د رباره 

جوانان می تواند  نامشخص باشد .
 وضعیت مبهم اسناد  مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی د رباره جوانان و جایگاه 

مبهم  برنامه های جوانان د ر بود جه کشور.
 عد م نظارت و ارزیابی و همچنین عد م اجرای قوانین مربوط به جوانان.

Source: Abbasi-Shavazi, Mohammad & Sadeghi, Rasoul & Hosseini-Chavoshi, Meimanat & Torabi, and Fatemeh & 
Mahmoudiani.
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پیام های کلید ی برای طراحی راهبرد 
موانع مستقیم رقابت پذیری صاد رات ایران از چالش های مربوط به پویایی محیط کسب وکار، شرایط نوآوری و تحقق 

ظرفیت جمعیتی مطلوب کشور ریشه می گیرد . بنابراین، د ر راهبرد  ملی صاد رات با تمرکز بر این محد ود یت های 

برای موفقیت  ایجاد  زمینه الزم  و  افزایش صاد رات  برای  بالقوه ای  راه حل های کوتاه مد ت  د اخلی تالش می شود  

اولویت های  به پیچید گی وضعیت صاد رکنند گان، هماهنگی و تعیین  با توجه  یافته شود .  از طریق تجارت  بعد ی 

مناسب ضروری خواهد  بود .
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فصل چهارم

راه پیش  رو برای بهبود  عملکرد  صاد رات

مقد مه
عالوه راهبرد  ملی صاد رات اولویت های تقویت اقتصاد  ایران را 
د ر کوتاه مد ت تعیین می کند  )د ر حالی که با یک فضای خارجی 
بسیار چالش برانگیز روبه رو است( و د ر عین حال تکانه الزم را 
برای بهبود  رقابت پذیری که به نوبه خود  چشم اند از رشد  را  د ر 

میان مد ت و بلند مد ت تقویت می کند ، فراهم می سازد . 
تجاری،  »پاید اری  که  صاد رات  ملی  راهبرد   چشم اند از 
د ر  هماهنگ  اقد امات  انجام  طریق  از  است،  ایران«  ساخت 

یعنی  اولویت د ار-  بخش  شش  جد اگانه  راهبرد های  چارچوب 
پتروشیمی،  محصوالت  سبزیجات،  و  میوه   د ارویی،  گیاهان 
و گرد شگری-  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  قطعات خود رو، 
تحقق  بین بخشی  تجاری  پشتیبانی  کارکرد   سه  همین طور  و 
می یابد . برای اجرای این راهبرد ها، ظرفیت های اجرایی مؤثری 
نهاد های پشتیبانی  ایجاد   نوبه خود  مستلزم  به  الزم است که 

است )ن.ک. پیوست شماره 2(. 

تعد یل شوک اقتصاد ی کوتاه مد ت و آماد گی برای رشد  بلند مد ت

برای این که راهبرد  ملی صاد رات بتواند  به ایران برای مقابله با 
د و چالش تحریم ها و رکود  اقتصاد ی ناشی از همه گیری کووید  
19 کمک کند ، به راه حل های کوتاه مد ت برای بهبود  سریع رشد  
و ایجاد  زمینه های الزم برای رشد  د ر میان مد ت و بلند مد ت د ر 
صورت بهبود  شرایط خارجی نیاز است. به عنوان مثال، ابتکارات 
تجاری،  تسهیل  و  توسعه  اطالعات،  به  مربوط  اصالحات  و 
موارد ی  جمله  از  نیاز،  مورد   نهاد ه های  به  د سترسی  و  کیفیت 
حالی  د ر  باشند ،  د اشته  کوتاه مد ت  تأثیر  می توانند   که  هستند  
که پیشرفت و بهبود  د ر آموزش، جذب سرمایه گذاری، پویایی 
شرکت ها و ظرفیت نهاد های پشتیبان تجارت، از جمله موارد ی 
هستند  که انتظار می رود  تأثیر بیشتری د ر میان مد ت و بلند مد ت 
د اشته باشند  )جد ول شماره 3(. اگرچه ابتکاراتی که د ارای تأثیر 
کمتری  بازد ه  نزد یک  آیند ه  د ر  است  ممکن  بلند مد ت هستند  

د اشته باشند ، اد امه این فعالیت ها برای تقویت رشد  پاید ارتر مهم 
خواهد  بود .
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جد ول 3: نمونه هایی از ابتکارات راهبرد  ملی صاد رات با تأثیر کوتاه مد ت و بلند مد ت تر
بر چشم اند از صاد رات ایران

تأثیر میان مد ت یا بلند مد تتأثیر کوتاه مد ت

 افزایش د سترسی به اطالعات تجاری و 
اطالعات بازار

 برند سازی و توسعه صاد رات
 تسهیل تجاری

 ارتقای مد یریت کیفیت، استاند ارد ها و     
نظام های صد ور گواهینامه

 بهبود  د سترسی به نهاد ه ها و فناوری های 
وارد اتی

 بهبود  آموزش، آموزش کارکنان و توسعه مهارت های کسب وکار
 تقویت سرمایه گذاری د ر ظرفیت های تولید ی جد ید  و ارتقای فناوری

 تسهیل ورود  و پویایی بیشتر شرکت ها
 حمایت از پاید اری زیست محیطی بیشتر

 اصالح سیاست تجاری برای گسترش د سترسی و نفوذ صاد رات
 اصالح نهاد های پشتیبان تجارت

 ساد ه سازی رویه های اد اری و انجام اصالحات مشابه مؤثر بر هزینه های کسب وکار

این  فعلی  شرایط  د ر  کوتاه مد ت  عملکرد   ارتقای  چالش 
است که باید  اطمینان یابیم که به ماهیت و سرعت اصالحات 
بین المللی  از نظر  بود ن  باز  افزایش د رجه  اخیر لطمه نخورد . 
با توجه  باید   ایران  اقتصاد   و تقویت جهت گیری صاد راتی د ر 
به این مسئله صورت گیرد  که شرکت های ایرانی قباًل تا چه 
این  به  توجه  با  بود ه  اند .  بین المللی  رقابت  معرض  د ر  میزان 
اصالح  سرعت  نظر  از  هم  تد ریجی  اقد ام  احتمااًل  مالحظه، 
و هم از نظر توالی آن الزم خواهد  بود . شاید  پیش از تأکید  
بر مثاًل فرصت های بین المللی بهتر باشد  اقد امات و ابتکارات 
ساد ه تری برای تقویت ظرفیت شرکت ها اتخاذ شود . اولویت 
قایل شد ن برای اصالحات قابل حصول تر که گمان می رود  د ر 
کوتاه مد ت بازد هی د اشته باشد ، می تواند  مزیت  مضاعف ایجاد  

حمایت و انگیزه برای اصالحات را د ر بر د اشته باشد . 
د ر کوتاه مد ت، نیاز به تمرکز بر فعالیت های اقتصاد ی است 
نوآوری،  و  کارآفرینی  تحریک  اعتماد ،  تقویت  بر  عالوه  که 
بازد هی  می توانند   موجود   بازارهای  به  د سترسی  گسترش  و 
سریعی د ربرد اشته باشند . اصالحات گسترد ه ای که د ر مراحل 
تمرکز  با  باید   د ارند ،  قرار  اجرا  اولیه  مراحل  یا  برنامه ریزی 

مستمر د نبال شوند .

برای تعد یل ابهام و عد م قطعیت، از جملة اصالحات اساسی 
رقابت پذیری  افزایش  برای  اساسی  اقد امات  و  سیاست ها  د ر 
می توان به اصالحات ضروری د ر قوانین و مقرراتی اشاره کرد  
که محیط عملیاتی کسب وکار را مساعد تر و روان تر می کند . 
صاد رکنند گان  که  است  چالشی  مهم ترین  بازار  به  د سترسی 
ایرانی د ر کوتاه مد ت با آن روبه رو هستند . ولی چالش اصلی، 
ایرانی  محصوالت  خرید   به  که  است  تجاری  شرکای  یافتن 
منابع  تا  باشند   د اشته  تمایل  آمریکا  د الر  با  نفت(  تنها  )نه 
ارزی ایران تقویت شود . با توجه به این که تحریم ها وارد ات 
ارزش  زنجیره های  از  بسیاری  برای  الزم  اساسی  نهاد ه های 
به  است،  کرد ه  محد ود   نیز  را  تولید ی  بخش های  به  متعلق 
شرکا یا منابع قابل اتکا برای تأمین نهاد ه  ها نیز احتیاج است. 
برای  ُپرظرفیت  بازارهای  برخی  صاد رات،  ملی  راهبرد   د ر 
ایرانی مشخص خواهد  شد  )قاب  هد ف گذاری صاد رکنند گان 

شماره 7(.
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قاب 7: بازارهای هد ف برای به حد اکثر رساند ن ظرفیت صاد راتی
د ر کوتا ه مد ت و بلند مد ت، برای هد ف گذاری یا اولویت بند ی فعالیت های توسعه صاد رات، همسویی با نیازهای بازار، 
سیاست های تجاری و سایر زمینه ها باید  به بازارها )و ترکیب های بازار- محصول( د قت شود . راهبرد های مورد  نیاز 
برای حفظ د سترسی به بازار د ر میان مد ت باید  با شرکای تجاری مورد  توافق قرار گیرد . ایران این امکان را د ارد  که 
از روابط تجاری خود  با بازارهای بزرگ و د رحال رشد  د ر منطقه و فراتر از آن بهره برد اری کند . مشارکت عمیق د ر 
زنجیره های ارزش منطقه ای به حمایت از تعمیق این روابط کمک می کند . چنانچه وارد ات نفت با سرمایه گذاری های 
بین المللی د ر زمینه های د یگر ازجمله بخش های تولید ی اقتصاد  تکمیل شود ، چرخش به سمت مشتریان آسیایی با 
فد راسیون  و  مانند  چین  بزرگ تر  اقتصاد های  و  با شرکای منطقه ای  روابط  از  استفاد ه  تقویت می شود .  زمان  گذشت 
روسیه که به سرعت د ر حال تحکیم است، تحریم های ایاالت متحد ه و ضررها د ر سایر روابط تجاری و سرمایه گذاری  
را خنثی می کند . پنج راهبرد  بخشی جزو راهبرد  ملی صاد رات، بازارهای ُپرظرفیت برای کاالها و خد مات این بخش ها 

را مشخص و ظرفیت ویژه بازارهای منطقه ای، آسیایی و اروپایی را برجسته می کند  )جد ول شماره 4(.

جد ول 4: بازارهای هد ف برای راهبرد های بخش های  اولویت د ار

بازارهای هد فبخش ها

گیاهان د ارویی

 زعفران: هنگ کنگ، چین، هند ، قطر
 موسیر ایرانی: عراق، عمان، قطر
 زیره: ژاپن، بنگالد ش، نپال، هند 

 گل محمد ی: ترکمنستان، عراق، بلغارستان، امارات  متحد ه عربی، 
  تایوان )چین تایپه(، فرانسه، آلمان

 عراق، افغانستان، امارات متحد ه عربی، فد راسیون روسیه، پاکستان، ترکیهمیوه و سبزیجات

 چین، هند ، عراق، ترکیه، افغانستان، امارات متحد ه عربیمحصوالت پتروشیمی

 اتحاد یه اروپا، عراق، فد راسیون روسیه، چینقطعات خود رو

 چین، هند ، امارات متحد ه عربی، آلمان، عراقفناوری اطالعات و ارتباطات
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برای  خارجی  شرایط  بهبود   با  بلند مد ت،  و  میان مد ت  د ر 
توسط  فزایند ه ای  طور  به  ایران  صاد رات  چشم اند از  تجارت، 
عوامل مرتبط با رقابت پذیری د ر اقتصاد  د اخلی تعیین خواهد  
شد . د ر سطح بنیاد ی، این به معنای احیای اعتماد  به نهاد ها، 
تحریک توسعه بخش خصوصی و ارتقای فراگیری د ر سراسر 

اقتصاد  است.
احیای اعتماد  به نهاد ها می تواند  با تقویت انعطاف پذیری و 
توانایی نهاد های بخش د ولتی مرتبط با رقابت پذیری صاد راتی 
و  انجمن ها  د ولتی،  بخش  نهاد های  بر  عالوه  شود .  انجام 
تشکل های بخش ها نیز پشتیبانی خواهند  شد  تا بتوانند  توانایی 
خود  را د ر جهت بهبود  همکاری بین ذی نفعان به کار گیرند  و از 
بخش های خود  به گونه ای معنی د ار و مؤثر بر سیاست گذاری 

د فاع کنند . 
اولویت  یک  نوآوری  و  خصوصی  بخش  توسعه  تحریک 
مهم خواهد  بود . این امر که با هد ف افزایش عرضه و تقویت 
ورود  بنگاه های اقتصاد ی به بازار انجام می شود ، شامل ارتقای 
توانایی بنگاه ها از نظر کارآفرینی، تولید ، د انش فنی، شناسایی 
و ورود  به بازارها می شود . اقد امات ملموس شامل ایجاد  یک 
چارچوب سیاستی برای کارآفرینی می شود  که محیط نظارتی، 
کارآفرینی،  فنی  زمینه های  همچنین  و  مهارت ها  و  آموزش 
فناوری و نوآوری را بهینه می کند  تا یک فرهنگ کارآفرینی 
نیازهای  با  مهارت ها  و  شود   ایجاد   نوآوری  بر  مبتنی  و  پویا 
ازجمله د سترسی به اطالعات تجاری و پشتیبانی د ر  صنعت 

بازار سازگار شود . 
تحریم ها باعث تنوع بخشی و توسعه بخش های غیرنفتی 
می شود  و فرصتی را برای بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط 
کنند .  عالوه  ایفا  اقتصاد   د ر  بیشتری  نقش  تا  فراهم می کند  
بر این، احساسات د اخلی )علیه تحریم ها(، چالش های وارد ات 
کاال و خد مات، و نگرانی های مربوط به کاهش فعالیت بخش 
خصوصی به احتمال زیاد  باعث توجه به خود اتکایی بیشتر )از 
طریق فعالیت د اخلی بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط( د ر تولید  
د اخلی کاالها و خد مات خواهد  شد . با این حال، بنگاه های ُخرد ، 
جایگزینی  برای  کافی  جذب  ظرفیت  فاقد   متوسط  و  کوچک 
فوریت  امر  این  و  هستند   بیشتر  فعالیت های  انجام  یا  وارد ات 
بنگاه های مذکور را نشان می د هد . د ر عین  از توسعه  حمایت 
حال، تکثر د ر ایران، یک نقطه قوت است و از آن باید  هرچه 
موفقیت بخش خصوصی  این که  د رک  با  بهره جست.  بیشتر 
تابعی از موفقیت تمامی بازیگران گوناگون مانند  جوانان، زنان، 
خانواد گی  کسب وکارهای  متوسط،  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های 
این  همساز  توسعه  است،  نیمه د ولتی/د ولتی  شرکت های  و 
زیست بوم حایز اهمیت است. د ر میان تالش های گسترد ه تری 
که برای تضمین د سترسی اقشار مختلف جمعیت ایران به بازار 
انجام  خود   اد اره کسب وکار شخصی  و  ایجاد   و همچنین  کار 
می گیرد ، توسعه  بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط، به ویژه برای 
جوانان و بخش غالب کسب وکارهای خانواد گی، اولویت خواهد  

د اشت. 

هماهنگی اقد امات از طریق راهبرد  ملی صاد رات

که  است  آهنربایی  نیازمند   عمل،  به  اهد اف  این  تبد یل 
اقد امات ملی )و بین المللی( را به سمت چشم اند ازی واحد  از 
به  راهبرد  ملی صاد رات  رقابت پذیری تجاری هماهنگ کند . 
راهبرد ی   ره نگاشتی  و همچنین  فراگیر  این چشم  اند از  تبیین 

با د ید گاهی چند بعد ی و چند بخشی کمک و تضمین می کند  
که این راهبرد  خصلتی جامع، ملی، فراگیر، پویا و قابل اجرا 

د اشته باشد . 
این چشم اند از، چکید ۀ اهد اف نهایی راهبرد  ملی صاد رات 
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ساخت  تجاری،  »پاید اری  که  راهبرد   این  چشم اند از  است. 
حامی  رشد   به  برای کمک  را  تجارت  است، ظرفیت  ایران« 
اولویت های توسعه ملی نشان  با  پاید ار و همسو  اقتصاد   یک 

می د هد . 
برای رشد  و  به هم مرتبط  اهد افی  این چشم اند از شامل 

توسعه ازجمله موارد  زیر می شود : 
به  انرژی  بخش  اقتصاد ی  منافع  انتقال  کرد ن  نهاد ینه   
متنوع سازی  کلی  هد ف  با  غیرنفتی  بخش های  سمت 

اقتصاد ی و ارتقای رقابت پذیری؛ 

  شکوفایی بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط و زیست بوم 
کارآفرینی به گونه ای مالزم با جذب و تقویت سرمایه گذاری 
تولید ی، پرورش یک فرهنگ قوی راه اند ازی کسب وکار، 

و تسهیل نوآوری؛ 
  استفاد ه از مزیت جمعیتی ناشی از د رصد  باالی جمعیت 
بخش  د ر  مشارکت  افزایش  طریق  از  تحصیلکرد ه  جوان 

مولد  اقتصاد ی؛
  ارائه گزینه های راهبرد ی برای جایگزینی/ متنوع سازی 
بازار برای غلبه بر شرایط نامطلوب خارجی و د ستیابی به 

موفقیت بلند مد ت د ر بازارهای بین المللی.

تصویر اجمالی بخش های اولویت د ار

بخش های اولویت د ار راهبرد  ملی صاد رات باید  ظرفیت کافی 
سایر  د ر  رشد   تحریک  و  باال  اهد اف  تحقق  به  کمک  برای 
بخش های اقتصاد  را د اشته باشند . با توجه به محد ود یت منابع 
و با توجه به بازه زمانی پنجساله این راهبرد ، انتخاب مناسب 
توسط  اولویت د ار  بخش های  انتخاب  د ارد .  بسیاری  اهمیت 
تیم اصلی و با استفاد ه از طیف وسیعی از منابع اطالعاتی و 
معیارهای اند ازه گیری ظرفیت بالقوه انجام شد ه است )ن.ک. 

پیوست شماره 3(. 
بخش های زیر به عنوان بخش های اولویت د ار راهبرد  ملی 

صاد رات انتخاب شد ه اند :
  گیاهان د ارویی

  میوه و سبزیجات
  محصوالت پتروشیمی

  قطعات خود رو
  فناوری اطالعات و ارتباطات

  گرد شگری.

گیاهان د ارویی
برای  جهانی  تقاضای  است،  د شوار  د قیق  ارقام  ارائه  هرچند  
گیاهان د ارویی زیاد  و رو به رشد  است. محرک های این تقاضا 
عواملی مانند  افزایش سن جمعیت د ر کشورهای توسعه یافته، 
افزایش  ناسالم،  زند گی  سبک  و  مزمن  بیماری های  افزایش 
هزینه د رمان های پزشکی و تنش های مرتبط با سبک زند گی 
مد رن هستند . تخمین زد ه می شود  که 4.000 تا 6.000 گونه 
گیاهان د ارویی د ر سطح جهان مورد  د اد  و ستد  قرار می گیرد  و 

منبع د رآمد ی برای جمعیت روستایی است.
د ارویی،  گیاهان  طبیعی  تنوع  از  استفاد ه  ظرفیت  ایران 
میراث بیش از 3.000 سال طب سنتی، ظرفیت های موجود  
و روش های گسترد ه کشت طبیعی و ارگانیک، و نوآوری د ر 
این بخش همچنین می تواند   د ارد .  را  تقاضای جهانی  تأمین 
به ایجاد  شغل و حفاظت از محیط زیست کمک کند . با د رک 
از د ستاورد های علمی  این موضوع، د ولت د ر تالش است تا 
کند .  تجاری سازی  را  آنها  و  محافظت  بخش  این  صنعتی  و 
وزارت جهاد  کشاورزی د ر طول د وره برنامه ششم توسعه ملی 
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 320.000 و  مستقیم  شغل   79.000 ایجاد    )2017-2022(
شغل غیرمستقیم را از طریق تولید  گیاهان د ارویی هد ف قرار 

د اد ه است.
د و محصول عمد ه صاد راتی زعفران و موسیر ایرانی است 
که د رمجموع تقریبًا 81 د رصد  صاد رات این بخش را تشکیل 

است  د اشته  چشمگیری  رشد   اخیر  سال های  د ر  و  می د هد  
بود ه  راکد   د ارویی  گیاهان  )شکل شماره 25(. صاد رات سایر 
است. امارات متحد ه عربی و اسپانیا جمعًا حد ود   50 د رصد  از 
کل صاد رات زعفران ایران را وارد  می کنند . قسمت عمد ه ای از 
زعفران فروخته شد ه به اسپانیا د ر نهایت د وباره صاد ر می شود .

شکل 25: بازارهای صاد راتی و صاد رات محصوالت خام گیاهان د ارویی )2018(
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 (2018) ییدارو اهانیو صادرات محصوالت خام گ یصادرات یبازارها: 25شکل 

  
       Source: ITC.           

 

در نیافته تحقق در مورد ررفیت الز  شود و اقداماتهای تولیدی برطرف باید چالش ،این حالبا      
قرار  تحت فشار شود. افزایش تقاضا برای محصوالت ایرانی، منابع طبیعی را  اتخار های مرتبط فعالیت

   شود. که برداشت عمده از مراتع طبیعی گیاهان دارویی منجر به تنزل کیفیت میخصو  داده است، به
این راهبرد ، «دانش گیاهان سنتی ایران را حفب و آن را با جهان به اشتراک بگذاریم»انداز چشماساس  بر

بازسازی دانش گیاهان دارویی، بهبود  این بخش از طریق صادرات بهبودهایی را برای بخش، فعالیت
 شماره کند )جدولالمللی مثبت از گیاهان دارویی ایران ترسیم میکیفیت صادرات و ایجاد یک تصویر بین

5.) 
و بهبود ارتباط با  قطعیت عدافزایش صادرات از طریق کاهش راهبرد باعث اجرای این بنابراین،      

 ی،و تنوع صادرات یافزوده داخلدستی برای افزایش ارز های پایینگتتر  فعالیت ،پُرررفیتبازارهای 
       و، ییدرآمد پایدار برای جمعیت روستاایجاد و  ،افزایش کارایی و پایداری در استفاده از منابع طبیعی

 خواهد شد. نشان دارویی ملی برند یا یک  ایجادیق از طربهتر ایجاد یک تصویر ملی  وی هبه
 

 

 

Source: ITC.

و  شود   برطرف  تولید ی  چالش های  باید   حال،  این  با 
فعالیت های  د ر  تحقق نیافته  ظرفیت  مورد   د ر  الزم  اقد امات 
ایرانی،  محصوالت  برای  تقاضا  افزایش  شود .  اتخاذ  مرتبط  
به خصوص  که  است،  د اد ه  قرار  فشار  تحت  را  طبیعی  منابع 
برد اشت عمد ه از مراتع طبیعی گیاهان د ارویی منجر به تنزل 
سنتی  گیاهان  »د انش  چشم اند از  اساس  بر  می شود .  کیفیت 
ایران را حفظ و آن را با جهان به اشتراک بگذاریم«، راهبرد  
این بخش، فعالیت هایی را برای بهبود  صاد رات این بخش از 
طریق بازسازی د انش گیاهان د ارویی، بهبود  کیفیت صاد رات 
و ایجاد  یک تصویر بین المللی مثبت از گیاهان د ارویی ایران 

ترسیم می کند  )جد ول شماره 5(.

بنابراین، اجرای این راهبرد  باعث افزایش صاد رات از طریق 
ُپرظرفیت،  بازارهای  با  ارتباط  بهبود   و  عد م قطعیت  کاهش 
ارزش افزود ه  افزایش  برای  پایین د ستی  فعالیت های  گسترش 
د اخلی و تنوع صاد راتی، افزایش کارایی و پاید اری د ر استفاد ه 
از منابع طبیعی، و ایجاد  د رآمد  پاید ار برای جمعیت روستایی، 
و به ویژه ایجاد  یک تصویر ملی بهتر از طریق ایجاد  یک برند  

یا نشان د ارویی ملی خواهد  شد . 
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جد ول 5: اهد اف راهبرد ی و عملیاتی بخش گیاهان د ارویی

 اهد اف عملیاتی اهد اف راهبرد ی

به  مربوط  د انش  بازسازی   -1
گیاهان د ارویی و حفظ، کشت و 

استفاد ه از آنها

1-1- تقویت خد مات ترویجی مربوط به گیاهان د ارویی
2-1- بهبود  روش های مستند سازی و طبقه بند ی گیاهان د ارویی ایران

3-1- تهیه مطالب قابل د سترسی و انجام فعالیت های تبلیغاتی برای اشاعه طب ایرانی باکیفیت باال 
به موازات طب متعارف

ایمنی  و  کیفیت  تضمین   -2
برای  ایران  د ارویی  محصوالت 

صاد رات

1-2- ترویج فنون مناسب برد اشت، تولید  و پس از برد اشت
2-2- حمایت از مکانیزه شد ن تولید  و برد اشت محصول

3-2- همتراز کرد ن فناوری های فراوری با الزامات بازار صاد راتی
4-2- افزایش نظارت بر برد اشت گیاهان د ارویی از مراتع به منظور حفاظت از منابع طبیعی

5-2- ترویج اخذ گواهینامه  بین المللی د ر بین تولید کنند گان گیاهان د ارویی ایران

بین المللی  تصویری  ایجاد    -3
برقراری  و  ایران  سنتی  طب  از 

مسیرهای مطمئن توزیع

1-3- ایجاد  یک نشان تجاری بین المللی برای د اروهای ایرانی
2-3- توسعه ارتباطات با گرد شگری سالمت د ر ایران

3-3- ثبت عالیم جغرافیایی برای گیاهان د ارویی اصلی ایران
4-3- تقویت شبکه ها برای ترویج طب ایرانی و گیاهان د ارویی ایران و تأمین اطالعات بازار

5-3- بهبود  د سترسی به اطالعات مربوط به بازار عرضه و صاد رات محصول

میوه و سبزیجات
حجم تجارت میوه و سبزیجات تازه و فراوری شد ه د ر سطح 
جهان از سال 2001 تاکنون با افزایش تقاضا به ویژه از سوی 
اقتصاد های د رحال توسعه بیش از سه برابر شد ه است. با وجود  
این، سطح باالیی از رقابت د ر این بخش وجود  د ارد  و موفقیت 
د ر صاد رات به عواملی مانند  ظرفیت تولید ، زنجیره های ارزش 
نشان  و  تمایز  زیست محیطی،  پاید اری  گواهینامه ها،  کارامد ، 
تجاری، د ستیابی به بازارهای خاص یا آشیانه ای بستگی د ارد .

و  میوه  تولید   برای  کلی  به طور  ایران  معتد ل  آب وهوای 
سبزیجات مناسب است و اقلیم های مختلف د ر سراسر کشور 
متناسب با نیاز محصوالت خاص هستند  و این امر به پید ایش 
یک گرایش صاد راتی قوی و باارزش منجر شد ه است. با این 

خرید اران  برای  باید   ایرانی  محصوالت  باالی  کیفیت  حال، 
مرسوم  تجاری  روابط  گاه  و  منطقه ای  روابط  از  فراتر  بالقوۀ 
و  رقابت پذیری  چالش های  رفع  صورت  د ر  شود .  شناخته 
بخش  این  که  می شود   زد ه  تخمین  زیست محیطی،  پاید اری 
اشتغال  ایجاد   و  صاد رات  بهبود   برای  قابل توجهی  ظرفیت 

د اشته باشد .
د ر سال 2018، مجموع ارزش صاد رات میوه، خشکبار و 
سبزیجات )ازجمله محصوالت آماد ه( 3/3 میلیارد  د الر  بود ه  
است. اگرچه اهمیت این محصوالت د ر د و د هه گذشته عمد تًا 
کاهش یافته است، هنوز 11 د رصد  از کل صاد رات را تشکیل 
از  د رصد    41 وارد ات  با  عراق   .)26 شماره  )شکل  می د هند  
صاد رات میوه ، خشکبار و سبزیجات ایران، مقصد  بسیار مهمی 
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خربزه،  سیب،  انجیر،  شامل  عمد ه  محصوالت  برخی  است. 
انگور، گوجه فرنگی و سیب زمینی می شوند  که د ر سال 2017 

ارزش صاد رات آنها جمعًا 1/2 میلیارد  د الر بود ه است.

شکل 26: صاد رات میوه، خشکبار و سبزیجات د ر سال های 2018- 2001

 65 راهبرد ملی صادرات ایران 

 

و پرذیری  هرای رقابرت  در صرورت رفرع چرالش   مرسو  شناخته شود.  ای و گاه روابط تجاریروابط منطقه
بهبود صادرات و ایجاد برای  وجهیتقابل ررفیتشود که این بخش ، تخمین زده میمحیطیزیتت پایداری

 .اشتغال داشته باشد
 3/3و سربزیجات )ازجملره محصروالت آمراده(      خشکبارمجموع ارز  صادرات میوه، ، 2018در سال      

 هنروز ، کاهش یافته است عمدتاًاست. اگرچه اهمیت این محصوالت در دو دهه گذشته  بوده  میلیارد دالر 
 صرادرات  از درصرد  41 واردات برا  عراب(. 26 شماره شکل) دهندمی تشکیل را صادرات کل از درصد 11

 سری ،  انجیرر،  شرامل  عمده محصوالت برخی. است مهمی بتیار مقصد ایران، سبزیجات و خشکبار ،میوه
 2/1 جمعراً  آنهرا  صرادرات  ارز  2017در سرال   کره  شروند مری  زمینیسی  و فرنگیگوجه انگور، خربزه،
 ه است. د دالر بودمیلیار

 

 2001 -2018 یها در سال جاتیخشکبار و سبز وه،یصادرات م: 26شکل 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Source: ITC, Trade Map. 

 
میلیرارد دالر آن   6/1کره   شرود مری میلیرارد دالر تخمرین زده    2/4صادرات بخش باغداری  ررفیتکل      

 644هرا  میروه مرورد  نشده صرادرات فقرط در   شود که ررفیت استفادهبالاستفاده مانده است. تخمین زده می
صرادرات   برای شغل جدید ایجاد کند. بازارهای برتر 47.000تواند می ررفیتمیلیون دالر باشد. تحقق این 

Source: ITC, Trade Map.

د الر  میلیارد    4/2 باغد اری  بخش  صاد رات  ظرفیت  کل 
تخمین زد ه می شود  که 1/6 میلیارد  د الر آن بالاستفاد ه ماند ه 
است. تخمین زد ه می شود  که ظرفیت استفاد ه نشد ه صاد رات 
این  تحقق  باشد .  د الر  میلیون   644 میوه ها  مورد   د ر  فقط 
ظرفیت می تواند  47.000 شغل جد ید  ایجاد  کند . بازارهای برتر 
برای صاد رات بالقوه محصوالت باغی، د ر خاورمیانه  قرار د ارند  

)با ظرفیت صاد رات بالاستفاد ه به میزان 698 میلیون د الر(.
عالوه بر چالش های خارجی، محد ود یت این بخش معلول 
بازارهای کلید ی است  ایران د ر  عد م شناخت کافی صاد رات 
که باعث کاهش ارزش  صاد رات و محد ود  شد ن توسعه زنجیره 
ارزش شد ه است. عالوه بر این، کثرت کشاورزان ُخرد ه مالک 
باعث کاهش بهره وری و ایجاد  چالش هایی د ر زمینه پشتیبانی 
تجارت و استفاد ه بهینه از آب می شود . رفع این چالش ها به 
پاسخی راهبرد ی، مبتنی بر بازار و پاید ار بر اساس چشم اند از 

»آمیزه تازه ای از طعم، نوگرایی و پاید اری برای صاد رات« نیاز 
برای رشد   ایجاد  یک محیط مناسب  از طریق  امر  این  د ارد . 
این بخش، بهبود  بهره وری د ر هر د و سطح مزارع و بنگاه ها ، 
و جلب نگاه بازارهای بین المللی به سمت میوه و سبزیجات 

ایرانی محقق خواهد  شد  )جد ول شماره 6(.
بنابراین، اجرای این راهبرد  باعث افزایش صاد رات از طریق 
ُپرظرفیت،  بازارهای  با  ارتباط  بهبود   و  قطعیت  عد م  کاهش 
ارزش افزود ه  افزایش  برای  پایین د ستی  فعالیت های  گسترش 
د اخلی و تنوع صاد راتی، افزایش کارایی و پاید اری د ر استفاد ه 
از منابع طبیعی، ایجاد  د رآمد  پاید ار برای جمعیت روستایی، و 
سرانجام تقویت وجهه ملی مثبت ایران از طریق توسعه یک 

برند  ملی محصوالت باغی خواهد  شد .
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جد ول 6: اهد اف راهبرد ی و عملیاتی بخش میوه و سبزیجات

 اهد اف عملیاتی اهد اف راهبرد ی

1- ایجاد  محیط مساعد  و 
نظام بازاریابی مناسب برای 

محصوالت خام

1-1- نوسازی و عقالنی سازی سازوکار بازاریابی محصوالت خام
2-1-  هماهنگی سیاست ها برای کاهش خطرات ناشی از تغییرات آب و هوا

فراوری کنند گان  و  تولید کنند گان  نیازهای  با  کشور  کیفیت  زیرساخت های  هماهنگی   -1-3
محصوالت

2- بهبود  بهره وری، ظرفیت های 
فراوری و پاید اری د ر تولید  میوه 

و سبزیجات ایرانی

1-2- نوسازی مجموعه مهارت های تولید  و فراوری
2-2- بهبود  د سترسی به نهاد ه های تولید 

3-2- راهبری مکانیزه سازی پاید ار تولید  و بهبود  بسته بند ی محصوالت تازه برای صاد رات
4-2- گسترش ظرفیت های فراوری 

3- تقویت تصویر و حضور 
محصوالت ایرانی د ر بازارهای 

مختلف

1-3- ایجاد  نشان تجاری برای محصوالت تولید ی تازه و فراوری شد ه ایرانی
2-3-  بهبود  د سترسی به اطالعات مربوط به عرضه و صاد رات محصول

3-3-  همسوسازی سیاست تجاری با اولویت های تنوع صاد راتی
4-3- ایجاد  ارتباطات مطمئن با بازارها و اعتماد سازی

محصوالت پتروشیمی 
ظهور تولید کنند گان جد ید  و منابع جد ید  تقاضا د ر اقتصاد های 
و  است  پتروشیمی  جهانی  بخش  تغییر  حال  د ر  نوظهور، 
د ر  د ارد .  وجود   ایران  صاد رات  برای  قابل توجهی  فرصت های 
فزایند ۀ  رقابت  فزایند ه و د ر عین حال  تقاضای جهانی  مقابل 
بخش  منطقه،  و  جهان  سراسر  د ر  نوظهور  تولید کنند گان 
را  امکان  این  بیشتر  رقابت پذیری  و  تنوع  با  ایران  پتروشیمی 
د ارد  که با استفاد ه از منابع کشور و ظرفیت های تولید ی موجود ، 
صاد رات خود  را بیش از این گسترش د هد . راهبرد  این بخش، 
با توجه به مهم ترین چالش های پیش  رو، بر استفاد ه از ظرفیت 

صاد رات محصوالت پتروشیمی تکیه می کند . 
د ارایی های  از  برخورد اری  اثر  بر  ایران  پتروشیمی  بخش 

طبیعی و عوامل برون زاد ی مانند  موارد  زیر رشد  کرد ه است:
 د سترسی به مواد  خام، موقعیت راهبرد ی و تقاضای د اخلی 

زیاد ؛ 
از  برخورد اری  مانند   بخش،  سازمان  به  مربوط  عوامل   
مساعد   محیط  رشد ،  به  رو  و  تثبیت شد ه  صنعتی  ظرفیت 
سیاست گذاری و بنیان مستحکم برای جذب سرمایه گذاری؛

  عوامل انسانی و فناورانه، مانند  وجود  ذخیره ای از نیروی 
کار باتجربه و ظرفیت های آموزش عالی. 

صاد رات نیز رشد  کرد ه است. د ر سال 2018، صاد رات مواد  
شیمیایی آلی به ارزش 4/1 میلیارد  د الر بود  که 13/6 د رصد  از 
کل صاد رات غیرنفتی را تشکیل می د اد . د ر همان سال، همراه 
که  شیمیایی  کود های  و  پالستیکی  محصوالت  صاد رات  با 
محصوالت صاد راتی عمد ه د یگر ایران را د ر این بخش تشکیل 
می د هند ، ایران 10/5 میلیارد  د الر صاد رات د اشته است )شکل 
شماره 27(. مقصد  تقریباً نیمی از این صاد رات، چین بود ه است، 
گو این که عراق، هند ، امارات متحد ه عربی و ترکیه نیز بازارهای 

مهمی هستند .
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شکل 27: صاد رات پتروشیمی )2001-2018(

 رو برای بهبود عملکرد صادرات  راه پیش :فصل چهارم   68 

 

 (2001-2018) یمیصادرات پتروش: 27شکل 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

      
مجمروع ررفیرت   با وجود این، ررفیت صادرات بیشتری وجرود دارد کره هنروز محقرق نشرده اسرت.            

دیگرر هرم    میلیرارد دالر  7/6شود که عالوه بر آن میلیارد دالر برآورد می 4/6صادرات بخش مواد شیمیایی 
 شررب  صادرات مواد شیمیایی در بازارهرای  رد. ررفیتاررفیت برای صادرات الستیک و پالستیک وجود د

آسیا و خاورمیانه جنوب نشده( و پس از آن در بازارهای صادراتی استفاده ررفیتمیلیون دالر  875)با آسیا 
شغل جدید و بهبود تولیرد در   51.000صادرات مواد شیمیایی باعث ایجاد  ررفیتبیشتر است. تحقق کامل 

 .شودهای مرتبط میبخش
 برای بهبود عملکرد صادرات و رشد فراگیر و پایدار شرامل مروارد زیرر    موجود های داخلیمحدودیت     

 شود:  یم
  داخلری کره شرفافیت کمری دارد و      یو چارچوب نظرارت  سازی تولید در بخشمتنوعلزو  ارتقا و   

 موج  افزایش ناکارایی شود؛تواند می
  ؛هاتحریم آثارمدیریت 
   ؛گذاریشناسایی و جذب منابع جدید سرمایه لزو 

 . نظا  هماهنو از ارز  کل صادرات کاال کنار گذاشته شده است 27یادداشت: فصل 

 

(2018میلیارد دالر آمریکا ) (2001-2018درصد از صادرات مواد غیرسوختی )   
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 Source: ITC. .یاد د اشت: فصل 27 نظام هماهنگ از ارزش کل صاد رات کاال کنار گذاشته شد ه است
Source: ITC.

که  د ارد   وجود   بیشتری  صاد رات  ظرفیت  این،  وجود   با 
هنوز محقق نشد ه است. مجموع ظرفیت صاد رات بخش مواد  
آن  بر  عالوه  که  می شود   برآورد   د الر  میلیارد    6/4 شیمیایی 
برای صاد رات الستیک  ظرفیت  هم  د یگر  د الر  میلیارد    6/7
د ر  شیمیایی  مواد   صاد رات  ظرفیت  د ارد .  وجود   پالستیک  و 
صاد راتی  ظرفیت  د الر  میلیون   875 )با  آسیا  شرق  بازارهای 
استفاد ه نشد ه( و پس از آن د ر بازارهای جنوب آسیا و خاورمیانه 
بیشتر است. تحقق کامل ظرفیت صاد رات مواد  شیمیایی باعث 
ایجاد  51.000 شغل جد ید  و بهبود  تولید  د ر بخش های مرتبط 

می شود .
محد ود یت های د اخلی موجود  برای بهبود  عملکرد  صاد رات 

و رشد  فراگیر و پاید ار شامل موارد  زیر می شود : 
چارچوب  و  بخش  د ر  تولید   متنوع سازی  و  ارتقا  لزوم   
و می تواند  موجب  د ارد   د اخلی که شفافیت کمی  نظارتی 

افزایش ناکارایی شود ؛

 مد یریت آثار تحریم ها؛
 لزوم  شناسایی و جذب منابع جد ید  سرمایه  گذاری؛
 توسعه نیافتگی فعالیت های پایین د ستی پتروشیمی؛

 تمرکز تولید  د ر بین تعد اد  کمی از شرکت ها؛
 لزوم تعد یل آثار زیست محیطی بخش.

با توجه به چشم اند از »تکیه بر د ارایی های طبیعی و نقاط 
راهبرد   جهانی«،  بازارهای  تأمین  برای  ایران  صنعتی  قوت 
بخش پتروشیمی بر پایه نقاط قوت این بخش بنا شد ه است. 
از  موجود   چالش های  رفع  بر  بخش  این  راهبرد   این  رو،  از 
طریق انجام فعالیت هایی برای مد یریت روابط تجاری جهت 
موفقیت د ر یک محیط خارجی نامشخص و متغیر، پشتیبانی از 
اصالحات نهاد ی و سیاستی جهت توسعه فرصت های تولید ی، 
تسهیل سرمایه گذاری و د سترسی به منابع مالی برای رشد  و 
تنوع، و ارتقای کیفیت و پاید اری برای رشد  بلند مد ت د ر بخش 

تمرکز د ارد  )جد ول شماره 7(.



71   فصل چهارم: راه پیش  رو برای بهبود عملکرد صادرات 

جد ول 7: اهد اف راهبرد ی و عملیاتی بخش پتروشیمی

 اهد اف عملیاتی اهد اف راهبرد ی

1- مد یریت روابط تجاری 
برای موفقیت د ر یک محیط 
نامطمئن و متحول خارجی

1-1- موقعیت سازی برای موفقیت صاد رات محصوالت پتروشیمی د ر بازارهای بین المللی

2-1- مد یریت محد ود یت های تجاری موجود  برای کاهش ابهام و بالتکلیفی

2- حمایت از اصالحات 
نهاد ی و سیاستی برای افزایش 

فرصت های تولید 

1-2- تقویت گفتگو بین بخش د ولتی و بخش خصوصی و تد وین مقررات مؤثری برای یک بخش پویا

2-2- ایجاد  خوشه های تولید ی کارامد  و به هم مرتبط
3-2- تقویت مهارت های فنی و تجاری الزم برای رشد  و متنوع سازی

4-2- ایجاد  ظرفیت های نهاد ی برای اجرای مقررات تنظیمی

3- تسهیل سرمایه گذاری و 
د سترسی به منابع مالی برای رشد  

و متنوع سازی

1-3- جذب سرمایه گذاری جد ید  د ر بخش پتروشیمی
2-3- بهبود  د سترسی به منابع مالی

3-3- تشویق سرمایه گذاری د ر فناوری ها، فرایند ها و محصوالت جد ید 

4- ارتقای کیفیت و پاید اری      
زیست محیطی برای رشد  

بلند مد ت د ر این بخش

1-4- تقویت نظام های مد یریت کیفیت
2-4-  اجرای  استاند ارد ها برای حفاظت از  محیط زیست

3-4- تشویق سرمایه گذاری د ر زمینة پاید اری زیست محیطی

قطعات خود رو
بخش جهانی قطعات خود رو، و بخش وسیع تر خود رو، نقشی 
عمد ه د ر جریان تجارت و سرمایه گذاری بین المللی د ارند ، گو 
افزایش  ازجمله   - جد ید   روند های  برخی  اثر  بر  آنها  این که 
منابع جد ید  تقاضا د ر اقتصاد های با د رآمد  متوسط، تغییر قوانین 
و  آن،  قطعات  و  خود رو  مورد   د ر  بازار  انتظارات  و  مقررات  و 
و  ایران  بنابراین،  هستند .  تغییر  حال  د ر   - فناورانه  تحوالت 
سایر صاد رکنند گان قطعات خود رو برای موفقیت د ر بازارهای 

بین المللی باید  انعطاف پذیر باشند .
ساخت قطعات خود رو د ر ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم 
منبع قابل توجهی برای ایجاد  ارزش افزود ه، اشتغال و صاد رات 
عوامل  و  طبیعی  د ارایی های  وجود   معلول  امر  این  است. 
به  نزد یکی  و  د اخلی  خود رو  بخش  بزرگی  مانند   برون زاد ی 

مثل  بخش  این  سازمانی  عوامل  صاد راتی،  مهم  بازارهای 
ظرفیت موجود  و فزایند ه تولید  قطعات خود رو و سیاست های 
حمایتی د ولت، و عوامل انسانی و فناورانه به ویژه وجود  سطح 
ظرفیت  د ارای  بخش  این  است.  انسانی  سرمایه  از  باالیی 
توسعه  طریق  از  تنوع  و  نوآوری  به  کمک  برای  پویایی 
توانایی های تولید ی و پیوند های متقابل با صنایع د یگر است. 
تحقق این ظرفیت مستلزم رفع محد ود یت های موجود  برای 
تأمین نیازهای خود روسازان د اخلی و بین المللی از لحاظ قیمت 

رقابتی و کیفیت است.
ایران  از  خود رو  قطعات  مستقیم  صاد رات  این،  وجود   با 
خود رو  قطعات  د ارد . صاد رات  ارزش صاد رات  د ر  کمی  سهم 
با 79/1 میلیون د الر د ر سال 2018 فقط 0/2 د رصد  از ارزش 
صاد رات غیرنفتی را تشکیل د اد ه است. شرکت های صاد راتی 
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که  حالی  د ر  د ارند .  تمرکز  بازارها  از  محد ود ی  طیف  بر  هم 
ترکیب بازارهای مقصد  برتر صاد رات قطعات خود رو طی د و 

د هه گذشته به طور  قابل توجهی تغییر کرد ه است، تمرکز د ر 
این زمینه هم بیشتر شد ه است )جد ول شماره 8(.

جد ول 8: بازارهاي صاد راتی برتر بخش قطعات خود رو د ر سال هاي 2001-2018 
)سهم به د رصد (

20012005201020152018رتبه کشور

عراق )33/3(عراق )74/3(ونزوئال )24/6(فرانسه )21/7(فرانسه )25/8(اول

امارات متحد ه د وم
عربی )15/2(

امارات متحد ه 
امارات متحد ه سوریه )21/9(عربی )14/6(

ایتالیا )31/4(عربی )5(

آذربایجان )7/7(روسیه )4/6(عراق )16/3(عراق )11/1(روسیه )8/1(سوم

عربستان ترکیه )7/5(عراق )7/1(چهارم
سوریه )7/3(ایتالیا )4/5(سعود ی )7/8(

روسیه )3/2(ترکیه )2/3(فرانسه )5(ایتالیا )7/4(مالزی )6/2(پنجم
37/637/724/39/317/1سایر

Source: ITC.

قطعات  بخش  رقابت پذیری  برای  د اخلی  محد ود یت های 
د ر  قیمت ها  رقابت پذیری  بهبود   به  نیاز  از  عبارت اند   خود رو 
نیاز  همچنین  و  خارج  و  د اخل  د ر  رقابت  افزایش  با  مواجهه 
برای  فناورانه تر  تولید  محصوالت  به بهبود  کیفیت قطعات و 
د امنه  جد ید .  بازارهای  د ر  توفیق  و  تقاضا  تغییر  با  انطباق 
تمرکز  را  سرمایه گذاران  و  بازارها  به  شرکت ها  د سترسی 
شرکت ها بر تأمین نیازهای بازار د اخلی و تمرکز صاد رات بر 
شمار کمی از بازارهای خارجی محد ود  می سازد . امکان تغییر و 
بهبود  چشم اند از این بخش، از چالش های جذب سرمایه گذاری 
خارجی بیشتر و رقابت و پویایی محد ود  د ر بخش و بازار د اخلی 

تأثیر می پذیرد . 
تولید  کارامد   با  پویا  به سوی بخشی  با چشم اند از »پیش 
فعالیت هایی  بخش،  این  راهبرد   باال«،  کیفیت  با  صاد رات  و 
رقابت پذیری  زمینه  د ر  مذکور  محد ود یت های  رفع  برای  را 

مشخص می کند :

و  فناوری  شد ت  افزایش  برای  سرمایه گذاری  جذب   

تقویت ظرفیت  شرکت ها برای ارتقا؛
  ایجاد  یک بخش رقابتی و پویا از طریق ایجاد  فرصت هایی 

برای شرکت های کوچک و جد ید ؛
با  رقابت  و  بین المللی  فرصت های  به  اتصال شرکت ها   

جهان )جد ول شماره 9(.
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جد ول 9: اهد اف راهبرد ی  و عملیاتی بخش قطعات خود رو

 اهد اف عملیاتی اهد اف راهبرد ی

1- جذب سرمایه گذاری برای 
ارتقای سطح فناوری و تقویت 

ظرفیت ارتقای شرکت ها

1-1-  تقویت سرمایه گذاري هد فمند  و ارتقای آن

2-1- تشویق سرمایه گذاري جد ید  د ر این بخش

3-1- پرورش نوآوري و ارتقای فناوري

2- ایجاد  یک بخش 
رقابت پذیر و پویا از طریق 

تأمین فرصت های الزم برای 
شرکت های جد ید  و کوچک

1-2- رسید گی به موانع ورود  و رشد  شرکت ها

2-2- تسهیل د سترسي شرکت های جد ید  و کوچک تر به منابع مالي

3- توسعه ارتباط شرکت ها با   
فرصت های بین المللی و رقابت د ر 

سطح جهانی

1-3- بهبود  د سترسی به اطالعات تجاری
2-3-  کمک به توسعه صاد رات و فعالیت های پشتیبانی

3-3- ارتقای ظرفیت مد یریت کیفیت

فناوری اطالعات و ارتباطات
ولی  کوچک  سهم  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بخش 
تولید کنند گان  توسط  و  د ارد   جهانی  تجارت  د ر  فزایند ه ای 
بزرگی مانند  چین، آلمان و ایاالت متحد ه رهبری می شود  که 
بیشترین سهم را د ر صاد رات د ارند . با این حال،  این بخش 
برای رشد  ایران مهم بود ه است و به عنوان خد مات تجاری، 
ظرفیت قابل توجهی برای رشد  صاد رات د ارد . البته برای تحقق 
این ظرفیت رشد  باید  چالش های مربوط به تمرکز شرکت ها 
بر بازار د اخلی و چالش های مرتبط با محیط سیاست گذاری و 
نرم افزار،  تولید   حوزه های  شوند .  برطرف  به خوبی  کارآفرینی 
فناوری مالی )فین تک( و تجارت الکترونیکی بسیار نوید بخش 

هستند  و د ر کانون راهبرد  این بخش قرار د ارند . 
ایران  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  صاد رات  ظرفیت 
صاد رات  مثال،  عنوان  به  است.  شد ه  د اد ه  نشان  گذشته  د ر 
خد مات رایانه ای کم بود ه، اما سهم آن از کل صاد رات خد مات  
به سرعت د ر حال رشد  است. د ر سال 2005، این نوع صاد رات 

تنها 0/7 د رصد  از صاد رات خد مات را تشکیل می د اد ، ولی این 
به  میلیون د الر  ارزشی معاد ل 338  با  میزان د ر سال 2015 
3 د رصد  افزایش یافت )شکل شماره 28(. عملکرد  این بخش 
و  اطالعات  فناوری  زیرساخت های  د ر  سرمایه گذاری  اثر  بر 
ارتباطات، تقاضای د اخلی، آگاهی د ولت از ظرفیت این بخش 
یک  به عنوان  هم  و  آن  مستقیم  اقتصاد ی  نقش  نظر  از  هم 
مهارت های  توسعه  و  د انش بنیان،  اقتصاد   توسعه  د ر  پیشران 

مورد  نیاز بهبود  یافته است.
با وجود  این، هنوز فرصت صاد راتی تحقق نیافته وجود  د ارد . 
حتی د ر شرایط فعلی، با کاهش اصطکاک های تجاری و وجود  
تقاضای فزایند ه د ر بازارهای اصلی، این احتمال وجود  د ارد  که 
بهبود   عربی  متحد ه  امارات  و  هند   چین،  به  به ویژه  صاد رات 
یابد . ولی محد ود یت های عمیق تر، چالش های د یگری ایجاد  
سازمانی  و  ظرفیتی  چالش های  با  اصلی  نهاد های  می کند . 
و  د سترسی  رشد   چشمگیر  سرعت  وجود   با  هستند .  روبه رو 
شکاف های  هنوز  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  از  استفاد ه 
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بخش  ظرفیت  و  د اخلی  بازار  توسعه  که  د ارد   وجود   مهمی 
نهاد ها  می کند .  محد ود   را  فراگیر  رشد   منبع  یک  عنوان  به 
شکاف های  نیستند .  سازگار  بخش  نیازهای  با  سیاست ها  و 
که  حالی  د ر  است.  باقی  همچنان  تجاری  و  فنی  مهارتی 
اما  است،  کرد ه  کمک  بخش  این  اولیه  رشد   به  د اخلی  بازار 
بازار د اخلی زیاد  تمرکز شد ه و از صاد رات چند ان حمایت  بر 
نشد ه است. برای ارتقای ظرفیت ها و رقابت پذیری به افزایش 
امر  این  از  پشتیبانی  اما  است،  نیاز  سرمایه گذاری  قابل توجه 
مالی  منابع  به  الزم  د سترسی  شرکت ها  و  نمی گیرد   صورت 
ند ارند . برای ارتقای رشد  و نوآوری می توان به حمایت بیشتر 

از رشد  شرکت های نوپا پرد اخت. 

اطالعات  فناوری  بخش  قوت  نقاط  از  استفاد ه  به منظور 
راهبرد   این  مذکور،  چالش های  رفع  و  ایران  د ر  ارتباطات  و 
اقتصاد   »ایجاد   چشم اند از  به  د ستیابی  برای  را  فعالیت هایی 
بازارهای راهبرد ی« د ر بخش  به  ایران  اتصال  د انش بنیان و 
فناوری اطالعات و ارتباطات تعیین می کند . این فعالیت ها به 
ایجاد  یک زیست بوم مساعد  برای رشد  و شکوفایی بنگاه های 
بیشتر  توسعه  نوپا،  شرکت های  و  متوسط  و  کوچک  ُخرد ، 
سرمایه انسانی ماهر و تشویق نوآوری، و تحکیم رقابت پذیری 
شرکت ها برای افزایش آماد گی صاد راتی د ر این بخش مربوط 

می شود  )جد ول شماره 10(.
 

شکل 28: صاد رات خد مات رایانه ای د ر سال های 2005-2015
 )د رصد  از صاد رات خد مات(
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 اطالعات و ارتباطاتفناوری 

توسرط  ای در تجرارت جهرانی دارد و   کوچرک ولری فزاینرده    بخش فناوری اطالعرات و ارتباطرات سرهم   
بیشرترین سرهم را در صرادرات     کهشود تولیدکنندگان بزرگی مانند چین، آلمان و ایاالت متحده رهبری می

-قابرل  ررفیرت است و به عنوان خدمات تجراری،   بوده برای رشد ایران مهماین بخش   حال،دارند. با این 

هرای مربروط بره تمرکرز     چرالش  البته برای تحقق این ررفیت رشد بایرد رشد صادرات دارد.  برایتوجهی 
 خوبی برطرف شروند. بهکارآفرینی  گذاری ومرتبط با محیط سیاست هایچالش ور بازار داخلی بها شرکت
کانون در هتتند و  بتیار نویدبخش تجارت الکترونیکی ( وتکفین) افزار، فناوری مالینر  های تولیدحوزه
 قرار دارند.  این بخش  راهبرد
 ،ایران در گذشته نشان داده شده است. به عنروان مثرال  فناوری اطالعات و ارتباطات  صادرات ررفیت      

سرعت در حال رشرد اسرت. در   به بوده، اما سهم آن از کل صادرات خدمات کمای صادرات خدمات رایانه
 در میرزان  ایرن داد، ولری  تشکیل مری  را خدمات صادرات از درصد 7/0نها تصادرات این نوع ، 2005سال 
 ایرن عملکررد  (. 28 شرماره  شکل) یافت افزایش درصد 3 به دالر میلیون 338  معادل ارزشی با 2015 سال

دولرت   آگاهی، تقاضای داخلی، فناوری اطالعات و ارتباطات هایزیرساخت در گذاریسرمایه بر اثر بخش
توسرعه اقتصراد    در پیشرران یرک  عنروان  هاقتصادی متتقیم آن و هم باز نظر نقش هم  این بخش از ررفیت

 .است بهبود یافته های مورد نیاز، و توسعه مهارتبنیانانشد
 

 2005-2015 هایدر سال ایانهیصادرات خدمات را: 28شکل 
 )درصد از صادرات خدمات( 

 
Source: ITC. 

 
Source: ITC.
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جد ول 10: اهد اف راهبرد ی و عملیاتی بخش فناوری اطالعات و ارتباطات

 اهد اف عملیاتی اهد اف راهبرد ی

1- ایجاد  یک اکوسیستم 
مساعد  برای شکوفایی 

بنگاه های کوچک و متوسط 
و شرکت های نوپا د ر بخش 
فناوری اطالعات و ارتباطات

1-1- یکپارچه سازی برنامه های بخش د ولتی و بخش خصوصی و ایجاد  یک سازوکار نظارتی
2-1- رفع کمبود های مقررات جاری و ایجاد  تفاهم د رباره تنظیم مقررات بخش فناوری اطالعات و 

ارتباطات
3-1- افزایش همکاری بخش د ولتی و بخش خصوصی د ر طرح های فناوری اطالعات و ارتباطات

4-1- تسهیل و تشویق صاد رات نرم افزارهای ایرانی

2- توسعه بیشتر سرمایه 
انسانی ماهر و تشویق 

نوآوری

1-2- حفظ  متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات
2-2- افزایش تعد اد  فارغ التحصیالن رشته های فناوری اطالعات و ارتباطات

3-2- تقویت مهارت ها و د انش صاد راتی د ر شرکت های  فناوری اطالعات و ارتباطات
4-2- بهبود  کیفیت اکوسیستم شرکت های نوپا و شرکت های کوچک و متوسط و پشتیبانی از آنها

5-2- حمایت از نوآوری و یگانگی برنامه های نرم افزاری ایران

3- تقویت رقابت پذیری 
شرکت های بخش فناوری 

اطالعات و ارتباطات به منظور 
افزایش آماد گی برای صاد رات

1-3- گسترش صد ور گواهینامه  برای محصوالت فناوری اطالعات و ارتباطات
ظرفیت  د ارای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  شرکت های  بر  سرمایه گذاری  کرد ن  متمرکز   -3-2

صاد راتی باال
3-3- گسترش استفاد ه از شرکت های مد یریت صاد رات

4-3- ایجاد  شبکه های خارجی برای شرکت های آماد ه برای صاد رات فناوری اطالعات و ارتباطات
5-3- افزایش آگاهی د ر بازارهای مهم د رباره بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

6-3- پشتیبانی از شرکت ها برای د سترسی به بازارهای منطقه ای و بین المللی

گرد شگری
تحوالت جمعیتی، پیشرفت های فناورانه، تغییر آد اب و رسوم 
تغییرات  ایجاد   باعث  د یگر  عوامل  و  اجتماعی،  رفتارهای  و 
که  طوری  به  است،  شد ه  گرد شگری  صنعت  د ر  عمد ه ای 
یا خد ماتی  د نبال تجربیات  به  فزایند ه ای  به طور  گرد شگران 
د اشته  آنها مطابقت  انتظارات  و  آرمان ها  با  هستند  که کاماًل 
ایران  د ر  نوید بخش  بخش  یک  بین المللی  گرد شگری  باشد . 
است که می تواند  رشد  کند  و منافع گسترد ه تری برای اقتصاد  و 
جامعه د ر بر د اشته باشد . ولی برای تحقق ظرفیت گرد شگری 
باید  راه حل هایی برای رفع چالش های مهم د اخلی و خارجی 

یافت.

این  راهبرد   تمرکز  و  ایران  گرد شگری  بخش  ظرفیت 
گرد شگری  و  )اکوتوریسم(  بوم گرد شگری  سمت  به  بخش 
و  فرهنگی  گرد شگری  و  پزشکی  گرد شگری  جامعه محور، 
کشور  قوت  نقاط  اساس  بر  امر  این  است.  معطوف  تاریخی 
مبتنی است که ازجمله شامل مواهب و ویژگی های طبیعی، 
فرهنگی و فنی می شود  که می تواند  فرصت هایی برای رشد ، 
تجارت و اشتغال ایجاد  کند ، ولی هنوز مورد  بهره برد اری قرار 

نگرفته است.
اند ازه  با  اقتصاد ی  برای  گرد شگری  حجم  حال،  این  با 
تعد اد   نسبتًا کوچک است. د ر سال های 1995-2017،  ایران 
گرد شگران بین المللی ورود ی به ایران به طور متوسط 10/3 
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منطقه  از  بیشتر  بسیار  رشد ی   - است  د اشته  رشد   د رصد  
خاورمیانه و شمال آفریقا )منا(، کشورهای با د رآمد  متوسط باال 
یا جهان- گو این که این رشد  از سال 2015 به بعد  منفی بود ه 
است. با وجود  این، تعد اد  گرد شگران ورود ی با توجه به اند ازه 
نسبی ایران د ر اقتصاد  جهانی هنوز تا حد ود ی کم است و د رآمد  
ناشی از گرد شگری، بر اثر هزینه نسبتًا کم هر بازد ید کنند ه، 
محد ود - ولو د ر حال رشد - است. تعد اد  زیاد  گرد شگران د اخلی 
به جبران بخشی از این شکاف کمک می کند . بازد ید کنند گان 

بین المللی فعلی عمد تًا از د اخل منطقه می آیند . از 5/1 میلیون 
گرد شگر ورود ی به ایران د ر سال 2017  بیش از 70 د رصد  
بود ه اند .  همسایه،  کشورهای  از  به ویژه  نزد یک،  بازارهای  از 
به  ورود ی  گرد شگر  میلیون   7/8 با  د ر سال 2018  رقم  این 
بخش  رشد    .)29 شماره  )شکل  یافت  افزایش  د رصد    90
گرد شگری بر اثر ضعف های چارچوب سیاست گذاری و عد م 

بازاریابی کافی با محد ود یت مواجه است.

شکل 29: تعد اد  گرد شگران ورود ی به ایران د ر سال های 2018-2011 بر حسب مبد أ
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-2017هرای  حجم گردشگری برای اقتصادی با اندازه ایران نتبتاً کوچک اسرت. در سرال  این حال، با      
رشردی   -درصد رشد داشته است 3/10 متوسط طور به ایران بهورودی  المللیبین گردشگران تعداد ،1995
کره  گو ایرن  -جهان یا باال با درآمد متوسط ی، کشورهاآفریقا )منا(خاورمیانه و شمال  منطقه از بیشتر بتیار
 انردازه  با توجره بره   یورود گردشگران تعداد ،این وجود با. است بوده منفیبه بعد  2015 سال از رشد این

 کم نتبتاً هزینه بر اثر ،گردشگری از ناشی درآمد و است کم حدودی تا هنوز جهانی اقتصاد در ایران نتبی
تعداد زیاد گردشگران داخلی به جبران بخشری از ایرن    .است -رشد حال درولو  -محدود بازدیدکننده، هر

شگر میلیون گرد 1/5آیند. از از داخل منطقه می المللی فعلی عمدتاًکند. بازدیدکنندگان بینشکاف کمک می
   ،از کشرورهای همترایه  ویر ه  درصد از بازارهرای نزدیرک، بره    70بیش از   2017ورودی به ایران در سال 

 شرماره  درصد افزایش یافت )شرکل  90به  ورودیگردشگر میلیون  8/7با  2018در سال  رقم. این اندبوده
 و عرد  بازاریرابی کرافی برا     گرذاری چرارچوب سیاسرت   هرای ضرعف  اثرر  بر (. رشد بخش گردشگری29

 .مواجه است محدودیت
 

 بر حسب مبدأ 2011-2018 هایدر سال رانیبه ا یورود تعداد گردشگران: 29شکل 

 

 

      

 

 

 

 

 
گردشرگری،   آینرده طرح جرامع  در تکمیل ، و «شماست متعلق بهایران: همه جا »انداز چشم با توجه به     

آسیا و خاورمیانه متمرکز خواهد برود.  جنوب از فراتر بر گتتر  بازارهای جدید  اًاین بخش عمدت راهبرد
بره   یانمشرتر خاسرتگاه   گتتر  محور بای و گردشگری جامعهشگرگردبو توسعه سفرهای بر این اساس، 

ایران،  ز بر خدمات درمانی در مناطق گر تمرکت با ، توسعه خدمات گردشگری سالمهای بازارسایر بخش

Source: World Tourism Organization (2019), Compendium of Tourism Statistics dataset, 
United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, data updated on 7 
October 2019. 

2018   2017   2016  2015  2014    2013  2012  2011 

Source: World Tourism Organization (2019), Compendium of Tourism Statistics dataset,
United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, data updated on 7 October 

2019.

با توجه به چشم اند از »ایران: همه جا متعلق به شماست«، 
و د ر تکمیل طرح جامع آیند ه گرد شگری، راهبرد  این بخش 
و  آسیا  جنوب  از  فراتر  جد ید   بازارهای  گسترش  بر  عمد تًا 
خاورمیانه متمرکز خواهد  بود . بر این اساس، توسعه سفرهای 
بوم گرد شگری و گرد شگری جامعه محور با گسترش خاستگاه 
مشتریان به سایر بخش های بازار، توسعه خد مات گرد شگری 
سالمت با تمرکز بر خد مات د رمانی د ر مناطق گرم ایران، و 
توسعه گرد شگری تاریخی و فرهنگی با فراتر رفتن از مقاصد  
سنتی همراه است. به طور خاص، این راهبرد  فعالیت هایی را 

برای افزایش هماهنگی و همکاری د ر حوزه بوم گرد شگری/ 
گرد شگری طبیعت محور و گرد شگری جامعه محور، استفاد ه از 
تخصص ایران د ر پزشکی برای رشد  گرد شگری سالمت، ارتقا  
استفاد ه نشد ۀ  د ارایی های  و  رویه های جاری  از  بهره برد اری  و 
بخش د ولتی و بخش خصوصی، و تغییر چهره ایران از طریق 
برند سازی تعریف می کند  )جد ول شماره 11(. بنابراین، هد ف 
راهبرد  بخش گرد شگری، نفی آنچه موجود  است نیست، بلکه 
هد ف آن بهره برد اری از تالش ها و طرح های گذشته و فعلی 
د ولت و تورگرد ان های بخش خصوصی و تهیه ابزارهای الزم 
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برای موفقیت و پاید اری آنها و همچنین تکرار الگوهای موفق 
به منظور افزایش کیفیت تجربه بازد ید کنند گان و ساکنان د ر 

ایران است.

جد ول 11: اهد اف راهبرد ی و عملیاتی بخش گرد شگری

 اهد اف عملیاتی اهد اف راهبرد ی

1- تقویت هماهنگی 
و همکاری د ر حوزه 

اکوتوریسم/ گرد شگری     
طبیعت محور و گرد شگری 

جامعه محور    

گرد شگری  و  اکوتوریسم  به  مربوط  فعالیت های  کنترل  و  همگرایی  هماهنگی،  برای  چارچوبی  تهیه   -1-1
جامعه محور

با تمرکز بر گرد شگری  2-1- به روزرسانی مد اوم د انش نهاد ی د ر مورد  روند های جد ید  گرد شگری 
تند رستی، اکوتوریسم و گرد شگری جامعه محور

3-1- ایجاد  یک سازوکار هماهنگی و همکاری مؤثرتر میان ذی نفعان گرد شگری
2- بهره گیری از تخصص 
ایران د ر زمینه پزشکی/ 
علوم برای د ستیابی به 
مزیت رقابتی د ر حوزه 

گرد شگری سالمت

1-2- همسو نمود ن خد مات مرتبط با گرد شگری سالمت با استاند ارد های بین المللی

2-2- بهبود  د انش و مباد له تجربه ها و الگوهای برتر د ر زمینه گرد شگری پزشکی د ر ایران

3-2- افزایش آگاهی و بهبود  د سترسی به خد مات پزشکی برای خارجی ها

3- به روزرسانی و بهره برد اری 
از رویه ها و الگوهای  موجود  د ر  
بخش های د ولتی و خصوصی 
بال  د ارایی های  همچنین  و 

استفاد ه فرهنگی و تاریخی

1-3- غنی سازی تجربه و قصه گویی د ر حوزه گرد شگری فرهنگی و تاریخی

2-3- توسعه محصوالت و برند سازی برای مناطق  طبیعت د رمانی خاص )مناطق چشمه های آب گرم(

4- تغییر تصویر ایران از 
طریق برند سازی مجد د 

بین المللی و تنوع محصوالت قابل عرضه د ر  برای پذیرش گرد شگران  ایران  باز بود ن  1-4- ترویج 
ایران

2-4- حمایت از توسعه محصوالت کمترشناخته شد ه و نو
3-4- افزایش تبلیغات و برند سازی
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فصل پنجم

راهبرد های کارکرد های اصلی پشتیبانی تجارت

راهبرد   اهد اف  به  د ستیابی  اولویت د ار،  بخش های  از  گذشته 
بین بخشی   اولویت  د ار  کارکرد های  شناسایی  با  صاد رات  ملی 
محقق  کشور  گسترد ه  چالش های  مورد   د ر  الزم  اقد امات  و 
می شود . با توجه به شرایط موجود  و نقاط قوت و چالش های 
اولویت د ار  کارکرد های  عنوان  به  زیر  موارد   ایران،  صاد رات 

بین بخشی11 د ر راهبرد  ملی صاد رات انتخاب شد ه اند :
  اطالعات تجاری و توسعه تجارت

  مد یریت کیفیت
  کارآفرینی.

اطالعات تجاری و توسعه تجارت

هر  که  است  مسائلی  د لهره آورترین  از  یکی  بین المللی شد ن 
روبه رو  آن  با  خود   رشد   مسیر  از  بخشی  عنوان  به  بنگاهی 
و  تالش  به  صاد راتی  روابط  حفظ  و  برقراری  می شود . 
د ارد   نیاز  مالی  و  زمانی  لحاظ  از  قابل توجهی  سرمایه گذاری 
آنها  بر  محد ود ی  کنترل  بنگاه  که  بزرگی  خارجی  عوامل  و 
آورد .  به وجود   را  زیاد ی  بسیار  خطر  و  ریسک  می تواند   د ارد ، 
آنها مواجه هستند ، صرف  با  بنگاه ها معمواًل  چالش هایی که 
با این حال،  بنگاه یا شرایط کشورها مشابه اند .  اند ازه  از  نظر 
ُخرد ،  بنگاه های  برای  به ویژه  چالش ها  این  تأثیر  و  شد ت 
کوچک و متوسط د ر کشورهای د رحال توسعه چشمگیر است. 
این بنگاه ها به د لیل ضعف د ر اکوسیستم یا زیست بوم پشتیبانی 

11. priority cross-sector functions

نهاد ی اغلب باید  بد ون اتکا به حمایت های بیرونی و با تحمل 
اطالعات  تفسیر  و  جمع آوری  برای  گزافی  ثابت  هزینه های 
د رمقابل،  کنند .  فعالیت  تبلیغاتی  فعالیت های  انجام  و  تجاری 
ُخرد ، کوچک و متوسط د ر کشورهای توسعه یافته  بنگاه های 
معمواًل از نظام های حمایتی و سازوکارهای پشتیبانی نهاد ی 
یک  عنوان  به  که  هستند   برخورد ار  قوی تری  و  چند بعد ی 
اکوسیستم مناسب د ر فرایند  بین المللی شد ن این بنگاه ها، از 

آنها حمایت می کند .
توسعه  و  تجاری  اطالعات  زمینه  د ر  مؤثر  فعالیت های 
بازارهای  د ر  موجود   فرصت های  شناسایی  باعث  تجارت 
بین المللی می شود  و به بخش خصوصی کمک می کند  تا آنها 
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را تجاری سازی کند . این فعالیت ها د رک بهتری از چالش ها 
بنگاه های  به  بین المللی  بازارهای  د ر  موجود   فرصت های  و 
تا  می کند   کمک  آنها  به  و  می د هد   متوسط  و  کوچک  ُخرد ، 
محصوالت و خد مات خود  را با نیازهای بازار سازگار سازند  و از 
فعالیت های بازاریابی و تبلیغاتی این بنگاه ها د ر بازارهای هد ف 

حمایت می کند . این امر باعث می شود  که هزینه های صاد رات 
از هر د و جنبه هزینه های مستقیم و هزینه های فرصت کاهش 
و  تجاری  اطالعات  به  مربوط  فعالیت های  کلی  د امنه  یابد . 
توسعه تجارت بسیار گسترد ه است و به سه بخش مرتبط با 

هم تقسیم می شود  )شکل شماره30(.

شکل 30: حوزه های ماهوی فعالیت های مربوط به اطالعات تجاری و توسعه تجارت
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 متوسط و كوچك خُرد، هايبنگاه به الملليبين بازارهاي در موجود هايفرصت و هاچالش از بهتري درك
 از و سازگار سازند بازار نيازهاي با خود را خدمات و محصوالت تا كندمي كمك آنها به و دهدمي

 شود كهاين امر باعث مي .كندمي حمايت هدف بازارهاي در هابنگاه اين تبليغاتي و بازاريابي هايفعاليت
     كلي دامنه يابد. كاهش فرصت هايهزينه و مستقيم هاياز هر دو جنبه هزينه صادرات هايهزينه
 هم با مرتبط بخش سه و به است گسترده بسيار تجارت توسعه و هاي مربوط به اطالعات تجاريفعاليت
   ).30ارهشم شكل(شود مي تقسيم

  

  و توسعه تجارت يمربوط به اطالعات تجار هايتيفعال يماهو هايحوزه: 30شكل 

  
 

   

اطالعات تجاري و 
 توسعه تجارت

اطالعات تجاري  
 و هوش بازار

برندسازي و 
 بازاريابي ديجيتالي

توسعه تجارت 
هاي ازجمله حمايت
 درون بازار

 يكپارچگي كامل 

  هوش بازار: 
 اي به صادركنندگان و ارائه خدمات مشاوره

 واردكنندگان فعال و بالقوه
  ــررات ــوانين و مق ــتانداردها و ق انتشــار اس

 هدفبازارهاي 
 انتشار الزامات صادرات و واردات 
 ــوانين و انتشــار و اطــالع ــاره ق رســاني درب

 الملليهاي بيننامهمقررات تجاري و توافق
 ـــاره ايجـــاد بانـــك هـــاي اطالعـــاتي درب

هاي داخلي و همچنــين محصوالت و بخش
 كشورهاي مقصد

 هاي اطالعاتي دربــاره تحــوالت ايجاد بانك
 روندهاي بازارو 
 ــ ــا و انتشــار مطالع ات در خصــوص بازاره

  محيط تجاري

  ــق ــازار از طري ــداني در ب ــت مي حماي
تعامالت بنگاه بــا بنگــاه و حضــور در 

 الملليرويدادهاي بين
  حمايت از طريــق حضــور نماينــدگان

  هاي ديپلماتيكتجاري ايران در پايگاه
 ــبكه ــه ش هــاي رســمي و دسترســي ب

هاي  مهــاجران غيررسمي شامل شبكه
ــريك ــور ش ــه منظ ــي ب ــابي وايران    ي

  هابين بنگاه يسازشبكه
 ــرح ــاليط ــاي ديجيت ــامل ه ــازي ش س

تجارت الكترونيكي به عنوان مجرايــي 
براي توسعه حضور در بازار و تسهيل 

 ارتباط خريدار و فروشنده

  ظهــور برنــد ملــي و ارتبــاط بــا
 هاها وبنگاهبرندهاي ويژه بخش

  دسترسي بــه خــدمات پشــتيباني
ــازي و  ــد برندس ــته (مانن شايس

-نــرخ ترونيكي) بــابازاريابي الك
 هاي باصرفه

  شناخت برندسازي، بازاريابي، و
موضـــوعات ديگـــر در ســـطح 

 بنگاهي
 هاي جغرافيايي نهكارگيري نشابه

به عنوان روشي براي حمايت و 
  تقويت برندهاي بخشي 

 

 

 

  منابع؟
 هااتاق  
  سازمان توسعه

  تجارت
 بخشهاي انجمن  
 هاي بازرگانيرايزن
 هاي شركت

  ايمشاوره
 دگاناهداكنن 
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پرورش رویکرد  صاد راتی و تسهیل تجارت د ر بازارهای جد ید  
و  تجاری  اطالعات  به  بنگاه ها  د سترسی  بهبود   به  به شد ت 
همچنین پشتیبانی مید انی از آنها د ر بازارها بستگی د ارد  و این 
است.  اهمیت  حایز  بنگاه های کوچک تر  مورد   د ر  به ویژه  امر 
معرفی  به  بخشی  و  ملی  تجاری  نشان های  یا  برند ها  ایجاد  
د اخل  د ر  آن  ارزش های مثبت کشور و صاد رات  و  ویژگی ها 

و خارج کمک می کند . د ر این راستا، نقش کارکرد  اطالعات 
بنگاه های  تجاری  رقابت پذیری  د ر  تجارت  توسعه  و  تجاری 
ُخرد ، کوچک و متوسط بسیار ارزشمند  است. د ر شش بخش 
اولویت د ار راهبرد  ملی صاد رات، تعد اد ی از چالش های مربوط 
است  شد ه  شناسایی  تجارت  توسعه  و  تجاری  اطالعات  به 

)جد ول شماره 12(.

جد ول 12: چالش های بین المللی شد ن د ر زمینه اطالعات تجاری و توسعه تجارت

بخش هاچالش ها

میوه و سبزیجات

  ترجیحات فعلی خرید اران و مشارکت تجار، تقاضا برای محصوالت د ارای برند  را به نفع محصوالت 
فلّه ای کاهش د اد ه است

  برند سازی برای تولید کنند گان کوچک منفرد ، هزینه بر و زمان بر است
  تعد اد  کمی از صاد رکنند گان به طور مستقیم با خرید اران یا خرد ه فروشان د ر بازارهای صاد راتی ارتباط 
د ارند  و تعاونی ها از نظر د سترسی و استفاد ه از اطالعات تجاری و بازاریابی و برند سازی نسبتًا ضعیف 

هستند  
  عد م حمایت از نشانه های جغرافیایی

گیاهان د ارویی

  فقد ان برند های ملی د ارای سابقه د یرینه د ر بازارهای جهانی
  بر اثر عد م ثبت نشانه های جغرافیایی، تغییر برند های گیاهان د ارویی ایرانی )مانند  زعفران د ر اسپانیا( 
به کّرات اتفاق می افتد  و سطح باالی صاد رات مجد د  هم از تضعیف برند  ملی ریشه می گیرد  و هم آن 

را تشد ید  می کند   
  آگاهی محد ود  از الزامات ورود  به بازار )گواهینامه های فنی و د اوطلبانه(، روند های جاری بخش، و 

عوامل د یگر د ر بازارهای مهم بین المللی
  اقد امات ضعیف بازاریابی برای د سترسی به مصرف کنند گان نهایی د ر بازارهای اصلی

محصوالت
پتروشیمی

  تقاضای زیاد  همراه با رقابت شد ید  ایجاب می کند  که شناخت د قیقی د رباره ترکیبات بازار/ محصول 
د ر حوزه های مزیت رقابتی ایران وجود  د اشته باشد ، گو این که شکاف اطالعاتی قابل توجهی وجود  د ارد 

  مالحظات زیست محیطی از نظر برند سازی و بازاریابی نیاز به بازنگری عمیق و د قیق د ارد ، ولی د ر این 
زمینه ها د ر حال حاضر خبرگی کافی د ر این بخش وجود  ند ارد 

قطعات خود رو

  کمبود  اطالعات د رباره مقررات گمرکی و سایر مسائل د سترسی به بازار، روند های بازار و مشتریان 
مهم )د ر میان تولید کنند گان اصلی تجهیزات، عمد ه فروشان و توزیع کنند گان، و شرکت های خد مات پس 

از فروش(
  یک کنسرسیوم ملی قطعات خود رو برای فعالیت مشترک جهت بازاریابی و اجرای قرارد اد ها، ایجاد  

برند  تجاری جمعی و افزایش آماد گی صاد رات مورد  نیاز است
  مجاری محد ود ی برای تسهیل مشارکت د ر روید اد های شبکه سازی بین المللی مانند  نمایشگاه ها د ر 

د سترس است
  محد ود  شد ن بازارهای انتخابی بنگاه ها توسط خود شان



راهبرد ملی صادرات ایران82

فناوری اطالعات
و ارتباطات

  تمرکز عمد ه بر بازار د اخلی مانع از توسعه ظرفیت بازاریابی و برند سازی د ر سطح بنگاه ها شد ه است
  د ر خصوص ابعاد  اد اری و فنی فروش د ر بازارهای اصلی و شرایط و انتظارات بازار، ازجمله گواهینامه های 

ارائه د هند گان خد مات، به اطالعات نیاز است 
  پشتیبانی نهاد ی محد ود  برای شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات، که به طور سنتی برای نفوذ 

به بازارهای بین المللی، متکی به خود  )با حمایت سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران( بود ه اند   
  تحلیل راهبرد ی برای شناسایی بازارها انجام نشد ه و غالبًا رویکرد هایی مورد ی برای توسعه فعالیت های 

با ظرفیت باال د ر این بخش اتخاذ شد ه است

گرد شگری

  با توجه به د شواری انطباق با روند های بین المللی، جذب مسافران بین المللی عالقه مند  به گرد شگری 
تجربی بسیار د شوار است

بین کارکرد های  و  نیست  راهبرد ی همراه  برنامه ریزی  با  بازارهای هد ف  د ر  توسعه ای  فعالیت های    
بازاریابی و برنامه ریزی د ر وزارت میراث فرهنگی، صنایع د ستی و گرد شگری ارتباطی وجود  ند ارد  و این 

امر باعث کاهش ارزش کلی پیشنهاد ات گرد شگری می شود 

ارتباط نزد یکی بین کارکرد  اطالعات تجاری  آنجا که  از 
و توسعه تجارت از یک سو و سیاست  تجاری از سوی د یگر 
وجود  د ارد  )قاب شماره 8(، کارکرد  مذکور برای ایجاد  و حفظ 
روابط تجاری ارزشمند  برای بنگاه ها بسیار مهم است. موفقیت 
بنگاه ها به این بستگی د ارد  که چارچوب نهاد ی چقد ر می تواند  
از اطالعات تجاری، حضور د ر بازار، و کارکرد های بازاریابی و 
برند سازی تجاری پشتیبانی کند  و این که بنگاه ها تا چه میزان 
می توانند  از خد مات پشتیبانی و اطالعات موجود  استفاد ه کنند  
و توانایی های خود  را برای توسعه تجارت ارتقا د هند . حتی د ر 
بهترین شرایط هم این موضوع، پیچید ه  است و با چالش های 
بنگاهی  و  نهاد ی  و ضعف های  خارجی  تحریم های  از  ناشی 
د اخلی د ر زیرساخت های مربوط به اطالعات تجاری و توسعه 
تجارت، بر پیچید گی و د شواری آن افزود ه می شود . همه گیری 
است،  کرد ه  تشد ید   را  موجود   محد ود یت های  نیز   19 کووید  
چراکه د ولت ناچار به تمرکز بیشتر بر این موضوع شد ه است 
و بخش خصوصی نیز برای بقا با این شرایط سخت د ست و 

پنجه نرم می کند .
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قاب 8: مسائل اصلی د ر سیاست تجاری
صرف نظر از تالش ایران برای عضویت د ر سازمان جهانی تجارت و تحریم هایی که کشور به شد ت د رگیر آن است، 
سیاست تجاری ابزارهای مفید ی را د ر اختیار کشور قرار می د هد . د ر این خصوص، یک مسئله کلید ی عبارت است 
از مد یریت وارد ات برای ارتقای رشد  د اخلی از طریق افزایش ارزش افزود ه؛ بهبود  د سترسی به بازارهای هد ف اصلی؛ 
پیوستن به طرح های سود مند  توسعه زنجیره ارزش منطقه ای؛ و ایجاد  یک محیط مساعد  برای بنگاه های ُخرد ، کوچک 
و متوسط. ممنوعیت صاد رات از ژوئن 2018 نمونه ای از ابزارهایی است که به عنوان یکی از سیاست های تجارت 
خارجی به صراحت می تواند  اعمال شود ، ولی موافقت نامه های د وجانبه و چند جانبه، تعرفه ها و اقد امات غیرتعرفه ای نیز 
ابزارهایی هستند  که همگی مورد  استفاد ه قرار می گیرند  و می توانند  به هد ایت تجارت و بهبود  چشم اند از صاد رات کمک 

کنند .
ایران از سال 2005 از وضعیت ناظر د ر سازمان جهانی تجارت برخورد ار بود ه است و د ر نوامبر 2009 گزارش رژیم 
تجارت خارجی خود  را ارائه کرد ه است. با این حال، به د لیل طوالنی شد ن شرایط تحریم و عد م حمایت   بین المللی 
به ویژه از طرف ایاالت متحد ه، پیشرفتی د ر فرایند  الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت حاصل نشد ه است. اما ایران 
کمک های اند کی د ر زمینه ظرفیت سازی تحت عنوان تسهیالت موافقت نامه تسهیل تجاری12 سازمان جهانی تجارت 
- به عنوان بخشی از کمک کارگزاری توسعه بین الملل ایاالت متحد ه13 به منطقه خاورمیانه د ر سال 2016 - د ریافت 

کرد ه و عالقه مند ی خود  را برای پیوستن به موافقت نامه مذکور نشان د اد ه است.
ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست، موافقت نامه های تجاری چند جانبه و د وجانبه نقش بسیار  آنجا که  از 
مهمی د ر تعیین قواعد  تجارت خارجی ایران د ارند . از جمله موافقت نامه هایی که ایران د ر آنها عضویت د ارد ، می توان 
به نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای د رحال توسعه14، موافقت نامه تجاری سازمان همکاری اقتصاد ی15، 
موافقت نامه تجاری جد ید ی با اتحاد یه اقتصاد ی اوراسیا، و موافقت نامه های د وجانبه محد ود ی با شماری از کشورها 

اشاره کرد . هرچند  ایران عضو موافقت نامه های معد ود ی است،  تعد اد  آنها د ر حال افزایش است.
نرخ های تعرفه ایران با گذشت زمان کاهش یافته است، اما د ر مقایسه با میانگین منطقه و کشورهای هم گروه 
د رآمد ی نسبتًا باال است و د ر سال 2011 )آخرین سال با د اد ه های قابل مقایسه بین المللی( نرخ تعرفه میانگین وزنی آن 
15/2 د رصد  برای وارد ات بود ه است. این نرخ برای محصوالت صنعتی نسبتًا باالتر و د ر سطح 16/2 د رصد  )د ر مقایسه 

با محصوالت اولیه با نرخ 11/9 د رصد ( بود ه است. 

12. Trade Facilitation Agreement
13. United States Agency for International Development (USAID)
14. Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP)
15. Economic Cooperation Organization Trade Agreement (ECOTA)
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شکل 31: میانگین وزنی تعرفه های جاری
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گروه هم کشورهای و منطقه میانگین با مقایته در اما است، یافته کاهش زمان گذشت با ایران تعرفه هاینرخ     
تعرفه میانگین وزنی  نرخ المللی(بین مقایتهقابل هایداده سال با )آخرین 2011 سال است و در باال درآمدی نتبتاً

 )در درصد 2/16صنعتی نتبتاً باالتر و در سطح  محصوالت برای نرخ این. است بوده واردات برای درصد 2/15آن 
  بوده است. درصد( 9/11 نرخ با محصوالت اولیه با مقایته

 
 یجار هایتعرفه یوزن نیانگیم: 31شکل 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

       Source: World Bank. 
 
 سیاسرت  بررای  ابرزاری  عنروان  بره  هرا قیمت کنترل مانند غیرمرزی اقدامات ازجمله ایغیرتعرفه اقدامات از ایران   

 مشرارکت  کره  است توجهیقابل گرایانهحمایت آثار دارای ایران تجاری برخی اقدامات. کندمی زیاد استفاده ،تجاری
 دریافرت  بره  منروط  ایرران  در صرادرات  و واردات. کنرد می جهانی دشوار ارز  هایزنجیره در را ایرانی هایبنگاه

 .  باشد وپاگیردست تواندمی هاواهیگمجوزها و  این اخذ برای الز  اسناد و است متعددی هایگواهی و مجوزها

 بایرد  تجار کنند،می درخواست کار مجوز افغانتتان به صادرات برای نهادهای مرزی از واردکنندگان که آنجا از 
 کنند. دریافت واحد پنجره طریق از خود درخواست ارسال از قبل را اصلی اسناد

 هاهای مجوزها و گواهیتأییدیه دریافت برای شخصاً باید همچنان الکترونیکی، تجار واحد پنجره ایجاد رغمبه 
 کنند. مراجعه مرزی نظارتی نهادهای به

 کره  مرواردی  ماننرد  بیفترد،  ترأخیر  به اداری هایبر اثر محدودیت تواندها میاخذ مجوزها و گواهی فرایندهای 
 ها منوط به تأیید رییس سازمان باشد.  گواهیمجوزها و  صدور
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سیاست  برای  ابزاری  عنوان  به  قیمت ها  کنترل  مانند   غیرمرزی  اقد امات  ازجمله  غیرتعرفه ای  اقد امات  از  ایران 
آثار حمایت گرایانه قابل توجهی است که مشارکت  ایران د ارای  اقد امات تجاری  تجاری، زیاد  استفاد ه می کند . برخی 
بنگاه های ایرانی را د ر زنجیره های ارزش جهانی د شوار می کند . وارد ات و صاد رات د ر ایران منوط به د ریافت مجوزها و 

گواهی های متعد د ی است و اسناد  الزم برای اخذ این مجوزها و گواهی ها می تواند  د ست وپاگیر باشد . 
  از آنجا که نهاد های مرزی از وارد کنند گان برای صاد رات به افغانستان مجوز کار د رخواست می کنند ، تجار باید  

اسناد  اصلی را قبل از ارسال د رخواست خود  از طریق پنجره واحد  د ریافت کنند .
  به رغم ایجاد  پنجره واحد  الکترونیکی، تجار همچنان باید  شخصًا برای د ریافت تأیید یه های مجوزها و گواهی ها 

به نهاد های نظارتی مرزی مراجعه کنند .
  فرایند های اخذ مجوزها و گواهی ها می تواند  بر اثر محد ود یت های اد اری به تأخیر بیفتد ، مانند  موارد ی که صد ور 

مجوزها و گواهی ها منوط به تأیید  رییس سازمان باشد . 
طرح های تسهیل تجاری باعث کاهش هزینه های تجارت با ایران و د ر ایران می شود . اصالحات چشمگیر اخیر 
ازجمله عبارت اند  از راه اند ازی یک پنجره واحد  تجاری الکترونیکی، اجرای نظام مد یریت ریسک یکپارچه برای کاهش 
تعد اد  بازرسی ها، اجرای طرح فعاالن اقتصاد ی مجاز بر اساس رهنمود  های بین المللی، و مباد له خود کار اطالعات با 
کشورهای شریک تجاری. د ر ژوئن 2019، به د نبال پیشنهاد  اتاق بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی ایران، الزام ارائه 

گواهی مبد أ برای کاالهای وارد اتی قبل از ترخیص کاال از گمرک حذف شد .
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چالش های د یگری نیز وجود  د ارند  که شامل اجرای ناقص سازوکارهای تسهیل تجاری توسط گمرک د رخصوص 
رسید گی قبل از ورود  و تسریع د ر حمل محموله هایی است که برای استفاد ه تجاری ارسال می شوند . استفاد ه بهتر از 
سازوکار استعالم قبلی16، سازوکارهای تسویه تضامین، سازوکارهای ترانزیت یا عبور د اخلی، و انعطاف پذیری د ر پنجره 

واحد  د ر مورد  تغییر اوزان نیز مورد  نیاز است. 
د ر مورد  عملیات و الزامات مرزی نیز شفافیت کافی وجود  ند ارد ؛ اطالعات د قیق و عملی د ر مورد  قوانین و مقررات 
اطالع  رسانی  یا  پاسخگویی  خد مات  کیفیت  از  تاجران  نیست؛  د سترس  د ر  به راحتی  تجارت  به  مربوط  رویه های  و 
نهاد ها شکایت د ارند ؛ و مقررات و رویه ها بد ون اطالع قبلی کافی تغییر می کند . به طور کلی، مد یریت و حکمرانی 
می تواند  از طریق مشورت بیشتر با بخش خصوصی، افزایش شفافیت د ر زمینه سیاست گذاری و عملکرد ، و بهبود  روند  

فرجام خواهی بهبود  یابد . 

16. advance rulings

حمایت از صاد رکنند گان ُخرد  د ر د اخل کشور و د ر 
بازارهای بین المللی

شماری از نهاد های پشتیبانی تجارت، ازجمله سازمان توسعه 
تجارت ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران، و اتاق بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی ایران، به 
ارائه خد مات اطالعات بازار و توسعه بازار به بنگاه های ایرانی 

می پرد ازند . 
ملی  سازمان  عنوان  به  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
توسعه تجارت یک حلقه اساسی د ر زنجیره اطالعات تجاری 
حاضر  حال  د ر  سازمان  این  فعالیت  است.  تجارت  توسعه  و 
معد ن  صنعت،  وزارت  این که  گو  می شود ،  محد ود   تهران  به 
رییس  است.  استان ها  تمام  د ر  نمایند گانی  د ارای  تجارت  و 
صاد رات  شورای عالی  د بیر  همچنین  تجارت  توسعه  سازمان 
است. ذی نفعان اصلی سازمان توسعه تجارت ایران، بنگاه های 
تجاری و تولید ی هستند  که سابقه فعالیت صاد راتی د ارند ، به 

برای  پایین  بسیار  د ر سطحی  یا  هستند ،  عالقه مند   صاد رات 
صاد رات آماد گی د ارند .

سازمان  توسط  که  تجاری  اطالعات  خد مات  ذی نفعان 
ُخرد ،  بنگاه های  شامل  می شود ،  ارائه  ایران  تجارت  توسعه 
اطالعات  به  خارجی عالقه مند   و شرکای  متوسط  و  کوچک 
موجود   زمینه  این  د ر  د اد ه  پایگاه های  تعد اد ی  می شود .  بازار 
است. معمواًل رایزنان بازرگانی اطالعات بازار را پید ا می کنند  
و آنها را د ر د رگاه ها و تارنما های خاصی بارگذاری می کنند  که 
توسط بنگاه های ُخرد ، کوچک، و متوسط  قابل د سترسی است. 
با  از طریق همکاری  راه د یگر د ستیابی به اطالعات تجاری 
سازمان های د یگر است. به عنوان مثال، برای تجزیه و تحلیل 
تجارت و آمار تجاری، اخیراً یک بانک اطالعاتی ویژه هوش 
از  که  است  شد ه  طراحی  ایران  گمرک  همکاری  با  تجاری 
به  می توانند   متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  آن  طریق 
کنند .  پید ا  د سترسی  صاد رات  و  وارد ات  به  مربوط  اطالعات 
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زمینه  د ر  نیز  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  مؤسسه 
اطالعات تجاری به ویژه د ر زمینه تحقیقات مربوط به سیاست  
سازمان  مسائل  و  تجاری  موافقت نامه های  ازجمله  تجاری 

هم  جد ید ی  خد مات  اخیراً،  می کند .  فعالیت  تجارت  جهانی 
توسط سازمان توسعه تجارت ایران ارائه می شود  )قاب شماره 

.)9

قاب 9: تحوالت اخیر د ر خد مات سازمان توسعه تجارت ایران د ر زمینه اطالعات تجاری و توسعه تجارت

 به زود ی کلینیک های صاد راتی با خد مات مشاوره برخط راه اند ازی می شود . د ر این کلینیک های برخط پرسش های 
کتبی یا صوتی توسط بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال می شود  و کارشناسان 
بارگذاری می شوند  و  این حوزه به آن سؤاالت پاسخ می د هند . پاسخ های سؤاالت د ر د رگاه رسمی سازمان  مسئول 

سازوکاری برای رد یابی این فرایند  وجود  خواهد  د اشت.
 نسخه جد ید ی از د رگاه تجارت ایران قرار است به زود ی توسط مرکز بین المللی تجارت راه اند ازی شود . این د رگاه 
حاوی د اد ه های پرد ازش و تحلیل شد ه ای است که بنگاه ها می توانند  آن را د ریافت کنند . د ر این د رگاه، اطالعات مربوط 
به قوانین و مقررات، گزارش های مربوط به بازار/ محصول، روید اد های بین المللی و غیرقابل د سترسی است. شرایط 

ورود  بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط  ایرانی به بازارهای جد ید  د ر د رگاه تجارت ایران بارگذاری می شود .
 بر اثر همه گیری کووید  19، تالش های مضاعفی برای همکاری بین سازمان توسعه تجارت ایران و سایر سازمان ها 
انجام شد ه است. به عنوان مثال، می توان به همکاری  بین سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق های بازرگانی و سایر 
نهاد های ارائه د هند ه اطالعات اشاره کرد  که اطالعات حاصل از این همکاری ها توسط سازمان توسعه تجارت ایران از 
طریق قابلیت های هوش تجاری آن پرد ازش و برای همه منتشر می شود . همکاری  زیاد ی بین سازمان توسعه تجارت 
ایران و اتحاد یه های منتخب و انجمن های بخش خصوصی وجود  د ارد . این سازمان همچنین ارتباطات گسترد ه ای با 

»مرکز توسعه وارد ات 17« د ارد .
 د ر نتیجة همه گیری کووید  19، د امنه فعالیت های الکترونیکی سازمان توسعه تجارت ایران هم با سرعت بیشتری 

افزایش یافته است. همه نمایشگاه های فیزیکی لغو شد ه اند  و این باعث شد ه است که توجه به برگزاری نمایشگاه های 
د ر  الکترونیکی  نمایشگاه های  راه اند ازی  فرایند   شود .  بیشتر  مربوطه  بسترهای  یا  پلتفرم ها  از  استفاد ه  و  الکترونیکی 

سازمان توسعه تجارت ایران به سرعت د ر حال پیشرفت است.
بنگاه های  آن  که طی  اجرا می کند   را  نمونه  صاد رکنند گان  انتخاب  برنامه  ساله  هر  ایران  تجارت  توسعه  سازمان   

صاد رکنند ه ای که از حد اقل معیارهای کیفیتی و قابلیت های الزم بر اساس شیوه نامه های مربوطه برخورد ار هستند ، به 
عنوان صاد رکنند ه نمونه معرفی می شوند . این صاد رکنند گان می توانند  از این مزیت به عنوان نشانه تأیید  استفاد ه  کنند . 

از طرف د یگر، ارتباط با د ولت می تواند  به عنوان یک عامل بازد ارند ه برای بنگاه ها عمل کند .

17. Centre for the Pormotion of Imports (CBI)



87                فصل پنجم: راهبردهای کارکردهای اصلی پشتیبانی تجارت       

ایران وجود   تجارت  توسعه  د ر سازمان  اصلی  معاونت  د و 
توسعه  معاونت  و  صاد راتی  بازارهای  توسعه  معاونت  د ارند : 
حوزه  سه  د ر  بازار  توسعه  معاونت  خد مات.  و  کاال  صاد رات 
اولویت بند ی شد ه فعالیت می کند  و از طریق میزهای کشوری 
ویژه ای که برای کشورهای د ارای اولویت د ر نظر گرفته شد ه 

است، عمد تًا بر تعامل د ولت ها با یکد یگر متمرکز است.
معاونت توسعه صاد رات کاال و خد مات، با هد ف اصلی ارائه 
مشوق های صاد راتی به بنگاه ها، بر روابط بنگاه ها با یکد یگر 
متمرکز است. این حمایت ها د ر د رجه اول شامل حمایت های 
غیرمستقیم )مانند  مشارکت د ر هزینه شرکت د ر نمایشگاه های 
تجاری و غیره( و همچنین حمایت های آموزشی می شود . اعزام 
هیئت های تجاری به بازارهای خارجی و پذیرش هیئت های 
این  می شود .  سازماند هی  معاونت  این  د ر  کشور  به  تجاری 
است  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  اصلی  بازوی  معاونت، 
و  انجمن ها  و  تجاری  مؤسسات  بین  ارتباط  برقراری  با  که 
همچنین  و  سرمایه گذاران  و  خرید اران  با  بخش ها  اتاق های 

ارائه  اطالعات تجاری سروکار د ارد .
توسعه  سازمان  نظارت  تحت  که  بازرگانی  رایزن های 
تجارت ایران فعالیت می کنند ، هر یک تارنمای خاصی د ارند  
و  می کنند   به روز  اصلی   ذی نفعان  استفاد ه  برای  را  آنها  که 
مسئولیت اصلی آنها جمع آوری، تجزیه و تحلیل، د سته بند ی 
و ارائه اطالعات مرتبط به سازمان توسعه تجارت ایران برای 
استفاد ه های بعد ی است. تا همین اواخر، 22 رایزن بازرگانی 
د وره  انقضای  علت  به  که  شد ه اند   اعزام  اصلی  بازارهای  به 
خد مت ایشان، پست آنها خالی ماند ه است. اخیراً، هد ف د ولت 
ترکیه،  ازجمله  منطقه  یا  کشور  د ه  به  بازرگانی  رایزن  اعزام 
فد راسیون  چین،  هند ،  ارمنستان،  جمهوری  عراق،  کرد ستان 

روسیه، جمهوری ازبکستان، افغانستان و عمان است.
د نبال  بازرگانی  رایزن های  د رخصوص  که  راهبرد ی  د ر 

گو  می شود ،  همسایه  کشورهای  به  ویژه ای  توجه  می شود ، 
آفریقا  د ر  بازرگانی  رایزن های  گذشته  سال های  د ر  این که 
د ر  رایزن ها  فعالیت  تحریم ها،  به  توجه  با  د اشتند .  نیز حضور 
تلقی  غیرممکن  حد ی  تا  اوضاع  بهبود   تا  وسیع تر  حوز ه ای 

می شود . 
برگزاری  د ر  خد مات  و  کاال  صاد رات  توسعه  معاونت 
نمایشگاه ها د ر د اخل ایران هم مشارکت د ارد  و این نمایشگاه ها 
د ر زمینه معاد ن، محصوالت شیمیایی، کشاورزی، منسوجات و 

بخش های د یگر هم برگزار می شود .
اطالعات  زمینه  د ر  هم  د یگری  خد مات  ارائه د هند گان 
مالی  فعال هستند . خد مات مشاوره  توسعه تجارت  و  تجاری 
نیز توسط بانک توسعه صاد رات ایران و همتایان و مشتریان 
خارجی آنها ارائه می شود . سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق 
نیز د ر جنبه های  ایران  بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی 
و  مأموریت ها  سازماند هی  ازجمله  تجارت  توسعه  د یگر 
و  تجاری  د رخواست های  مد یریت  تجاری،  نمایشگاه های 

مشارکت د ر همکاری های تجاری بین المللی نقش د ارند .
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یکی از 
معد ود  سازمان هایی است که صراحتًا توسعه بنگاه های کوچک 
این  است.  د اد ه  قرار  هد ف  را  تجارت  از  فراتر  رویکرد ی  با 
سازمان یک سازمان توسعه ای وابسته به وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت است که د ر زمینه های گسترد ه ای مانند  مهارت های 
تجاری، توسعه بازار، کمک های مالی، مشاوره و مهند سی، و 
متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  به  اینترنت،  به  د سترسی 

خد مات ارائه می د هد .
اصلی  مرکز  یک  عنوان  به  می توانند   بخش  تشکل  های 
جهت ارائه اطالعات تجاری برای اعضای خود  نقش اساسی 
د اشته باشند . د ر ایران هم طیف وسیعی از اتاق های بازرگانی 
ایران،  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان  شامل  تشکل ها   و 
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اتحاد یه  و  خود رو  مجموعه های  و  قطعات  سازند گان  انجمن 
ایران  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  فراورد ه های  صاد رکنند گان 
ارتقای  د ارند .  فعالیت  می کنند ،  حمایت  خود   اعضای  از  که 
ارزش افزود ه  با  خد مات  ارائه  د ر  نهاد ها  این  توانمند ی های 
صاد راتی  فعال  بنگاه های  برای  قابل توجهی  منافع  می تواند  
سطح  د ر  باشد .  د اشته  همراه  به  صاد رات  آماد ه  بنگاه های  و 
میان  د ر  اطالعات  ارائه د هند گان  از  شبکه ای  نیز  استان ها 

نهاد های عمومی و انجمن ها وجود  د ارند .

محد ود یت ها
برای  تجارت  توسعه  و  تجاری  اطالعات  اهمیت  د رک  با 
و  خود   ظرفیت های  به  نسبت  بنگاه ها  صاد رات،  د ر  موفقیت 
نگرانی کرد ه اند   ابراز  نیازشان  به حمایت های مورد   د سترسی 

)شکل شماره 32(. برخی از محد ود یت های موجود  برای بهبود  
وضع اطالعات تجاری و توسعه تجارت عبارت اند  از:

    نبود  چارچوب های مناسب برای حمایت های قابل ارائه د ر 
زمینه اطالعات تجاری و توسعه تجارت؛

    نبود  برنامه ملی برند سازی؛ 
    محد ود یت های ظرفیت نهاد ی د ر بین ارائه د هند گان اصلی 

خد مات؛
      غیرقابل د سترس بود ن و هماهنگی اند ک بین ارائه د هند گان 

خد مات حمایتی؛
    ظرفیت محد ود  بنگاه ها د ر زمینه اطالعات تجاری و توسعه 

تجارت؛
از  بهره گیری  برای  بنگاه ها  راه  سر  بر  موجود   موانع    

حمایت های خارجی.
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 و توسعه تجارت یاطالعات تجار نهیآنها در زم هایدرباره چالش یرانیا هایاظهارات مسئوالن شرکت: 32شکل 

هاای کوچاک و متوساط    عنوان بنگااه ما به»
کنایم تاا حاداقل الزاماات     معموالً تالش می

مقاررات و  )مربوط به کیفیت و ایمنی غذایی 
 «.را دریابیم( استانداردهای خصوصی و غیره

وجود مشکالت برای انطباا  باا نوساانات    »
قیمت و روندهای بازار به طوری کاه بادانیم   

-یا ایان / هایی پیشنهاد بدهیم وچه      قیمت

های قابال قباول در   که آیا خریداران  قیمت
 «دهند یا خیر؟بازار را ارائه می

دسترسی به اطالعاات مرباوط باه الزاماات     »
زنای شاامل مشخصاات محصاول،      برچسب

تجزیه و تحلیال آزمایشاگاهی ماورد نیااز،     
برای بهباود  ... های کیفیت و ایمنی گواهینامه

 «.روند فروش آنها دشوار است

گیاری در  من به اطالعات الزم برای تصمیم»
بناادی بااازار هاادف و متعاقباااً  مااورد بخااش

مجاری توزیع آن بازارها، روندهای مصارف،  
کاااربرد و میاازان تقاضااا باارای محصااوالت 

 « .خودم، و غیره دسترسی ندارم

مان  . من به اطالعات زیادی احتیااج نادارم  »
دهم تجارت را به روش سانتی باا   ترجیح می

 «.شرکای سنتی انجام دهم

اطالعات موجود منسوخ شده یا خیلی کلای  »
است، یعنی مخصوص یک بخاش یاا باازار    
 «.خاص نیست یا دسترسی به آن دشوار است

های تبلیغاتی در باازار  ما برای انجام فعالیت»
هیچ برناماه  . به یک نهاد واحد  وابسته هستیم

 «.کمک مالی وجود ندارد

دانم که باید روی کدام کشاورها و  من نمی»
 «  .سپس کدام خریداران تمرکز کنم

هااای محاادود نهادهااای پشااتیبانی توانااایی»
تجارت برای انجاام تحقیقاات کامال باازار     

 «.های بازاریابیمرتبط با طرح

ماااان  در خصااااوص واردکنناااادگان،              »
کنناادگان،      کنناادگان، فااراوری بناادیبسااته
های بازار بخش... کنندگان و نمایندگان توزیع

 «.امو مجاری مربوطه گیج شده

من در چند نمایشگاه تجاری شرکت کاردم،  »
مان از  . اما هرگز کامالً آماده و کارامد نیستم
کانم و باه   بازاریاابی مساتقیم اساتفاده نمای    

 «.شومصورت برخط نیز دیده نمی

من همیشه رفتارهاا و انتظاارات خریاداران    »
 «.کنمخارجی را درک نمی
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به طور کلی، چارچوب های ملی برای بهبود  وضع 
اطالعات تجاری و توسعه تجارت وجود  ند ارد 

شد ت:    

تمرکز سیاست گذاران  ژئوپولیتیکی،  اثر مالحظات  بر  عمد تًا  
بر خود کفایی ملی، بازار د اخلی را به یک هد ف مطلوب برای 
بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط تبد یل کرد ه است و توجه 
به بازارهای خارجی به عنوان ابزاری برای رشد  د ر حاشیه قرار 
گرفته است. این رویکرد  چند د هه ای ذهنیتی نسبتًا د رون گرایانه 
)نهاد ها( و  میانه  د ر د رون ساختارهای کالن )سیاست ها(،  را 
ُخرد  )بنگاه ها( تقویت کرد ه است. تاکنون  د ستورکار سیاست 
تجاری ایران نسبتًا ضعیف بود ه است و توجه به تنوع بخش ها 
و بازارها د ر بهترین حالت همچنان ناپاید ار و نامنسجم است. 
نتایج ناخوشایند  عملکرد  ضعیف د ر زمینه اطالعات تجاری و 
توسعه تجارت محسوس است. تجارت خارجی به عنوان فعالیت 
اصلی شرکت های بزرگ د ولتی د ر حوزه های استخراجی تلقی 
شد ه است و بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط برای بقای خود  
مؤثری  نهاد ی  حمایت  شد ه اند .  متمرکز  د اخلی  بازار  بر  فقط 
از توسعه صاد رات صورت نمی گیرد ، و حتی اگر حمایتی هم 

صورت گیرد ، سازوکارهای آن عمد تًا موقتی هستند . 
د ر حالی که طیف وسیعی از نهاد ها- ازجمله وزارتخانه ها 
و نهاد های مسئول تد وین و اجرای سیاست  تجاری، اتاق های 
بین المللی،  مشترک  بازرگانی  اتاق های  د اخلی،  بازرگانی 
انجمن ها و اتحاد یه های بخش خصوصی، و مؤسسات تأمین 
مالی تجارت- د ر فعالیت های پشتیبانی تجاری د ر ایران د خیل 
هستند ، متأسفانه چارچوبی کلی د رخصوص اطالعات تجاری 

18. بر اساس ارزیابی ظرفیت صاد راتی ایران توسط مرکز بین المللی تجارت، ایران حتی د ر شرایط چالش برانگیز فعلی از ظرفیت گسترش صاد رات کاال به میزان 9/4 میلیارد  
د الر برخورد ار است. د ر حالی که چین، عراق و هند  از مهم ترین مقاصد  صاد راتی ایران به شمار می روند ، تجارت با بسیاری از کشورها می تواند  با تعد یل اصطکاک های تجاری و 
بهره گیری از رشد  تقاضا بهبود  یابد . د ر صد ر همه، صاد رات خد مات می تواند  2/2 میلیارد  د الر افزایش یابد . تحقق این ظرفیت اضافی صاد رات می تواند  به ایجاد  صد ها هزار شغل 
جد ید  منجر شود . تخمین زد ه می شود  که تحریم های فعلی تأثیر محد ود ی بر ظرفیت صاد رات ایران د اشته باشد ، زیرا حذف آنها  فقط حد ود 430 میلیون د الر به این ظرفیت 

اضافه می کند  که بیشتر آن از افزایش احتمالی صاد رات به هنگ کنگ، چین، ایاالت متحد ه و هند  حاصل می شود .

مورد   د ر  به ویژه  موضوع  این  ند ارد .  وجود   تجارت  توسعه  و 
ُخرد ، کوچک و متوسط و  بنگاه های  از  سازوکارهای حمایت 
و  انطباق  برای  گسترد ه تری  حمایت  به  که  نوپا  شرکت های 

ورود  به بازارهای بین المللی نیاز د ارند ، مشهود  است. 
فزایند ه ای  طور  به  ایران  اقتصاد ی  رشد   چشم اند از 
با  صاد راتی  روابط  خصوصی  بخش  که  است  این  به  منوط 
بزرگ  بازار  اگرچه  برقرار  کند .  ُپرارزش  بین المللی  بازارهای 
بود   خواهد   خصوصی  بخش  اصلی  تکیه گاه  همچنان  د اخلی 
و بد ون شک از منظر خود کفایی بسیار مهم است، تعد اد ی از 
محصوالت با پتانسیل باال د ر ایران وجود  د ارند  که به د لیل 
برای  بین المللی  تقاضای  و  شناخته شد ه هستند   آنها  کیفیت 

آنها وجود  د ارد .
رفتن  بین  از  به  منجر  نه تنها  صاد راتی  جهت گیری 
خود کفایی ملی نخواهد  شد ، بلکه با توجه به ظرفیت صاد راتی 
استفاد ه نشد ه ایران18 و منافع اقتصاد ی و اجتماعی- اقتصاد ی 
حاصل از رشد  بالقوه صاد رات د ر بخش های تولید ی، می تواند  
به خود کفایی ملی کمک کند . استفاد ه از این فرصت های بازار 
مطمئنًا به تقویت متنوع سازی اقتصاد  ایران به گونه ای فراتر از 
بخش های استخراجی و د ر عین حال به رشد  کلی بنگاه های 
فرصت هایی  چنین  می کند .  کمک  متوسط  و  کوچک  ُخرد ، 
ملی  راهبرد   د ر  اولویت د ار  بخش های  و  محصوالت  برای 
بنگاه های  که  است  این  مسئله  و  است  زیاد   بسیار  صاد رات 

ایرانی چگونه باید  از این ظرفیت استفاد ه کنند .
با وجود  این، بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط به حمایت 
نسبی،  غفلت  د هه  چند   زیرا  د ارند ،  نیاز  زیاد ی  پشتیبانی  و 
از نظر جذب حمایت های موجود   این بنگاه ها را  توانایی های 
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- ولو محد ود - برای توسعه صاد رات و همچنین یاد گیری و 
به کارگیری اطالعات تجاری و بازاریابی و برند سازی کاهش 
کافی  حمایت  و  تمرکز  ایران  موجود ،  شرایط  د ر  است.  د اد ه 
نشان  توسعه تجارت  د رخصوص کارکرد  اطالعات تجاری و 
نمی د هد  و این امر بد ون شک مانع بزرگی برای رشد  تجاری 
این که  مگر  بود ،  خواهد   متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های 

چاره ای برای آن اند یشید ه شود .
و  تجاری  اطالعات  زمینه  د ر  که  فعالیت هایی  بیشتر 
مورد ی  و  موقتی  می گیرد ،  تجارت صورت  توسعه  از  حمایت  
است. د رنتیجه، حلقه های بازخورد  بین نمایند گی های ایران د ر 
خارج و د اخل کشور ضعیف است و اطالعات بازار، ارتباطات 
تجاری و سایر اطالعات کلید ی به صورت منسجم به د اخل 
منعکس نمی شود  و د ر د سترس بنگاه ها قرار نمی گیرد . توسعه 
باید   که  است  فعالیت ها  از  گسترد ه ای  طیف  شامل  تجارت 
خوبی  نتیجه  بتواند   تا  شود   انجام  هد فمند   و  نظام مند   به طور 
به شکل افزایش معامالت تجاری بین المللی بنگاه های ُخرد ، 

کوچک و متوسط د ر بر د اشته باشد .
فعالیت های هماهنگ د ر زمینه اطالعات تجاری و توسعه 
تجارت باید  با سیاست تجارت و سرمایه گذاری همسو باشد . 
رواد ید   به  مربوط  مقررات  بازبینی  نیازها،  سایر  بر  عالوه  
مورد   هم  بالقوه  سرمایه گذار  شرکت های  نمایند گان  برای 
اهد اف  از  یکی  مشترک  سرمایه گذاری های  زیرا  است،  نیاز 
مطلوب سیاست گذاری است که به تقویت فعالیت های د اخلی 
این  می انجامد .  بنگاه ها  بین المللی  فعالیت های  همچنین  و 
اهمیت  حایز  هم  محض  صاد راتی  فعالیت های  برای  مسئله 
بنگاه ها(  میان  معامالت  )د ر  بالقوه  خرید اران  چراکه  است، 
ممکن است قبل از شروع یک رابطه تجاری تمایل به بازرسی 

امکانات بنگاه صاد رکنند ه و بازد ید  از محل آنها د اشته باشند .

فقد ان برنامه ملی برند سازی تجاری برای 
صاد رات، تأثیر سایر فعالیت های توسعه ای را 

محد ود  می کند 

شد ت:    

برند سازی حرفه ای د ر ایران عمد تًا محد ود  به بازار د اخلی است 
و هیچ برند  یا نشان تجاری بخشی یا ملی با موفقیت چشمگیر 
ایجاد  نشد ه است. این گونه نشان های تجاری که د ر هر د و 
سطح د اخلی و خارجی ویژگی ها و ارزش های مثبت کشور و 
ویژه ای  اهمیت  از  می توانند   می د هند ،  نشان  را  آن  صاد رات 
برای بخش های حساس مانند  گرد شگری برخورد ار باشند . با 
آثار گسترد ه تری  تجاری ملی می توانند   نشان های  این حال، 
ازجمله مانند  حمایت از فعالیت های مشوق سرمایه گذاری نیز 
احتمااًل   جد ید   و  بنگاه های کوچک  که  آنجا  از  باشند .  د اشته 
بازارهای  د ر  تقاضا  بر  تأثیرگذاری  د ر  بیشتری  چالش های  با 
خارجی مواجه هستند ، آنها احتمااًل با بزرگ ترین محد ود یت ها 

رو به رو خواهند  بود .
و  اطالعات  فناوری  و  گرد شگری  مانند   بخش هایی  د ر 
ارتباطات که نسبت به وجهه و شهرت تجاری حساس هستند  
- و ایران ظرفیت تجاری زیاد ی د ر آنها د ارد - برند سازی از 
د ر  خصوصی  بخش  ذهنیت  است.  برخورد ار  ویژه ای  اهمیت 
مورد  اهمیت و ایجاد  نشان های تجاری به تد ریج د ر حال تحول 
است، ولی هنوز به این آگاهی نرسید ه است که نشان تجاری 
به رقابت پذیری صاد راتی  ابزاری برای د ستیابی  برند سازی  و 
برند سازی  د ر  است. ضعف  غیره  و  وفاد اری مشتری  و حفظ 
به ویژه وقتی تأثیر خود  را نشان می د هد  که بنگاه ها نتوانسته اند  
را  روابط تجاری خود   یا  بازارها محکم  د ر  را  پای خود   جای 
حفظ کنند . ناگفته نماند  که این مسئله به ویژه با چالش های 

اخیر ناشی از تحریم های خارجی ارتباط د ارد .   
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نهاد های ارائه د هند ه خد مات مربوط به اطالعات تجاری و 
بر اساس  اولویت بند ی محصوالت  به  تاکنون  توسعه تجارت 
همچنین  و  بین المللی  بازارهای  د ر  آنها  تقاضای  و  ظرفیت 
فناوری  گرد شگری،  بخش های  د ر  )به ویژه  ایران  قوت  نقاط 
د ارویی(  گیاهان  و  خود رو  قطعات  ارتباطات،  و  اطالعات 
پزشکی،  گرد شگری  حوزه  د ر  مثال،  عنوان  به  نپرد اخته اند . 
فعالیت های برند سازی باید  بر یک یا د و حوزه تمرکز و تبلیغات 
آنها حرفی  د ر  پزشکی  یعنی حوزه هایی که گرد شگری  کند ، 
برای گفتن د اشته و د انش، تجربه، و زیرساخت های کافی د ر 
آنها وجود  د اشته باشد  )مانند  سرطان شناسی یا جراحی قلب(. 
فرض بر این است که اگر چنین خد مات پیشرفته ای د ر این 
حد  توسعه یافته باشد ، خد مات ابتد ایی تر نیز لزومًا خوب خواهد  
که  می د هد   پاسخ  نیز  خرید ار  تصور  این  به  مسئله  این  بود . 

نمی توان د ر همه زمینه ها خوب بود .

محد ود یت های ظرفیت نهاد ی مانع از اثربخشی 
برنامه های مربوط به اطالعات تجاری و پشتیبانی 

تجاری می شود 

شد ت:    

تجاری  اطالعات  به  مربوط  خد مات  ارائه د هند گان  هرچند  
و  وسایل  هستند ،  باالیی  توانایی  د ارای  تجارت  توسعه  و 
د ولتی  طرح های  حالی که  د ر  ند ارند .  یکسانی  صالحیت های 
طور  به  د ارند ،  وجود   مذکور  خد مات  ارائه  برای  غیرد ولتی  و 
کلی محتوا و د امنه و منابع تخصیص یافته به آنها باید  بهبود  
یابد . سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق های بازرگانی و سایر 
ارائه د هند گان خد مات مذکور همیشه مجهز نیستند  و د ر بعضی 
موارد  فاقد  ظرفیت  کاف ی برای انجام وظایف خود  هستند . 
این کمبود های ظرفیتی ازجمله به جمع آوری، تحلیل و انتشار 
مشاوره ای  خد مات  ارائه  معنی د ار،  و  د قیق  تجاری  اطالعات 
بازارهای هد ف  د رباره  متوسط  و  ُخرد ، کوچک  بنگاه های  به 
و  بازار  هوش  مورد   د ر  بنگاه ها  ظرفیت  ارتقای  و  مشخص، 
بازاریابی و برند سازی و تطبیق فرصت های بازار با پیشنهاد ات 

و قابلیت های بنگاه های ایرانی مربوط می شود .  
تحقق  از  اطمینان  برای  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
این  د ارد .  نهاد ی  ظرفیت سازی  به  نیاز  خود   ملی  مأموریت 
قابل توجهی  کمک های  خود   اصلی  ذی نفعان  به  سازمان 
کرد ه است، ولی برای این که بتواند  به د رخواست های مد اوم 
از  د ارد .  بیشتری  منابع  به  نیاز  د هد ،  پاسخ  خود   ذی نفعان 
تنها  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  حد ود  7.000 صاد رکنند ه، 
بود جه  از  می د هد . صرف نظر  خد مات  صاد رکنند ه،   1.000 به 
تأمین  را  کارکنان  هزینه های  عمد تًا  که  سازمان  این  اصلی 
می کند ، بود جه مورد  نیاز برای گسترش خد مات با ارزش افزود ه 

به صاد رکنند گان تأمین نمی شود .
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هد ف  بازارهای  د ر  بازرگانی  رایزن های  شبکه  هم زمان، 
شد ه  مختل   19 کووید   همه گیری  و  منابع  محد ود یت  اثر  بر 
برای  سازوکاری  د ارای  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  است. 
اعزام رایزن های بازرگانی به بازارهای هد ف  اصلی است. قبل 
از شرایط فعلی، تعد اد  22 رایزن بازرگانی د ر مناطق مختلف 
فعالیت می کرد ند  که بر اثر محد ود یت منابع و تنگناهای ناشی 
تاکنون وجود   آنها  امکان جایگزینی  از همه گیری کووید  19 
ند اشته است. گفته می شود  که علت اصلی این امر، چالش های 
مربوط به ارز و تأمین بود جه است. رایزن های بازرگانی نقش 
بسیار مهمی د ر هد ایت فعالیت های مربوط به اطالعات تجاری 

و توسعه تجارت د ارند  و باید  برای آن اولویت قائل شد . 
هیچ سازوکار نهاد ی برای بهره مند ی از د انش گسترد ه و 
مأموریت  د وره  اتمام  از  پس  بازرگانی  رایزن های  قابل اتکای 
آنها و بازگشت آنها به ایران وجود  ند ارد . هرچند  تالش های 
فرد ی رایزن های بازرگانی به اقد اماتی مثل برخی آموزش های 
برنامه  یا  نهاد ی  سازوکار  هیچ  است،  شد ه  منجر  خاص 
از  فعالیت پس  اد امه  یا  د انش  برای مد یریت  سازمان یافته ای 

د وره اتمام مأموریت برای رایزن های بازرگانی وجود  ند ارد .
یک  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  این که  به  توجه  با 
رایگان  باید   می کند   ارائه  که  خد ماتی  است،  د ولتی  سازمان 
باشد  و نمی تواند  برای تأمین منابع استفاد ه شود . د ر عین حال، 
الگوهای برتر بین المللی، نیاز به ارائه خد مات گوناگون ازجمله 
می د هد ،  نشان  را  ارزش افزود ه  با  و  تخصصی  بسیار  خد مات 
یعنی خد ماتی که بنگاه های بزرگ تر و حرفه ای تر متقاضی آن 
هستند  و تمایل د ارند  هزینه این خد مات را نیز پرد اخت کنند . 
تجارت  توسعه  سازمان  قابلیت های  می تواند   د رواقع  امر  این 
افزایش د هد  و د ر عین حال  نیاز  ارائه خد مات مورد   را برای 
چراکه  می د هد ،  افزایش  هم  را  مشتری  شرکت های  جد ّیت 
آنها هزینه خد مات د ریافتی را پرد اخت می کنند . نفع این کار 

برای کمبود  جد ی بود جه د ر سازمان توسعه تجارت ایران نیز 
اساس  بر  می تواند   کار  این  که  حالی  د ر  است.  اهمیت  حایز 
توسعه  توانایی های سازمان  افت  اجرا شود ،  رویه های رسمی 
تجارت بر اثر مشکالت بود جه ای آن قد ر جد ّی است که توجه 
به روش های جایگزینی برای د رآمد زایی این سازمان می تواند  

حایز اهمیت باشد . 

خد مات اصلی به راحتی د ر د سترس نیست

شد ت:    

د سترسی به خد مات اصلی مربوط به اطالعات تجاری و توسعه 
اولویت بند ی  مثال،  عنوان  به  باشد .  نابرابر  می تواند   تجارت 
محصوالت و برند سازی د ر بخش ها - مانند  بنگاه ها- صورت 
بعد   از  ایران هم  تولید ی  است. کاالها و محصوالت  نگرفته 
اقتصاد ی و اقتصاد ی- اجتماعی اهمیت د ارند  و هم می توانند  
تا حد ود ی رکود های اقتصاد ی آیند ه را تعد یل کنند . برند های 
معنی د ار و قد رتمند  بخش ها می توانند  از ما د ر شرایط سخت 
محافظت کنند ، زیرا ارزشی که مصرف کنند گان برای آن برند  
است.  محصول  آن  لحظه ای  مصرف  از  بیشتر  هستند ،  قایل 
طرف  چالش های  به  باید   اقتصاد ی  بنگاه های  منظور،  بد ین 
بسازند ،  را  ویژه خود   تجاری  نشان های  و  کنند   توجه  عرضه 
اما ایجاد  نشان های تجاری خاص بخش ها نیز به همان اند ازه 
مهم است )مثل زعفران که د ارای مجموعه ای از ویژگی های 

کاماًل شناخته شد ه د ر بازارهای بین المللی است(. 
و  تجاری  اطالعات  به  مربوط  خد مات  ارائه د هند گان 
توسعه تجارت تالش کرد ه اند  تا ابتد ا محصوالت خاصی را که 
می توانند  د ر بازارهای هد ف منتخب ارائه شوند  شناسایی کنند  
بر بخش مربوطه  تمرکز  با  نشان تجاری ملی  و سپس یک 
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نفوذ  برای  آن  از  بتوانند   بنگاه ها  که  نحوی  به  کنند ،  ایجاد  
د ر بازارهای بین المللی استفاد ه کنند . عالوه  بر این، اطالعات 
مناسب و جد ید  محد ود ی د رخصوص ترکیبات بازار- محصول 

د ر د سترس است. 
سازمان توسعه تجارت ایران د سترسی کافی به اطالعات 
مستقل  کشورهای  و  )منا(  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه 
اطالعاتی  پایگاه های  بیشتر  و  ند ارد    )CIS( مشترک المنافع 
این  د رنتیجه  و  هستند   قد یمی  سازمان  این  استفاد ه  مورد  
مذکور  بازارهای  با  مرتبط  اطالعات  ارائه  د ر  سازمان 
چالش هایی د ارد . کمبود های اطالعاتی سازمان توسعه تجارت 
و  تجاری  اطالعات  به  مربوط  خد مات  ارائه د هند گان  سایر  و 
توسعه تجارت از چالش های گسترش حضور آنها د ر بازارهای 
بین المللی و همچنین ضعف د اد ه پرد ازی برای ایجاد  حلقه های 
بازخورد  اطالعات از بازارهای هد ف تا نهاد های ملی ارائه د هند ه 
خد مات مربوط به اطالعات تجاری و توسعه تجارت و سپس 
بخش خصوصی هم ریشه می گیرد  و این مشکل د ر سال های 

اخیر تشد ید  شد ه است. 

هماهنگی بین ارائه د هند گان خد مات حمایتی 
محد ود  است

شد ت:    

یک نکته مهم د رخصوص اطالعات تجاری و توسعه تجارت 
این است که ارائه د هند گان این خد مات، راهبرد  مؤثری برای 
توسعه  سازمان های  مانند   بین المللی  نهاد های  با  مشارکت 
از  عمد تًا  امر  این  نکرد ه اند .  اتخاذ  تجاری  شرکای  و  تجارت 
ماهیت سنتی د ولتی بود ن اکثر خد مات حمایتی د ر ایران، انزوای 
تاریخی و به ویژه شد ت تحریم های اخیر ریشه می گیرد . اتحاد  

با شرکای منطقه ای و بین المللی برای سازماند هی  راهبرد ی 
بین بنگاهی،  مأموریت های  مانند   روید اد هایی  د ر  مشارکت  و 
ضروری  غیره  و  تجاری  نمایشگاه های  تجاری،  شریک یابی 
د ر یک  اما  د ارد ،  وجود   د ر حال حاضر  ترتیباتی  چنین  است. 

چارچوب راهبرد ی بلند مد ت قرار ند ارد . 
ارائه د هند گان خد مات  نیز هماهنگی بین  د ر د اخل کشور 
مربوط به اطالعات تجاری و توسعه تجارت نیاز به بهبود  د ارد  
تا اطمینان حاصل شود  که این نهاد ها د ر هر د و سطح استان ها 
و پایتخت قاد ر به پوشش طیف وسیع کاالها و محصوالت، 
تجارت  توسعه  سازمان  هستند .  هد ف  بازارهای  و  استان ها 
اما  د اشت،  چشمگیری  حضور  استان ها  همه  د ر  قباًل  ایران 
ارتباطی  این شبکه  منابع،  کمبود   از  ناشی  چالش های  اثر  بر 
تأثیر  نیز تحت  ارائه خد مات د ر سایر حوزه ها  و  ضعیف شد ه 
اطمینان  منظور  به  تجارت  توسعه  سازمان  است.  گرفته  قرار 
متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  به  خود    خد مات  ارائه  از 
د ر  را  خود   حضور  باید   اطالعات  انتشار  صحیح  مد یریت  و 

استان ها تقویت کند . 
از طرف د یگر، ایجاد  ارتباط با شبکه های مهاجران ایرانی 
د نیا  د ر  ایرانی  بنگاه های  معرفی  به  می توانند   که  خارج  د ر 
کمک زیاد ی بکنند ، ضروری است. تاکنون چنین شبکه های 
ایجاد  نشد ه  بازارهای هد ف  ایرانی د ر  با مهاجران  غیررسمی 
است، گو این که رایزن های بازرگانی د ر کنسولگری ها تا حد ی 
به تقویت روابط و ارتباطات فرهنگی کمک کرد ه اند . با عد م 
هیچ  حاضر،  حال  د ر  هد ف  بازارهای  د ر  رایزنان  این   حضور 
سازوکار جایگزینی برای برقراری ارتباط غیررسمی یا رسمی 

صاد رکنند گان با جوامع  مهاجران ایرانی  وجود  ند ارد .
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بسیاری از   بنگاه های کوچک تر فاقد  ظرفیت 
د اخلی د ر زمینه اطالعات تجاری و توسعه تجارت 

هستند 

شد ت:    

برخی چالش ها د ر سطح بنگاه ها، چشم اند از بین المللی شد ن 
برای  کافی  انگیزه  غالبًا  بنگاه ها  می کند .  محد ود   را  آنها 
صاد رات ند ارند . تعد اد  قابل توجهی از بنگاه ها بر اثر تصور خود  
د رباره موانع، به صاد رات فکر نمی کنند . این بنگاه ها تجارت 
از سازوکارهای سنتی ترجیح  با استفاد ه  با شرکای موجود  را 
می د هند . ناآگاهی کلی بنگاه  ها د رباره صاد رات د رواقع عاملی 
منجر  صاد رات  به  آنها  عالقه  عد م   و  بد بینی  به  که  است 
می شود . د رحقیقت، مشکالتی که د ر مورد  صاد رات از همتایان 
صاد رات   به  آنها  عالقه مند ی  کاهش  به  می شود ،  ذکر  آنها 

کمک می کند .  
د رنتیجه، بنگاه های ایرانی ُخرد ، کوچک و متوسط عمد تًا  
به  یا  هستند ،  خود   فعالیت های  د ر  بازارمحور  رویکرد ی  فاقد  
و  د اخلی  بازار  به  معطوف  بیشتر  آنها  رویکرد   بهتر،  عبارت 
بسیاری  برای  نیازهای بخش د ولتی است. د رحقیقت،  تأمین 
از بنگاه ها، هد ف طالیی این است که با د ولت قرارد اد  منعقد  
کنند  تا به یک بازار باثبات و فروش با قیمت ثابت د ست  یابند . 
به رغم وجود  ظرفیت زیاد  استفاد ه نشد ه برای صاد رات د ر برخی 
بخش ها، بنگاه ها د ر رعایت الزامات ورود  به بازارهای جهانی 
بازار  به  ورود   از شرایط  موارد   از  بسیاری  د ر  یا  د ارند   مشکل 
برای  بنگاه ها  مثال،  برای  ند ارند .  آگاهی  بازار  یا فرصت های 
اطالع از الزامات حد اقل مربوط به کیفیت و ایمنی مواد  غذایی 
تالش  بسیار  غیره(  و  خصوصی  استاند ارد های  و  )مقررات 

می کنند .  

همسایه  بازارهای  بر  صاد راتی  بخش های  از  بسیاری 
تمرکز د ارند  و د ر اینجا هم به اطالعات معناد ار تجاری برای 
این  نمی شود .  توجه  بلند مد ت  یا  میان مد ت  راهبرد   تد وین 
پیچید ه  اطالعات  از  استفاد ه  به  ملزم  را  خود   صاد رکنند گان 
بازار نمی د انند  و فقط متقاضی اطالعات مربوط به قیمت ها و 
اطالعات تماس خرید اران و  امثال آن هستند . از طرف د یگر، 
بازارهایی  د ر نتیجة تحریم ها، صاد رکنند گان بیشتر به سمت 
مانند  عراق و افغانستان گرایش د ارند  و به د نبال فعالیت های  

پیچید ه تر نیستند . 
و  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  محد ود   اطالعات 
اطالعات  همچنین  و  تجارت  فنی  الزامات  مورد   د ر  سایرین 
مانع  تجارت،  روش های  و  توزیع  مجاری  هد ف،  بازارهای 
و  ایرانی  بنگاه های  پیشنهاد ات  بین  می شود .  صاد رات  رشد  
حجم،  پرد اخت،  شرایط  قیمت،  نظر  از  خرید اران  انتظارات 
زمان و شیوه های تحویل، بسته بند ی و استاند ارد های کیفیت 
و غیره  ناهمخوانی آشکاری وجود  د ارد . بنگاه ها از تقسیم بند ی 
بازار و روند های آن آگاه نیستند  و این امر مستقیمًا بر تناسب 
تأثیر  هد ف  بازارهای  جاری  الزامات  با  بنگاه ها  محصوالت 

می گذارد . 
اطالعات بنگاه ها برای تصمیم گیری د ر مورد   بخش بند ی 
هد فمند  بازار و مجاری توزیعی که د ر آن بازارها می توانند  به 
از  د یگر  یکی  است.  محد ود   کنند ،  کار  آنها  با  رهبرد ی  طور 
مشکالت بنگاه ها، ند اشتن اطالعاتی ازجمله د رباره روند های 
مصرف، استفاد ه و کاربرد  محصوالت خود شان است. توانایی 
د یگری که بنگاه ها فاقد  آن هستند ، اولویت بند ی محصول و 
توصیف ویژگی های محصول د ر مورد  محصوالت خاص است. 
بنگاه ها به طور کلی به بحث و تبلیغ د ر مورد  همه محصوالت 
موجود  عالقه مند  هستند  و بر جنبه هایی از محصوالت تکیه 

نمی کنند  که برای خرید اران جذاب است. 
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کشاورزی،  بخش  د ر  به ویژه  بخش ها،  از  برخی  د ر 
چالش های سطح بنگاه ها از مسائل ساختاری ناشی می شود . 
فعل صاد رات به ند رت توسط خود  بنگاه ها )به ویژه بنگاه های 
ُخرد ، کوچک و متوسط( انجام می شود  و کاالها و محصوالت 
چند ین  بین  نهایی  بازارهای  به  رسید ن  از  قبل  معمواًل  آنها 
سرنوشت  از  بنگاه ها  بنابراین،  می شود .  د ست به د ست  واسطه 
این  زیرا  ند ارند ،  آگاهی  الزامات صاد راتی  و  خود   محصوالت 

بخش توسط د الالن و واسطه ها مد یریت می شود .19 
عد م تسلط به زبان خارجی، به ویژه انگلیسی و عربی )برای 
بنگاه هایی که به بازارهای منطقه صاد ر می کنند (، یکی د یگر 
و  د سترسی  کرد ن  محد ود   د ر  که  است  موجود   مشکالت  از 
استفاد ه بنگاه های ایرانی از انبوه اطالعات مرتبط د ر اینترنت 

نقش زیاد ی د ارد . 

موجود ی  نمایش  )با  کشاورزی  برای عرضه محصوالت  الکترونیکی  بازارهای  واسطه ها،  تعد اد   رساند ن  حد اقل  به  برای  که  توصیه می شود   کشاورزی  بخش  فعاالن  به   .19
محصوالت بر اساس منطقه، مقد ار و قیمت( ایجاد  کنند  و این محصوالت را مستقیمًا برای خرید اران بین المللی بالقوه قابل د سترس سازند . این باعث افزایش اعتماد  خرید اران 

به مبد أ و روش های تولید  محصوالت می شود  )د الالن معمواًل این اطالعات را ند ارند (.

ظرفیت های محد ود  بنگاه ها می تواند  از استفاد ه 
آنها از برنامه های حمایتی د ر زمینه اطالعات 

تجاری و توسعه تجارت جلوگیری کند  

شد ت:    

از  آنها  استفاد ه  از  می تواند   بنگاه ها  محد ود   ظرفیت های 
توسعه  و  تجاری  اطالعات  زمینه  د ر  حمایتی  برنامه های 
د ر  موجود   محد ود یت های  بر  عالوه  کند   جلوگیری  تجارت 
د ر  آنها  د اخلی  فعالیت های  توسعه  مانع  که  بنگاه ها  ظرفیت 
زمینه اطالعات تجاری و توسعه تجارت می شود ، بسیاری از 
ارتباطات  و  ظرفیت ها  از  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های 
نیز  بنگاه  از  خارج  حمایت های  از  بهره گیری  برای  الزم 
برخورد ار نیستند . بنابراین، نیاز به تد وین برنامه های پشتیبانی 
هست که ارائه اطالعات تجاری را تسهیل کند  و به بنگاه های 
مذکور این امکان را بد هد  که با استفاد ه از اطالعات تجاری، 
نظام های تولید  و بازاریابی خود  را د ر راستای تأمین نیازهای 

بازار ارتقا د هند . 
رویه های  به  د سترسی  د رخصوص  نیز  ناهماهنگی هایی 
د ارد .  وجود   مقررات  و  قوانین  فعلی  وضعیت  و  الزم  نظارتی 
قوانین  با  انطباق  برای  الزم  الزامات  د رخصوص  بنگاه ها 
اطالعات  نیز  تجارت  مورد   د ر  ایران  خود   د اخلی  مقررات 
محد ود ی د ارند . به عنوان مثال، متوسط زمان ترخیص کاال 
که توسط گمرک محاسبه شد ه است، د ر اختیار تجار و سایر 
بنگاه ها  شکایت های  از  یکی  ند ارد .  قرار  مرزی  د ستگاه های 
نیز این است که تغییر قوانین و مقررات و رویه های قبلی و 
است.  معمول  تجار  قبلی  اطالع  بد ون  جد ید   مقررات  تد وین 
خود   خاص  اینترنتی  د رگاه  د ارای  نهاد ی  هر  که  این  به رغم 
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مقررات  قوانین،  مورد   د ر  کاربرد ی  و  د قیق  اطالعات  است، 
بنگاه ها  د سترس  د ر  به راحتی  تجارت  به  مربوط  رویه های  و 
مشمول  کاالهای  فهرست  یافتن  مثال،  عنوان  به  نیست. 
ترتیب،  به همین  نیست.  آسان  وارد ات  ممنوعیت صاد رات و 
د ر حالی که بر اساس مقررات د ولتی، د ر هر مؤسسه ای، مرکز 
پاسخگویی یا اطالع رسانی وجود  د ارد ، تجار شکایت د ارند  که 
تجار  نمی کند .  برآورد ه  را  آنها  انتظارات  و  نیازها  مراکز،  این 
د ر  ناگهانی  و  مکرر  تغییرات  که  می د هند   گزارش  همچنین 
مقررات و رویه های تجاری بد ون اطالع قبلی انجام می شود  و 

به رد  محموله ها د ر مرزها می انجامد . 
سنتی  معمواًل  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  ایرانی  بنگاه های 
هستند  و غالبًا فعاالنه به د نبال ابزارهای توسعه بنگاه و تجارت 
خود  نیستند . این بنگاه ها فرایند  کامل شناسایی بازارهای بالقوه 
الزامات بسته بند ی و غیره را بررسی نمی کنند . اکثر قریب  و 
بین المللی  نمایشگاه های  و  روید اد ها  د ر  بنگاه ها  اتفاق  به 

تجاری  نمایشگاه های  د ر  که  آنهایی  حتی  نمی کنند .  شرکت 
منتخب شرکت می کنند ، به علت عد م  آماد گی کافی، موفقیت 
بنگاه ها  که   است  این  مرتبط  چالش  یک  د ارند .  محد ود ی 
به طور محد ود  از بازاریابی مستقیم استفاد ه می کنند  و شمار 
صورت  به  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  از  بسیاری 
هیچ گونه حضور  اصاًل  و  می کنند   فعالیت  )آفالین(  برون خط 

برخط )آنالین( ند ارند . 
از  کمی  بازخورد های  که  است  این  د یگر  مرتبط  مسئله 
بنگاه ها به ارائه د هند گان خد مات مربوط به اطالعات تجاری 
اگر  بازخورد ها  این  حالی که  د ر  د ارد ،  وجود   تجارت  توسعه  و 
توسعه  سازمان  به  می تواند   شود ،  انجام  به د رستی  و  به موقع 
تجارت ایران و نهاد های د یگر د ر انطباق هرچه بیشتر خد مات 
و پیشنهاد ات خود  برای حمایت از صاد رکنند گان به گونه ای 
مستمر کمک کند . انجمن ها و تشکل های بخش ها می توانند  

د ر ایجاد  این حلقه بازخورد  نقش زیاد ی ایفا کنند . 

راه پیش رو

د ر حالی که چالش های خارجی مانعی برای تحقق چشم اند از 
نشان  آیند ه  انتظارات  و  گذشته  شواهد   است،  ایران  تجاری 
می د هد  که این چالش ها، مانعی غیرقابل عبور برای پیشرفت 
مستمر د ر تجارت نیست. رمز موفقیت عبارت است از بهبود  
د ر  و  صاد رکنند گان  توسط  اطالعات  از  استفاد ه  و  د سترسی 
عین حال بهبود  آگاهی و برد اشت بازارهای اصلی از صاد رات 
آنها. با این حال، از هر د و نظر پشتیبانی سیاستی و نهاد ی، 
تمرکز بر توسعه صاد رات و کارکرد  اطالعات تجاری و توسعه 
تجارت ضعیف است. راهبرد  اطالعات تجاری و توسعه تجارت، 
رویکرد ی را برای  بهبود  چشم اند از تجارت از طریق اقد اماتی 
د ر سطوح سیاست گذاری، ظرفیت های نهاد ی، و ظرفیت های 

بنگاه ها ترسیم می کند . این کار بر اساس کارهای مرتبطی که 
باید  د ر سطح بخش ها انجام شود ، استوار است. شش راهبرد  
بخشی جزو راهبرد  ملی صاد رات شامل فعالیت هایی د ر زمینه 
بهبود  د سترسی بنگاه ها به اطالعات تجاری، خد مات متناسب 
گسترش،  حال  د ر  و  جد ید   صاد رکنند گان  از  حمایت  برای 
فعالیت های برند سازی و تبلیغاتی، و سایر ابزارهای پاسخگویی 
به تقاضای فزایند ه  د ر بازارهای اصلی می شوند  )جد ول شماره 

.)13
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جد ول 13: فعالیت های مرتبط با اطالعات تجاری و توسعه تجارت

د ر راهبرد  های بخشی جزو راهبرد   ملی صاد رات

فعالیت های مرتبط بخش ها

گیاهان د ارویی

1-1-3-  ارائه پیشنهاد  یک نشان تجاری برای طب ایرانی از طریق نوعی سازوکار رقابتی 
2-1-3-  هماهنگ سازی نشان های تجاری محصوالت صاد راتی با ابتکار نشان ملی 

3-1-3-  شناسایی حقوق مالکیت فکری مناسب برای حمایت از محصوالت جد ید  و محصوالت موجود  
فاقد  حمایت حقوق مالکیت فکری  

1-5-3-  ایجاد  منابع اطالعاتی جد ید  و روزآمد  د ر مورد  بازارهای د اخلی و بین المللی 
از  استفاد ه  نحوه  مورد   د ر  بنگاه ها  و  کشاورزان  برای  ظرفیت سازی  کارگاه های  برگزاری    -3-5-2

اطالعات تجاری 

میوه و سبزیجات

1-1-3- ایجاد  نشان ملی برای محصوالت میوه و سبزیجات تولید  شد ه د ر ایران 
2-1-3- راه اند ازی یک کارزار اطالع رسانی د رباره  نشان تجاری برای ذی نفعان ملی 

3-1-3- تبلیغ نشان تجاری د ر خارج از کشور
4-1-3- راه اند ازی کارزاری ملی برای تبلیغ مصرف محصوالت میوه و سبزیجات با نشان ملی

1-2-3-  ایجاد  د رگاهی د ر شبکه  اینترنت جهت ارائه اطالعات بازار میوه و سبزیجات 
2-2-3-  ایجاد  سازوکارهای منظم برای انتقال اخبار و اطالعات بازار به مزارع )کشاورزان( و بنگاه ها

3-2-3- برگزاری کارگاه های ظرفیت سازی برای کشاورزان و بنگاه ها د ر زمینة  استفاد ه از اطالعات 
تجاری 

4-2-3- تقویت ظرفیت  تشکل های کشاورزان و انجمن های بخش برای عرضه اطالعات تجاری

محصوالت
پتروشیمی

1-1-1-  بهبود  د سترسی شرکت ها به اطالعات مربوط به فرصت های صاد راتی
2-1-1-  تقویت ظرفیت  بنگاه ها د ر مورد  جنبه های حقوقی و فنی تجارت

3-1-1- ترویج محصوالت پتروشیمی ایران د ر بازارهای بین المللی
1-2-1- بهره برد اری از روابط تجاری موجود  برای کاهش عد م قطعیت د ر بخش 

2-2-1- ایجاد  مرجع متمرکزی د ربارۀ تجار/ وارد کنند گان کنونی و بالقوه با همکاری صاد رکنند گان 
فعال

1-3-3- بررسی موانع و د شواری های موجود  د ر راه وارد سازی تجهیزات و ماشین آالت جد ید  به اتفاق 
نمایند گان بخش پتروشیمی برای  تسهیل سرمایه گذاری های جد ید 

2-3-4- تضمین سهولت وارد سازی فناوری های تولید  با بهره وری انرژی از طریق بررسی موانع تجاری 
و تشریفات گمرکی
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قطعات خود رو

2-1-3- ایجاد  و معرفی یک مرکز خد مات پشتیبانی د رباره اطالعات بازار قطعات خود رو  
و  موجود   تجاری  اطالعات  منابع  د رباره  برای شرکت ها  اطالع رسانی  نشست های  برگزاری   -3-1-3

نحوه استفاد ه از آنها  
1-2-3- تشکیل یک کنسرسیوم صاد راتی ملی برای ترویج قطعات خود رو  د ر بازارهای صاد راتی 

2-2-3-  ظرفیت سازی برای اعضای کنسرسیوم د ر مورد  نحوه بهره برد اری از بازارهای اصلی 
3-2-3-  حضور بیشتر د ر نمایشگاه های تجاری )حد اقل چهار نمایشگاه تجاری جد ید ( 

4-2-3-  د سترسی برخط به اطالعات مربوط به تولید کنند گان قطعات خود رو 
6-2-3-  برگزاری نشست های اطالع رسانی د ر  مورد  منافع مشارکت د ر زنجیره های ارزش جهانی

فناوری اطالعات
و ارتباطات

1-6-3- آموزش های سالیانه برای شرکت ها د رباره د سترسی به بازار
2-6-3- راه اند ازی یک واحد  رصد  بازار از طریق سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران 

3-6-3- ایجاد  یک شتاب د هند ه تجاری متناسب با بخش فناوری اطالعات و ارتباطات  
4-6-3-  برگزاری د وره های زبان مرتبط، به ویژه انگلیسی و عربی، برای شرکت ها

گرد شگری

1-2-1-  برگزاری ساالنه همایش های تخصصی گرد شگری برای  به روز  ماند ن د ر مورد  روند ها 
2-2-1-  تهیه د فترچه راهنما برای مشارکت کارامد  د ر نمایشگاه های تجاری 

1-1-4-  ایجاد  نظام عالیم جغرافیایی برای »منطقه اکوتوریسم« یا »روستای گرد شگری جامعه محور« 
یا »روستای برگزید ه«

2-1-4-  تأسیس واحد  واکنش / مد یریت بحران د ر وزارت میراث فرهنگی، گرد شگری و صنایع د ستی 
برای واکنش سریع برخط د ر مقابل تبلیغات منفی  

3-1-4- د عوت از تأثیرگذاران بر سفر 
4-1-4- ظرفیت سازی مشاوران گرد شگری د ر سفارتخانه های ایران د ر خارج 

1-2-4-  الگوبرد اری از مسابقه جوایز گرد شگری پاید ار آسه آن
2-2-4- برجسته نمود ن الگوهای برتر د ر تارنماهای گرد شگری اصلی 

3-2-4- افزایش فعالیت های آگاهی بخشی د ر مورد  گرد شگری و چشم اند از آن 
2-3-4- راه اند ازی کارزار بازاریابی نوآورانه برای معرفی ایران به عنوان یک مقصد  پیشرفته 

3-3-4-  تعیین مجاری مناسب برای کارزار مذکور  
4-3-4- برگزاری روید اد های بین المللی )ورزشی، مسابقات و جشنواره ها(
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اهد اف راهبرد ی 
عالوه بر پرد اختن به چالش  های مرتبط با اطالعات تجاری و 
توسعه تجارت د ر شش راهبرد  مربوط به بخش های مختلف، 
د ر چارچوب راهبرد  ملی صاد رات باید  تالش های متقاطعی د ر 

سیاست گذاری،  انسجام  تسهیل  به  مربوط  فعالیت های  قالب 
ارائه د هند گان  برای  ظرفیت سازی  و  نهاد ی  تحول  تسریع 
از  استفاد ه  و  جذب  برای  بنگاه ها  ظرفیت   ارتقای  و  خد مات، 

منابع موجود  انجام گیرد  )جد ول شماره 14(.

جد ول 14: اهد اف راهبرد ی و عملیاتی مربوط به اطالعات تجاری و توسعه تجارت

 3- ارتقای ظرفیت بنگاه ها برای
 جذب و استفاد ه از منابع موجود  د ر
 زمینه اطالعات تجاری و توسعه

 تجارت

       2- تسریع تحول نهاد ی و
 ظرفیت سازی برای ارائه د هند گان

 خد مات مربوط به اطالعات تجاری و
توسعه تجارت

 1- تسهیل انسجام سیاست گذاری
 د رباره اطالعات تجاری و توسعه

 تجارت

به عنوان  صاد رات  تشویق   -3-1
سازوکاری برای رشد  مستمر بنگاه ها 

برای  د یجیتالی  تحول  تقویت   -3-2
گسترش بازارهای بنگاه ها 

ارائه د هند گان  قابلیت های  تقویت   -2-1
اطالعات  به  مربوط  خد مات  اصلی 

تجاری و توسعه تجارت  

بین  هماهنگی  شبکه  تقویت   -2-2
ارائه د هند گان خد مات مربوط به اطالعات 

تجاری و توسعه تجارت 

ارائه د هند گان  تمرکز  تقویت   -2-3
و  تجاری  اطالعات  به  مربوط  خد مات 
توسعه تجارت بر بنگاه های ُخرد ، کوچک 

و متوسط 

1-1- اد غام کارکرد  اطالعات تجاری و 
توسعه تجارت د ر سیاست تجاری ملی و 

ابزارهای راهبرد ی مربوط

یا نشان تجاری  ایجاد  یک برند    -1-2
کشور،  ویژگی های  نمایند ه  که  معناد ار 

فرهنگ و جامعه ایران باشد 

سیاست گذاری  انسجام  تسهیل   :1 راهبرد ی  هد ف 

د رباره اطالعات تجاری و توسعه تجارت

اطالعات  کارکرد   جد ی  اد غام  د نبال  به  راهبرد ی  هد ف  این 
تا  است  ملی  توسعه  کار  د ستور  د ر  تجارت  توسعه  و  تجاری 
تجاری  رقابت پذیری  زمینه  د ر  را  خود   حیاتی  نقش  بتواند  
است  آن  هد ف  این  به  مربوط  فعالیت های  هد ف  کند .  ایفا 
حاشیه  از  تجارت  توسعه  و  تجاری  اطالعات  کارکرد   که 
با  گونه ای هماهنگ  به  آن  کانون  به  مباحث سیاست گذاری 
به طور کلی، الزم است  منتقل شود .  رقابت پذیری صاد راتی 
و  تجاری  اطالعات  کارکرد   زمینه  د ر  ساختاری  تغییر  یک 

توسعه تجارت صورت گیرد . با توجه به شرایط چالش برانگیز 
ناشی از تحریم های خارجی، کارکرد  مذکور بیشتر به حمایت 
د ولت بستگی خواهد  د اشت و د ولت بیش از کشورهای د یگر 

باید  به حمایت از بخش خصوصی بپرد ازد .  
این هد ف راهبرد ی به د نبال تضمین آن است که کارکرد  
اطالعات تجاری و توسعه تجارت به بخشی جد ایی ناپذیر از 
سیاست ها و طرح  های معطوف به استفاد ه از  ظرفیت تجاری 
کیفیت   با  صاد راتی  رقابت پذیری  )زیرا  شود   تبد یل  ایران 
خد مات مربوط به ا طالعات تجاری و توسعه تجارت ارتباط 
به وجود   بخشی  و  ملی  تجاری  نشان های  و  د ارد (  تنگاتنگی 
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نظر گرفتن  د ر  با  باید   نشان های تجاری  یا  برند ها  این  آیند . 
خصوصیات  منعکس کنند ه  و  شوند   ایجاد   بازارها  شرایط 
محوری ایران و محصوالت ایرانی باشند ؛ این امر د ر نهایت 
سرعت نفوذ محصوالت و خد مات ایرانی را د ر بازارهای د ارای 

اولویت تسریع می کند .
مد یریت  بر  راهبرد ی  هد ف  این  به  مربوط  فعالیت های 
محتوای بسیار منفی اخبار مربوط به ایران هم متمرکز خواهد  
بود  )مثل پیشنهاد  ایجاد  یک واحد  مد یریت بحران به عنوان 
جزئی از راهبرد  بخش گرد شگری، برای پایش و واکنش به 
این  فعالیت ها  این  هد ف  ایران(.  به  مربوط  منفی  اطالعات 
است که مطالب مثبت و خنثی کنند ه ای د ر پاسخ به اطالعات 

منفی موجود  د ر تارنماهای گوناگون منتشر شود .

هد ف راهبرد ی 2: تسریع تحول نهاد ی و ظرفیت سازی 

برای ارائه هند گان خد مات مربوط به اطالعات تجاری 

و توسعه تجارت

اصلی  بخش  د و  بر  راهبرد ی  هد ف  این  نهاد ها،  بر  تکیه  با 
توسعه  و  تجاری  اطالعات  د ارد :   تمرکز  بحث  مورد   کارکرد  
شد ،  اشاره  قباًل  که  همان طور  صاد رات(.  توسعه  )یا  تجارت 
خارجی،  چالش برانگیز  و فضای  بنگاه ها  توانایی  پایین  سطح 
تجارت  توسعه  و  تجاری  اطالعات  کارکرد   انجام  مسئولیت 
به  مسئولیت  این  و  می د هد   قرار  د ولت  برعهد ه  بیشتر  را 
ارائه د هند گان رسمی خد مات مربوطه محول می شود . بنابراین، 
این نهاد ها ملزم به تقویت توانایی های خود  هستند ، به طوری 
که بتوانند  به ذی نفعان نهایی خود  - بنگاه های ُخرد ، کوچک 
و متوسط صاد رکنند ه و عالقه مند  به صاد رات-  خد مت رسانی 

کنند .  
توسط  عمیق  بازنگری  یک  مستلزم  ابتد ا  امر  این 
توسعه  و  تجاری  اطالعات  به  مربوط  خد مات  ارائه د هند گان 

برای  تجارت(  توسعه  سازمان  پیشگامی  با  )به ویژه  تجارت 
ارزیابی د قیق خد مات مورد  نیاز بخش های اولویت د ار صاد راتی 
د ر 5 سال آیند ه و میزان سازگاری خد مات جاری با نیازهای 
بخش های  بر  صاد رات  ملی  راهبرد   تکیه  است.  مذکور 
از نقاط ضعف و      اولویت د ار موجب د ستیابی به طیف وسیعی 
یافته های تحلیلی د ر سطح کالن، میانی و بنگاهی شد ه است 

که می تواند  نقطه شروع بازنگری مذکور باشد .  
فعالیت های مربوط به این هد ف باعث تقویت توانایی های 
و  تجاری  اطالعات  به  مربوط  خد مات  منفرد   ارائه د هند گان 
آنها  بین  منعطف  و  منسجم  شبکه ای  ایجاد   تجارت  توسعه 
آن  د امنه  که  می شود   روزآمد   تجاری  اطالعات  ارائه  جهت 
خد مات  بازار،  اطالعات  به  مربوط  تحقیقات  و  د اد ه ها  شامل 
مشاوره ای و راهکارهای الکترونیکی، و آموزش های بنگاهی 
است. د امنه فعالیت ها د ر این حوزه های فرعی می تواند  بسیار 
گسترد ه باشد  و د رنتیجه برای ایجاد  قابلیت ها و ارائه خد مات، 

رویکرد ی مرحله ای اتخاذ خواهد  شد .  
افزایش سطح کیفیت و توانایی رایزن های بازرگانی نیز د ر 
اولویت خواهد  بود . الزم است اطمینان حاصل شود  که د انش 
بازگشت  از  پس  بازرگانی  رایزن های  ارزشمند   و  اول  د ست 
مد یریت  فرایند   یک  می گیرد .  قرار  استفاد ه  مورد   نیز  ایشان 
د انش و یک پایگاه د اد ه ها می تواند  تعبیه شود  که رایزن های 
بازرگانی بتوانند  د ر طول خد مت  خود  و پس از آن اطالعات 
مربوط به بازارهای هد ف را د ر آنجا ذخیره نمایند  که می تواند  
برای کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران و سایر ذی نفعان 
مفید  باشد . یک برنامه آموزشی برای رایزن های بازرگانی نیز 

تهیه خواهد  شد .  
د ر  د وم  رتبه  شهرهای  و  تهران  )شامل  ملی  شبکه  یک 
استان ها و با هد ایت سازمان توسعه تجارت ایران( باید  ایجاد  
شود  که بتواند  به طور جامع نیازهای اطالعات تجاری را بر 
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اساس بازارهای بخش های مختلف  برای بنگاه ها برطرف کند . 
هیچ نهاد ی به تنهایی نمی تواند  همه اطالعات را یکجا د اشته 
باشد ، اما هماهنگی از طریق شبکه یا جمع سپاری20 می تواند  
تأثیر بسزایی د اشته باشد . استفاد ه از فنون فناوری اطالعات 
د ر قالب یک د رگاه )به عنوان مثال( با یک پایگاه د اد ه یکسان 
البته  می شود .  توصیه  مذکور  شبکه  مشترک  مد یریت  تحت 
توانمند ی های  ارتقای  به  آن،  اصلی  ملی  شبکه  این  ایجاد  
و  تجاری  اطالعات  به  مربوط  خد مات  ارائه د هند گان  نهاد ی 
توسعه تجارت و د ر صد ر آنها سازمان توسعه تجارت ایران - با 

توجه به نقش اصلی آن- بستگی د ارد .
شکاف های  ُپرکرد ن  بر  همچنین  راهبرد ی  هد ف  این 
تمرکز  بازار  د ر  نیاز  مورد   حمایت های  ارتقای  برای  حمایتی 
د ر  صاد رکنند گان  برای  د سترسی  قابل  کمک های  د ارد : 
نیز شبکه  و  تجاري  نمایند گي های  از طریق  بازارهاي هد ف 
مهاجران ایرانی و بنگاه های فعال د ر بازارها. با توجه به انزوای 
نسبی ایران از نظر سیاسی، صاد رکنند گان ایرانی بیش از هر 
زمان د یگری به حمایت هد فمند  د ر مورد  روید اد های تجاری، 
هزینه ها  تعد یل  و  بین بنگاهی  تعامالت  موجود ،  فرصت های 

برای توسعه فعالیت های خود  د ر بازارها نیاز د ارند .
قابلیت  هم   بخش خصوصی  با  مشورت  الگوی  یا  مد ل 
شرکت های  آن،  چارچوب  د ر  که  می سازد   فراهم  را  زیاد ی 
مد یریت صاد رات می توانند  خد مات مربوط به اطالعات تجاری 
و توسعه تجارت را ارائه د هند . د ر حال حاضر حد ود  16 شرکت 
مد یریت صاد رات مشغول فعالیت هستند  که با مجوز سازمان 
بنگاه های  به  کمک  بر  و  می کنند   کار  ایران  تجارت  توسعه 
ُخرد ، کوچک و متوسط د ر بازارهای بین المللی تمرکز د ارند . با 
این حال، برخی شرکت های بزرگ تر و با سابقة فعالیت بیشتر 
مد یریت  شرکت های  فعالیت های  مقابل  د ر  که  د ارند   وجود  

20. crowdsourcing

صاد رات مقاومت می کنند ، زیرا شرکت های اخیر توسط د ولت 
شرکت های  ظرفیت های  از  بنابراین،  می شوند .  اد اره  و  تأیید  
استفاد ه نشد ه است. د ر هر  اند ازه کافی  به  مد یریت صاد رات 
صورت، استفاد ه از مد ل مشورت با بخش خصوصی برای ارائه 
خد مات مربوط به اطالعات تجاری و توسعه تجارت یکی از 

الگوهای برتری است که باید  د نبال شود . 
نیز یکی  الکترونیکی  سرانجام، د یجیتالی سازی و تجارت 
خد مات  به  مربوط  مسائل  تعد یل  برای  ممکن  روش های  از 
کاهش  برای  )مثاًل  است  تجارت  توسعه  و  تجاری  اطالعات 
برای شرکت های  تجارت  موانع  و کاهش  معامله  هزینه های 
امارات  بازار  بررسی  که  همان طور  غیره(.  و  کوچک تر 
د اد ه  نشان  تازه  سبزیجات  و  میوه  بخش  د ر  عربی  متحد ه 
و  از خرید اران  الکترونیکی که طیف وسیعی  بازارهای  است، 
تأمین کنند گان را د ر کنار هم گرد  آورد ه اند ، ابزارهای اساسی 
تقاضا      و  عرضه  طرف  د و  هر  د ر  فعالیت ها  تحریک  برای 
با  بود ه اند .  بین المللی  د ر سطح  بلکه  کشور،  د اخل  د ر  نه تنها 
ایران،  ارتباطات د ر  بلوغ بخش فناوری اطالعات و  توجه به 
طرح های مرتبط با تجارت الکترونیکی د ر صورت برنامه ریزی 
این  از  باشند .  د اشته  قابل  توجهی  کارایی  می توانند   مناسب 
منظر، تجارت الکترونیکی با حمایت بخش فناوری اطالعات 
و ارتباطات  - که منابع الزم را برای تولید  برنامه های د اخلی 

د ارد - می تواند  به عنوان یک سازوکار توسعه ای عمل کند .

هد ف راهبرد ی 3: ارتقای ظرفیت بنگاه ها برای جذب 

و استفاد ه از منابع موجود  د ر زمینه اطالعات تجاری و 

توسعه تجارت

صرف نظر از پیشرفت های نهاد ی د ر زمینه کارکرد  اطالعات 
تجاری و توسعه تجارت، توسعه ظرفیت بنگاه ها نیز بسیار مهم 
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خواهد  بود . همان گونه که پیش تر گفته شد ، بنگاه های ایرانی 
د ر جمع آوری اطالعات تجاری د رخصوص بازارها و مشتریان 
د ر  آگاهی  ضعف  د چار  گسترد ه ای  طور  به  و  ند ارند   مهارت 
مورد   الزامات بازارهای هد ف هستند . به طور ساد ه، این راهبرد  
بتوانند   آنها  تا  است  بنگاه ها  جذب  ظرفیت   تقویت  د نبال  به 
بازار که د ر د سترس خواهد   برنامه های پشتیبانی و هوش  از 
هد ف  این  به  مربوط  فعالیت های  کنند .  کامل  استفاد ه  بود ، 
راهبرد ی به افزایش ظرفیت های بنگاه ها برای بهبود  روش ها 
و برنامه های عملیاتی و فرایند  تصمیم گیری تجاری از طریق 

اطالعات تجاری د قیق، به موقع و هد فمند  منجر خواهد  شد .
برای  بنگاه ها  از  حمایت  راستای  د ر  راهبرد ی  هد ف  این 
کسب توانایی استفاد ه فعاالنه از منابع موجود  د ر زمینه اطالعات 
تجاری و توسعه تجارت و د ستیابی به شناخت گسترد ه ای از 
روند ها، فرصت ها و تهد ید ها د ر بازارهای هد ف اصلی و پایگاه 

رقبا د ر بازارها، ارزیابی مزایا و معایب رقابتی نسبی، و تد وین و 
پیاد ه سازی راهبرد های بنگاهی د ر مورد  برند سازی و بازاریابی 

د ر بازارهای هد ف تد وین شد ه است.
ارتقای  برای  راهبرد   این  چارچوب  د ر  که  طرح هایی 
ظرفیت  بنگاه ها به اجرا د رمی آیند ، شامل کارگاه های آموزشی 
صاد راتی،  آماد گی  ارزیابی  آگاهی بخشی،  و  ظرفیت سازی 
راهنمایی،  و  مربیگری  برنامه های  تجاری،  کلینیک  خد مات 
)ازجمله کمک های مالی( می باشند .  بازار  و طرح های توسعه 
این که برخی محصوالت د ارای ظرفیت صاد رات  به  با توجه 
باالیی هستند ، اما بر اثر تضعیف نشان تجاری ناشی از قاچاق 
و صاد رات مجد د  آسیب د ید ه اند ، الزم است استفاد ه از نشانه 
جغرافیایی برای چنین محصوالتی، مانند  زعفران، مورد  توجه 
قرار گیرد . این اقد ام نیز یکی از محورهای تمرکز این هد ف 

راهبرد ی خواهد  بود .

برنامه عمل

بحث،  مورد   راهبرد ی  اهد اف  و  چشم اند از  به  د ستیابی  برای 
برنامه عمل راهبرد ی قوی، کاربرد ی و واقع بینانه الزم  یک 
است. این برنامه د ر اد امه ارائه می شود  و شالود ه این راهبرد  
را تشکیل می د هد . این برنامه عمل حول سه هد ف راهبرد ی 
یاد شد ه و اهد اف عملیاتی آنها تنظیم شد ه است. د ر این برنامه، 
فعالیت ها،  انواع  زمانی،  د وره  اولویت ها،  به  مربوط  اطالعات 
هر  برای  پشتیبان  و  راهبر  اجرایی  نهاد های  و  کّمی،  اهد اف 

فعالیت آورد ه شد ه است.21 

21. نهاد های اجرایی راهبر، نهاد های مسئول و پاسخگو برای هر فعالیت هستند  که ممکن است  فقط نقش نظارتی یا همکاری د اشته یا د ارای نقشی فنی هم باشند  و نهاد های 
پشتیبان، هر نهاد  د یگری هستند  که باید  د ر هر مرحله از اجرای فعالیت د رگیر شوند .
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فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها
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نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

1- تسهیل انسجام 
سیاست-گذاری 
د رباره اطالعات 
تجاری و توسعه 

تجارت

1-1- اد غام کارکرد  
اطالعات تجاری و 
توسعه تجارت  د ر 

سیاست تجاری ملی 
و ابزارهای راهبرد ی  

مربوط

اطالعات  کارکرد   قرارد اد ن   -1-1-1
تجاری و توسعه تجارت د ر کانون سیاست 
تجاری ملی )و حوزه های سیاستی مربوطه( 
کمیته های  اصل  موضوع  به  آن  تبد یل  و 
تجارت،  بر  متمرکز  بین وزارتخانه ای 
و  بخش ها  ویژه  توسعه ای  راهبرد های 

طرح های توسعه ای

2

د ید 
ح ج

طر

  گنجاند ن طرح های  
د ارای ارتباط مستقیم 
با اطالعات تجاری 
و توسعه تجارت 

حد اقل د ر پنج سند       
برنامه ریزی د ر سطح 

بخش یا باالتر

وزارت صنعت، 
معد ن و 
تجارت

سازمان توسعه 
تجارت ایران

د قیق  عمل  برنامه  یک  تد وین    -1-1-2
برنامه های  اساس  بر  بازار  به  ورود   برای 
برای  صاد رات  ملی  راهبرد   بخشی  عمل 
هد ایت اجرا و رد یابی فعالیت های راهبرد ی 
مربوط به اطالعات تجاری و توسعه تجارت 
د ر بخش د ولتی، د ر مورد  هریک از ترکیبات 

بخش های اولویت د ار و بازارهای هد ف

2

د ید 
ح ج

طر
  تد وین برنامه های 
ورود  به بازار  برای 

حد اقل 20 ترکیب بازار-  
محصول، با شاخص های 
اصلی عملکرد  نهاد ی 
و تعیین روشن حد ود  

مسئولیت ها

وزارت صنعت، 
معد ن و 
تجارت؛

سازمان توسعه 
تجارت ایران

مقررات  ساد ه سازی  و   بازبینی   -1-1-3
د ر  بالقوه  سرمایه گذاران  برای  رواد ید  
د ر  به ویژه  اولویت،  د ارای  بخش های 
موارد ی که این امر  می تواند  به حمایت از 
سرمایه گذاری د ر فعالیت های سرمایه گذاری 

مشترک کمک کند 

3

حی
صال

م ا
قد ا

ا

   تعیین حوزه های   
سرمایه گذاری اولویت د ار 
و گروه های سرمایه گذار 

هد ف
  انجام بازنگری د ر 

مقررات رواد ید 
  

وزارت امور 
خارجه؛ 
سازمان 

سرمایه گذاری 
و کمک های 
اقتصاد ی و 
فنی ایران

وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت
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ت       

شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

2-1- ایجاد  یک برند  
یا نشان تجاری معناد ار 
که نمایند ه ویژگی های  

کشور، فرهنگ و 
جامعه ایران  باشد  

تجاری  نشان  یا  برند   یک  ایجاد    -1-2-1
از  مجموعه ای  بر  تکیه  با  ایران  برای  ملی 
و  جامعه  و  فرهنگ  کشور،  ویژگی های  
همچنین فضای کسب وکار / سرمایه گذاری. 
با برند سازی د ر  باید  هرچه بیشتر  این برند  
گرد شگری(  بخش  د ر  )ازجمله  بخش ها 
را  ممکن  تأثیر  بیشترین  تا  باشد   همسو 

د اشته باشد . 

1

د ید 
ح ج

  ایجاد  برند  ملی و طر
سایر ابزارهای حمایتی 
)ازجمله مطالب تبلیغاتی 

و تارنما( 

وزارت صنعت، 
معد ن و 
تجارت؛

سازمان توسعه 
تجارت ایران

وزارت میراث 
فرهنگی، 

گرد شگری و  
صنایع د ستی؛ 
وزارت جهاد  

کشاورزی )و سایر 
وزارتخانه ها و      
انجمن های بخش 

مربوطه(

2-2-1- حمایت از نشانه جغرافیایی برای 
محصوالت خاص ایرانی )ازجمله زعفران(، 
د ر  سوءاستفاد ه  برابر  د ر  ایرانی  برند   از  که 

بازارهای بین المللی محافظت می کند .
نشانه جغرافیایی  ایجاد   مورد   د ر    مشاوره 

برای محصوالت با ظرفیت باال 
  پس از ایجاد  نشانه جغرافیایی، استفاد ه از 
برای حمایت  از سازوکارهای مختلف  یکی 
از طریق  )ازجمله  کشور  از  خارج  د ر  آن  از 
نظام  د وجانبه،  تجاری  موافقت نامه های 
لیسبون برای ثبت بین المللی عالیم منبع یا 
نظام ماد رید  برای ثبت بین المللی عالیم د ر 

سازمان جهانی مالکیت فکری )وایپو(

2

د ید 
ح ج

  ایجاد  و حمایت از طر
نشانه جغرافیایی برای 

چهار گروه کاالیی

وزارت صنعت، 
معد ن و 
تجارت؛

وزارت جهاد  
کشاورزی

سازمان توسعه 
تجارت ایران؛ 

سازمان ثبت اسناد  و 
امالک
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ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

نظارت  مرکز  یک  تأسیس   -1-2-3
اطالعات  مد اوم  بررسی  برای  راهبرد ی 
مربوط به صاد رات ایران د ر عرصه عمومی 
ارائه اطالعات  و  تارنماها(  و  )مثل رسانه ها 
مثبت خنثی کنند ه برای روشنگری علنی د ر 
مقابل تبلیغات منفی. این نوع سازوکار - با 
هد ف مقابله با تبلیغات منفی و اطالعاتی که 
بخش های  ظرفیت  می تواند   بالقوه  طور  به 
سایر  و  صاد رات  ملی  راهبرد   اولویت د ار 
حوزه های اقتصاد ی را محد ود  سازد  - برای 
نوظهور  آسیب پذیر  برند های  از  محافظت 

مهم خواهد  بود . 

2

د ید 
ح ج

  تأسیس مرکز نظارت طر
راهبرد ی 

وزارت صنعت، 
معد ن و 
تجارت

سازمان توسعه 
تجارت ایران

2-تسریع 
تحول نهاد ی و 

ظرفیت سازی برای         
ارائه هند گان خد مات 
مربوط به اطالعات 
تجاری و توسعه 

تجارت

1-2- تقویت      
قابلیت های         

ارائه د هند گان اصلی 
خد مات مربوط به 
اطالعات تجاری و 

توسعه تجارت 

توسعه  افزایش ظرفیت  سازمان    -2-1-1
تجارت ایران و سایر ارائه د هند گان خد مات 
مربوط به اطالعات تجاری و توسعه تجارت.
 مطالعه مقایسه ای سازمان توسعه تجارت 
و  عملیات  وظایف،  ارزیابی  برای  ایران 
آیند ه  د ر  کلی  آماد گی  و  آن  توانمند ی های 

نسبت به نیازهای صاد رکنند گان 
 بر اساس نتایج حاصل از مطالعه مقایسه ای، 
محصوالت،  مورد   د ر  جهت گیری  تغییر 
آموزش کارکنان، خد مات و د ر صورت لزوم 

ساختارهای سازمانی
ارزیابی مشابه سایر   به صورت مرحله ای، 
اطالعات  به  مربوط  خد مات  ارائه د هند گان 

تجاری و توسعه تجارت

1

د ید 
ح ج

طر

  انجام یک بررسی 
جامع د رباره سازمان 
توسعه تجارت ایران 
و تهیه یک فهرست 
اولویت بند ی شد ه از 
اصالحات سازمانی با 

تعیین اقد امات مشخص 
برای اجرای آنها 

سازمان توسعه 
تجارت ایران

سایر ارائه د هند گان 
خد مات مربوط به 
اطالعات تجاری و 

توسعه تجارت
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ت       

شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

آموزشی  برنامه  یک  تد وین   -2-1-2
رایزن های  برای  آموزشی(  )بسته  استاند ارد  
محل  به  آنها  اعزام  از  قبل  بازرگانی 
یک  شامل  باید   بسته  این  خود .  مأموریت 
ابزار / راهنمای خود آموزی مربوط به مبانی 
اطالعات تجاری، به همراه سایر اطالعات 
مورد   د ر  )ازجمله  کشورها  خاص  و  اساسی 
ابزارهای مرکز بین المللی تجارت( باشد  که 
رایزن های بازرگانی ممکن است به آنها نیاز 

د اشته باشند .

2

  تهیه یک بسته 
آموزشی استاند ارد  

به عنوان بخشی از  
برنامه  اعزام رایزن های 

بازرگانی  

وزارت امور 
خارجه؛ وزارت 
صنعت، معد ن 

و تجارت

سازمان توسعه 
تجارت ایران؛ 

سایر ارائه د هند گان 
خد مات مربوط به 
اطالعات تجاری و 
توسعه تجارت  

3-1-2- بررسی آماد گی نمایند گان تجاری 
بین المللی  د فاتر  مستقر د ر کنسولگری ها و 
اطالعات  انتشار  و  جمع آوری  برای  ایران 
بازار و انجام فعالیت های توسعه صاد رات د ر 
نتایج   اساس  بر  خود .  استقرار  محل  کشور 
د ر  اصالحی  اقد امات  انجام  مذکور،  بررسی 

موارد  زیر: 
مورد   د ر  تجاری  نمایند گان  آموزش   
اطالعات  انواع  و  اولویت د ار  بخش های 

نیازمند  بازبینی منظم؛ 
 ایجاد  شبکه هایی بین بنگاه های ایرانی و 
ممکن  که  کشورهایی  د ر  ایرانی  مهاجران 

است مورد  توجه بنگاه های ایرانی باشد ؛

2

د ید 
ح ج

طر

  تهیه گزارش کاملی 
شامل توصیه های 

د قیق و برنامه اجرایی 
برای نمایند گان 

تجاری، سازمان توسعه 
تجارت ایران و سایر       
ارائه د هند گان خد مات 
مربوط به  اطالعات 

تجاری و توسعه تجارت

وزارت امور 
خارجه؛ وزارت 
صنعت، معد ن 

و تجارت

سازمان توسعه 
تجارت ایران؛ 

سایر ارائه د هند گان 
خد مات مربوط به 
اطالعات  تجاری و 

توسعه تجارت
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ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

 جمع آوری و تحلیل اطالعات خاص بازار 
برای انتقال به سازمان توسعه تجارت ایران 
بنگاه های عالقه مند   به  آن  انتشار  و سپس 
به   مربوط  خد مات  ارائه د هند گان  سایر  و 

اطالعات تجاری و توسعه تجارت؛ 
شرکت های  به  پشتیبانی  خد مات  ارائه   
ایرانی عالقه مند  به مشارکت د ر روید اد های 
خاص  نهاد های  با  شبکه  ایجاد   بین المللی، 
انجام      مورد   د ر  کلی  راهنمایی  جویای  یا 

فعالیت های تجاری د ر کشورها؛ و 
 تقویت مباد له اطالعات بین د فاتر خارجی 

توصیه هایی   / رهنمود ها  تهیه    -2-1-4
برای رایزن های بازرگانی د ر مورد  چگونگی 
با        خود   د انش  و  بینش  اشتراک گذاری  به 
ذی نفعان عالقه مند  پس از بازگشت آنها به 
کشور. توصیه های مذکور باید  به طرح های 

نظام مند ی بینجامد . 

3

د ید 
ح ج

  تهیه رهنمود ها و طر
ابالغ آنها به  رایزن های 

بازرگانی

وزارت امور 
خارجه

وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت

ملی،    د انشگاه های  همکاری  با   -2-1-5
کارشناسی،  سطوح  د ر  برنامه هایی  تد وین 
د ر  گواهینامه  د ر سطح  یا  ارشد   کارشناسی 
نسل  پرورش  برای  صاد رات،  توسعه  زمینه 

بعد ی متخصصان توسعه تجارت

3

د ید 
ح ج

   راه اند ازی برنامه طر
جد ید  آموزش عالی 

وزارت 
بهد اشت، 
د رمان و 
آموزش 
پزشکی

وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت
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ت       

شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

و  تجارت  توسعه  مراکز  ایجاد    -2-1-6
ظرفیت  با  صاد راتی  بازارهای  د ر  نوآوری 
بر  تمرکز  با  کنسولگری ها(،  از  )جد ا  باال 
این  تبلیغات.  و  شبکه سازی  د انش،  توسعه 
به  د اشت که  را خواهند   این ظرفیت  مراکز 
عنوان مرکزی برای د ستیابی صاد رکنند گان 
د ر  خد مات  از  وسیعی  طیف  به  عالقه مند  
بازار و همچنین مرکزی برای ارائه خد مات 
کاری  د ستور  با  بالقوه  شرکای  و  مشاوران 
د رباره روید اد های توسعه تجارت عمل کنند .

3

د ید 
ح ج

طر

  تأسیس حد اقل پنج 
مرکز توسعه تجارت و 

نوآوری د ر بازارهای بین 
المللی تأسیس شود 

وزارت صنعت، 
وزارت امور خارجهمعد ن و تجارت

و  انجمن ها  که  امکاناتی  ایجاد    -2-1-7
ارائه د هند گان  سایر  و  بخشی  اتحاد یه های 
خد مات مربوط به اطالعات تجاری و توسعه 
به  را  خام  نسبتًا  اطالعات  بتوانند   تجارت 
این  و  کنند   ارسال  تجارت  توسعه  سازمان 
سازمان بتواند  آن را پرد ازش کند  و تحلیل ها 
و بینش های اساسی را به ذی نفع نهایی ارائه 
و  د اد ه کاوی  توانایی   آن،  موازات  به  د هد . 
تجزیه و تحلیل سازمان توسعه تجارت باید  

بهبود  یابد .

3

د ید 
ح ج

  راه اند ازی برنامه      طر
جمع آوری و پرد ازش 

د اد ه ها  و اعالم آن  به 
انجمن های بخشی

سازمان توسعه 
انجمن های بخشیتجارت ایران

8-1-2- به عنوان یک سازوکار د رآمد زایی 
نسبتًا  نیازهای  به  توجه  با  و  جایگزین، 
پیچید ه انواع خاص بنگاه ها، ارائه خد مات با 
آزمایشی می تواند   به صورت  ارزش-افزود ه 
د ر نظر گرفته شود .  بین خد مات رایگان و 
غیررایگان تعاد ل برقرار شود  تا پاید اری د ر 
ارائه خد مات سازمان توسعه تجارت تضمین 

شود . 

3

حی
صال

م ا
قد ا

   بررسی ابزارهای ا
بالقوه د رآمد زایی از 

طریق مشتریان موجود  
و بالقوه

سازمان توسعه 
تجارت ایران
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ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

2-2- تقویت شبکه 
هماهنگی بین        
ارائه د هند گان خد مات  
مربوط  به اطالعات 

تجاری و توسعه تجارت

د رباره       کاملی  اطالعات  تهیه   -2-2-1
اطالعات  به  مربوط  خد مات  ارائه د هند گان 
تجاری و توسعه تجارت د ر ایران، همراه با 
تعیین حد ود  مسئولیت ها و ظرفیت ها، جهت 

استفاد ه د ر زمینه های بالقوه همکاری 

1

د ید 
ح ج

طر

  تهیه اطالعات و 
ارائه گزارش شناسایی 

زمینه های بالقوه 
همکاری و هماهنگی 

سازمان 
توسعه تجارت 
ایران؛ سایر 

ارائه د هند گان 
خد مات مربوط 
به اطالعات 

تجاری و توسعه 
تجارت

و  راهبرد ی  شبکه  یک  تشکیل    -2-2-2
عملیاتی از ارائه د هند گان خد مات مربوط به 
اطالعات تجاری و توسعه تجارت د ر سراسر 
تجارت  توسعه  سازمان  هد ایت  با  ایران 
مسئولیت های  کارامد   تقسیم  برای  ایران، 
خصوصی  بخش  ذی نفعان  به نفع  مربوطه 
شبکه،  این  بخش ها.  از  وسیعی  طیف  د ر 
ارائه د هند گان  بین  را  اطالعات  اشتراک 
رتبه  شهرهای  و  تهران  د ر  مذکور  خد مات 

د وم د ر استان ها را تسریع خواهد  کرد . 

2
د ید 

ح ج
طر

  ایجاد  شبکه ای 
بین سازمان توسعه 
تجارت ایران و سایر 
ارائه د هند گان خد مات، 

ازجمله اتاق های 
بازرگانی و انجمن های 

بخشی 

سازمان 
توسعه تجارت 
ایران؛ سایر 

ارائه د هند گان 
خد مات مربوط 
به اطالعات 

تجاری و توسعه 
تجارت

3-2-2-  ایجاد  مجاری هماهنگی رسمی 
کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان  بین 
توسعه  سازمان  ایران،  فنی  و  اقتصاد ی 
تا  مرتبط  وزارتخانه های  و  ایران  تجارت 
اطمینان حاصل شود  که تالش های مربوط 
به  مربوط  طرح های  به  تجارت  توسعه  به 
گسترد ه تر  روابط  و  سرمایه گذاری  توسعه 
خارجی کمک می کند  و به صورت منزوی و 

جد اگانه انجام نمی گیرد . 

2

   تعیین مراکز تماس 
د ر هر سازمان و 

برگزاری   نشست های 
منظم برای انجام 

هماهنگی 

وزارت صنعت، 
معد ن و 

تجارت؛ وزارت 
امور خارجه؛ 

سازمان 
توسعه تجارت 
ایران؛ سازمان 
سرمایه گذاری 
و کمک های 

اقتصاد ی و فنی 
ایران
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ت       

شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

د ولت  اقد امات  گسترش   -2-2-4
الکترونیکی برای بهبود  ارائه خد مات مربوط 
به اطالعات تجاری و توسعه تجارت ازجمله 
از طریق د یجیتالی سازی و د سترسی برخط 
به اطالعات، مطالب آموزشی و فرایند های 
اد اری. بنگاه های د رگیر د ر تجارت را برای 
سایر  و  تجاری  واحد   پنجره  به  د سترسی 
مجاری الکترونیکی تسهیل کنند ۀ  رویه های 

تجاری راهنمایی کنید . 

2

د ید 
ح ج

طر

  ایجاد  منابع برخط 
جد ید ی د ر مورد   
اطالعات تجاری، 
آموزش  بنگاه ها و 

رویه های اد اری مرتبط 
با تجارت  

وزارت صنعت، 
معد ن و 
تجارت

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات؛  
سازمان نظام صنفی  

رایانه ای ایران

به عنوان  برخط  د رگاه  ایجاد  یک   -2-2-5
منبع جامع اطالعات تجاری مرتبط و جاری 
که کاربران بتوانند  بر اساس بازار، محصول، 
بخش و سایر معیارها به اطالعات مرتبط با 

موضوعات زیر د ست یابند : 
 تعرفه ها و اقد امات غیرتعرفه ای؛

 استاند ارد ها و مقررات فنی؛
 اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی؛

و  زیست  محیط  به  مربوط  مقررات   
مصرف کنند گان؛ 

 ارائه د هند گان خد مات پشتیبانی )لجستیک(؛
)مانند     خصوصی  بخش  انجمن های   
حرفه ای  سازمان های  بخشی،  انجمن های 

و انجمن های وارد ات(؛
وارد کنند گان،  نمایند گی ها،  راهنمای   
و  عمد ه فروشان،  و  توزیع کنند گان 

ُخرد ه فروشان عمد ه؛ 

1

د ید 
ح ج

  ایجاد  یک د رگاه طر
اطالعات تجارت برخط 

با کمک نمایند گان 
بخش خصوصی 

وزارت صنعت، 
معد ن و 
تجارت

سازمان توسعه 
تجارت ایران



112
ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

و  د اد ه ها  )مثل  بازار  روند های  و  شرایط   
تولید ،  تجارت،  مورد   د ر  تحلیل  و  تجزیه 

مصرف، قیمت و چشم اند از بازار(؛ و
 رویه های صاد رات و سایر رویه های اد اری.

توسعه  سازمان  مد یریت  تحت  د رگاه  این 
از  وسیع تری  شبکه  به  و  ایران  تجارت 
اطالعات  به  مربوط  خد مات  ارائه د هند گان 
خواهد   وصل  تجارت  توسعه  و  تجاری 
به  هم  بازرگانی  رایزنان  به  د رگاه  این  بود . 
د ر  اطالعات  بارگذاری  برای  منبعی  عنوان 
یک محل متمرکز )به مثابه جزئی ازفرایند  

وسیع تر مد یریت د انش( وصل خواهد  بود . 

3-2- تقویت تمرکز 
ارائه د هند گان خد مات 
مربوط به اطالعات 

تجاری و توسعه تجارت 
بر  بنگاه های ُخرد ، 
کوچک و متوسط 

1-3-2- اختصاص کمک های بالعوض و 
طرح های اعتباری صاد راتی برای بنگاه های 
بین المللی  فعالیت های  برای  شرایط  واجد  
آنها مانند  شرکت د ر روید اد های بین المللی 
و هزینه های مربوط به معامالت بین المللی

3

د ید 
ح ج

  ایجاد  یک طرح طر
کمک مالی برای توسعه 
تجارت جهت حمایت از 

صاد رکنند گان

وزارت صنعت، 
معد ن وتجارت

سازمان توسعه 
تجارت ایران

2-3-2- تد وین یک برنامه آموزش مربیان 
با  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رهبری  به 
خصوصی  بخش  مشاوران  آموزش  هد ف 
اطالعات  به  مربوط  خد مات  می توانند   که 
را  ارزش افزود ه  با  تجارت  توسعه  و  تجاری 
برای شرکت های ایرانی ارائه د هند . این امر 
به گسترش خد مات پشتیبانی قابل د سترسی 
بین المللی شد ن  راستای  د ر  بنگاه ها  برای  

آنها کمک خواهد  کرد . 

2

د ید 
ح ج

   اجرای برنامه آموزش طر
مربیان، با حد اقل 20 
شرکت کنند ه مستقیم 

سازمان توسعه 
انجمن های بخشیتجارت ایران
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ت       

شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

3-3-2- تهیه نمایه های بازار برای ترکیبات 
هد ف  بازارهای  و  اولویت د ار  بخش های 
بازار، فرصت های       شامل گرایش های اصلی 
سرمایه گذاری / مشارکت، الزامات ورود   به 
بازار و تقسیم  بازار از نظر نوع مصرف کنند ه 
برای  سازوکاری  بازار.  به  نفوذ  امکان  و 
ایجاد   بازار  نمای  مشخصات  روزآمد سازی 

کنید .

1

د ید 
ح ج

  تهیه حد اقل 20 نمایه طر
و ارائه آن به ذی نفعان

سازمان توسعه 
تجارت ایران

وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت

برای    خود آموز  بسته  یک  تهیه    -2-3-4
جهت  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های 
کمک به آنها د ر ارتقای ظرفیت  خود  برای      
اطالعات  تجزیه وتحلیل  و  جمع آوری 
آموزش  شامل  می تواند   بسته  این  تجاری. 
مرکز  بازار  تحلیل  ابزارهای  الکترونیکی 

بین المللی تجارت باشد .

3

د ید 
ح ج

  تهیه و اجرای بسته طر
آموزشی برای بنگاه های 
ُخرد ، کوچک و متوسط 

سازمان توسعه 
تجارت ایران

وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت

5-3-2- انجام مطالعاتی د رباره  کمبود های 
و  بنگاه ها  نیازهای  بزرگ ترین  و  اطالعاتی 
صاد رات  د رباره  موجود   برد اشت  و  آگاهی 
باال    با ظرفیت  بازارهای صاد راتی  د ر  ایران 
به منظور شناخت بیشتر نیازها و اولویت های 

بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط

2

د ید 
ح ج

طر

   تهیه گزارش هایی 
د رباره کمبود های 

اطالعاتی بنگاه ها و 
برد اشت های موجود  
د رباره صاد رات ایران 

سازمان توسعه 
تجارت ایران

وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت
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ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

بین بنگاهی  هیئت های  اعزام   -2-3-6
بخش های     برای  بین المللی  بازارهای  به 
اولویت د ار )ازجمله مشارکت د ر نمایشگاه ها 
ایرانی  بنگاه های  آن  د ر  که  نشست ها(  و 
د اشته  تعامل  بالقوه  خرید اران  با  می توانند  
به  ورود   انتظارات  و  الزامات  د رباره  و  باشند  

بازار اطالعات بیشتری کسب کنند .

1

د ید 
ح ج

  سازماند هی چهار طر
مأموریت بین المللی 

با مشارکت بنگاه ها و     
بخش های مختلف

سازمان توسعه 
تجارت ایران

وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت

پشتیبانی  طرح های  تد وین   -2-3-7
مالی  کمک  یا  راهنمایی  )شامل  ویژه ای 
بنگاه های  برای  خاص(  هزینه های  برای 
اجرای  حال  د ر  متوسط   و  کوچک  ُخرد ،  
با  اتحاد   طریق  از  بین المللی  قرارد اد های 
یا  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  سایر 
بنگاه های بزرگ تر، با توجه به این که چنین 
و  بیشتر  بلوغ  به  احتماال  همکاری هایی 
تجمیع منابع بنگاه های د رگیر منجر می شود . 

1
د ید 

ح ج
  اجرای د و طرح طر

پشتیبانی با حد اقل 50 
بنگاه ذی  نفع 

وزارت صنعت، 
معد ن وتجارت؛
سازمان توسعه 
تجارت ایران

تشویقی  طرح  د امنه  گسترش   -2-3-8
صاد رکنند گان نمونه به نحوی که بنگاه هایی 
که د ارای معیارهای خاصی هستند  بتوانند  با 
ازجمله  از خد مات  به طیف وسیعی  اولویت 
د ر گمرک و تسهیالت وام و غیره د سترسی 
برای  را  بنگاه ها  برنامه،  این  باشند .  د اشته 
د سترسی به برنامه های پشتیبانی و تصویب 
و  می کند   شرایط  واجد   رسمی  فرایند های 
نمونه  نام صاد رکنند ه  اطالع رسانی  از  فراتر 
ایران  تجارت  توسعه  سازمان  تارنمای  د ر 

است.

2

د ید 
ح ج

طر

   تد وین برنامه 
صاد رکنند ه معتمد  با 
مشارکت حد اقل 10 

بنگاه 

وزارت صنعت، 
معد ن وتجارت
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ت       

شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

از   توسعه طرح حمایت  یا  تد وین   -2-3-9
شرکت های مد یریت صاد رات با هد ف تربیت 
مشاوران بخش خصوصی که بتوانند  مشاوره  
پشتیبانی  زمینه های  د ر  ازجمله  صاد راتی 
بازار به شرکت ها ارائه د هند . وجاهت قانونی 
شرکت های مد یریت صاد رات توسط سازمان 
توسعه تجارت ایران تأیید  یا گواهی خواهد  

شد .

د ید 
ح ج

طر

  تد وین طرح حمایت 
از شرکت های مد یریت 

صاد رات
  ایجاد  سازوکار صد ور 
گواهی برای شرکت های 

مد یریت صاد رات د ر 
سازمان توسعه تجارت 

ایران 

سازمان توسعه 
تجارت ایران

ارزیابی  برنامه  یک  تد وین   -2-3-10
استفاد ه  با  بنگاه ها  برای  صاد راتی  ظرفیت 
طریق  از  بین الملل  تجارت  کارشناسان  از 
خد مات  ارائه  برای  هزینه ها  تقسیم 
صاد راتی  ظرفیت  ارزیابی  و  مشاوره ای 
کمبود ها  شناسایی  با  همراه  بنگاه ها  برای 
نتایج  بنگاه ها.   بالقوه د ر سطح  بازارهای  و 
ارزیابی بعد اً می تواند  برای  هد ایت شرکت ها 
زمینه  د ر  مرتبط  خد مات  د ریافت  به سمت 
اطالعات تجاری و توسعه مورد  استفاد ه قرار 

گیرد .

2

د ید 
ح ج

  اجرای برنامه ارزیابی طر
ظرفیت صاد راتی با 
مشارکت حد اقل 20 

بنگاه ذی نفع 

وزارت صنعت، 
معد ن وتجارت؛
سازمان توسعه 
تجارت ایران

سایر ارا ئه د هند گان 
خد مات مربوط به 
اطالعات تجاری و 

توسعه تجارت

3- ارتقای ظرفیت 
بنگاه ها برای جذب 
و استفاد ه از منابع 
موجود  د ر زمینه 

اطالعات تجاری و 
توسعه تجارت

1-3-  تشویق 
صاد رات به عنوان 

سازوکاری برای رشد   
مستمر بنگاه ها

پویش  یا  کارزار  یک  برگزاری   -3-1-1
بر  تمرکز  با  ملی  سطح  د ر  تغییر  مد یریت 
ُخرد ،  بنگاه های  به ویژه  خصوصی،  بخش 
آنها  توجه  جلب  برای  متوسط،  و  کوچک 
یک  عنوان  به  صاد رات  مزایای  سمت  به 
د رباره  اطالعاتی  ارائه  و  رشد   سازوکار 
گزینه های پشتیبانی د ر د سترس بنگاه ها د ر 

صورت پیگیری روابط بین الملل

2

د ید 
ح ج

طر

   تهیه محتوای کارزار 
و ارائه پیام های اصلی به 
حد اقل 500 بنگاه ُخرد ، 
کوچک و متوسط د ر   

بخش های مختلف 

سازمان توسعه 
تجارت ایران

انجمن های بخشی؛ 
سایر ارائه د هند گان 
خد مات مربوط به 
اطالعات تجاری و 

توسعه تجارت
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ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

2-1-3- تقویت هماهنگی، مواضع مشترک 
و ارائه بازخورد  توسط بنگاه ها به ارائه د هند گان 
خد مات مربوط به اطالعات تجاری و توسعه 
تجارت به نحوی که بتوان خد مات مذکور را  
بر اساس نیازهای بخش خصوصی تنظیم کرد .

3

د ید 
ح ج

طر

  ایجاد  سازوکار اراِئه 
بازخورد  از بنگاه ها به     
ارائه د هند گان خد مات 
مربوط به اطالعات 

تجاری و توسعه تجارت 

سازمان توسعه 
تجارت ایران

انجمن های بخشی؛ 
سایر ارائه د هند گان 
خد مات مربوط به 
اطالعات تجاری و 

توسعه تجارت

و  رشد   برنامه های   اجرای   -3-1-3
شتاب د هی به  صاد رات و حمایت از طرح های 
بُرد ار«  صاد رات  »شتاب د هند ه  مانند   جاری 
)اتاق  و »شتاب د هند ه صاد رات«  اصفهان  د ر 
ایران(  کشاورزی  و  معاد ن  صنایع،  بازرگانی، 
ظرفیت های  تقویت  منظور  به  تهران  د ر 
توسعه  چرخه  کل  به  عالقه مند   بنگاه های 
چارچوب  د ر  ازجمله  صاد راتی  قابلیت های 

کارکرد  اطالعات تجاری و توسعه تجارت

2

د ید 
ح ج

طر

  اجرای برنامه جد ید  
رشد  یا شتاب د هی 

به صاد رات یا برنامه 
ظرفیت سازی برای 
گسترش د سترسی و 
بهبود  خد مات مراکز 

موجود   

وزارت صنعت، 
معد ن وتجارت

سازمان توسعه 
تجارت ایران؛ مرکز 

بین المللی تجارت

2-3-  تقویت تحول 
د یجیتالی برای 

گسترش بازارهای 
بنگاه ها 

عنوان  به  د یجیتالی  تحول  ارتقای   -3-2-1
د ستیابی  د ر  بنگاه ها  از  حمایت  برای  ابزاری 
به بازارهای بین المللی، به ویژه د ر بخش هایی 
پایگاه های  می توانند   که  گرد شگری  مانند  
و  الکترونیکی  تجارت  برای  و محکمی  اولیه 
سایر اشکال د یجیتالی سازی باشند . این برنامه 
بنگاه هایی  برای  آموزشی  کارگاه های  شامل 
آموزش های  و  آماد گی،   سطح  کمترین  د ر 
تجارت  مانند   موضوعاتی  مورد   د ر  سفارشی 
برای  بازار  د ر  مشارکت  و  الکترونیکی 
بود .  خواهد   بیشتر  آماد گی  د ارای  بنگاه های 
شهرهای  سایر  و  تهران  د ر  ابتد ا  برنامه  این 
بزرگ اجرا خواهد  شد  و سپس قابل گسترش 

به شهرهای رتبه د وم خواهد  بود .

2

د ید 
ح ج

طر

   اجرای برنامه ای 
ملی با هد ف کمک 
به استفاد ۀ بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط 
از مد ل های برخط 

کسب وکار با مشارکت 
حد اقل 50 بنگاه ذی نفع 

وزارت صنعت، 
معد ن وتجارت

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات؛ 
سازمان توسعه 
تجارت ایران
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فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
اولویت ها

1= زیاد 
2= متوسط

3= کم

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

بازارهای  توسعه  از  حمایت   -3-2-2
از  اولویت د ار  بخش های  برای  الکترونیکی 
طریق کمک به طرح های بخش خصوصی 
الکترونیکی  بازارهای  این  د ولتی.  بخش  یا 
کرد   خواهند   تمرکز  د اخلی  بازار  بر  ابتد ا  د ر 
و خد مات پرد اخت و پشتیبانی )لجستیک( را 
د ر بر خواهند  د اشت و به تد ریج به بازارهای    
کاهش  یافت.  خواهند   گسترش  بین المللی 
برای  به ویژه  واسطه ها،  به  وابستگی 
محصوالت کشاورزی )با نمایش د ر د سترس 
بود ن محصوالت بر اساس منطقه،  مقد ار و 
قیمت( و د سترسی مستقیم خرید اران بالقوه        
بازارهای  ایجاد   اهد اف  از  یکی  بین المللی، 

الکترونیکی خواهد  بود .

2
د ید 

ح ج
طر

  راه اند ازی شش بازار 
الکترونیکی بخشی با 

مشارکت تعد اد ی از      
بنگاه ها؛ یا راه اند ازی 

یک بازار واحد  با تمرکز 
بر بخش های مختلف

وزارت صنعت، 
معد ن و 
تجارت؛

سازمان توسعه 
تجارت ایران

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات؛ 

سازمان نظام صنفی 
رایانه ای ایران؛
وزارت جهاد  

کشاورزی

فناوری  بخش  با  همکاری  د ر    -3-2-3
ایجاد  یک سازوکار  ارتباطات،   و  اطالعات 
همکاری و شبکه سازی قابل استفاد ه  توسط 
کسب  برای  بخشی  انجمن های  و  بنگاه ها 
امور  برای  همچنین  و  بازار  اطالعات 
د یگری مانند  بازاریابی، برند سازی و طراحی 

گرافیکی 

3

د ید 
ح ج

  ایجاد  سازوکار با طر
کمک بنگاه های ُخرد ، 

کوچک و متوسط 
صاد رکنند ه 

سازمان توسعه 
تجارت ایران؛ 
سازمان نظام 

صنفی رایانه ای 
ایران
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مد یریت کیفیت 

و  جهانی،  تجارت  د ر  ایران  مشارکت  رمز  بین المللی  رقابت 
بخش،  از  صرف نظر  است.  ایران  رقابت پذیری  رمز  کیفیت 
اند ازه و ماهیت بنگاه ها، بد ون کیفیت هیچ گونه رقابت پذیری 
وجود  نخواهد  د اشت. صرفًا بنگاه هایی که محصوالت و خد مات 
باکیفیت تولید  می کنند ،  قاد ر به موفقیت د ر رقابت، د ستیابی به 
بازارها و حفظ حضور خود  د ر بازارهای بین المللی هستند .  برای 
حفظ رقابت پذیری، بنگاه ها باید  هزینه های مرتبط با کیفیت 
پایین را کاهش د هند  و بهره وری را بهبود  بخشند . د ر حالی که 
د ر سطح شرکت یا بنگاه می توان موفقیت های زیاد ی د ر این 
زمینه به د ست آورد ، توانایی تحقق الزامات بازارهای صاد راتی، 
نیست.  اقتصاد ی  بنگاه های  انحصاری  کنترل  د ر  و  محد ود  
د ستیابی  برای  د ارد .  وجود   صاد رات  برای  ثابتی  هزینه های 
به بازارهای خارجی، این هزینه ها مانند  هزینه های اطالعات 
هزینه های  یا  رایج(  فنی  الزامات  به  مربوط  )اطالعات  بازار 
اصالح فرایند ها برای مطابقت با الزامات فنی خارجی- مثاًل 
برای اجرای استاند ارد ها و انجام اقد اماتی برای تحقق مقررات 
فنی و ارزیابی انطباق با روشی قابل قبول برای بازارها-  به 
بنگاه های ایرانی تحمیل می شود . این هزینه ثابت صاد رات د ر 
تعیین این که کد ام یک از بنگاه ها قاد ر به د سترسی به بازارهای 
خارجی خواهند  بود  و کد ام یک از آنها موفق به انجام این کار 
نخواهند  شد ، بسیار اهمیت د ارد . این واقعیت حتی بیشتر به 
تالش هایی مربوط می شود  که برای طراحی و اجرای راهبرد  
رقابت پذیری ایران انجام می گیرد ، یعنی جایی که تالش های 
از طریق  را  ثابت  این هزینه های  هماهنگ می تواند  مجموع 
اتخاذ سیاست های توانمند سازی منسجم، یکپارچه و همساز، 

مقررات فنی و سازوکارهای حمایتی کاهش د هد . 

22. Quality Infrastructure System (QIS)

کرد ن  برآورد ه  به  مربوط  بنگاهی  عوامل  کلی،  طور  به 
کیفیت  با  خد مت  یا  محصول  یک  برای  مشتری  نیازهای 
کیفیت  از  جنبه هایی  هستند .  شناخته شد ه تر  نسبتًا  خوب 
سیاست ها  نهاد ها،  حوزه  به  و  می رود   فراتر  بنگاه ها  از  که 
مربوط  آنها   بین  روابط  و  نقش ها  خد مات،  ارائه د هند گان  و 
ماند ه  باقی  مبهم  متخصصان  بین  د ر  حتی  معمواًل  می شود ، 
نظام  این  مجموع  د رحقیقت،  می شوند .  د رک  کمتر  نسبتًا  یا 
به هم پیوسته شامل سازمان ها )عمومی و خصوصی( به همراه 
سیاست ها، چارچوب های قانونی و نظارتی مربوطه و اقد امات 
سالمت  و  ایمنی  کیفیت،  ارتقای  و  حمایت  برای  نیاز  مورد  
زیست محیطی کاالها، خد مات و فرایند ها، همان چیزی است 
از  صرف نظر  می شود .  نامید ه  کیفیت22  زیرساخت  نظام  که 
وظایف مد یریت کیفیت د ر د اخل یک بنگاه، نظام زیرساخت 
الزامات کیفیت  توسعه  و  تعریف  برای  ملی  د ر سطح  کیفیت 
از  با استفاد ه  ارزش افزود ه  ایجاد   برای محصوالت و خد مات، 
استاند ارد های بین المللی، و اثبات انطباق محصوالت و خد مات 
با این الزامات از طریق روش های ارزیابی انطباق پذیرفته شد ه 
بین المللی ضروری است. نکته مهم این است که وجود  این 
نظام زیرساخت کیفیت و د سترسی به آن می تواند  هزینه های 

ثابت  یاد شد ه برای صاد رات را کاهش د هد .
د ر  ایران  موفقیت  که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین، 
تجاری  رقابت پذیری  و  اقتصاد ی  تنوع  اهد اف  به  د ستیابی 
با انسجام نظام زیرساخت ملی کیفیت آن د ر زمینه  به شد ت 
اثربخشی  و  راهبرد  ملی صاد رات  د ر  تعریف شد ه  اولویت های 
آن د ر ارائه خد مات استاند ارد سازی، مد یریت کیفیت، ارزیابی 
شرکت های  به  اند ازه شناسی  و  صالحیت  تأیید   انطباق، 
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د ر  مطلوب  کیفیت  زیرساخت  یک  د ارد .  ارتباط  صاد رکنند ه 
ایران که به شرکت های بخش های اولویت د ار د ر زمینه انطباق 
با الزامات بازارهای صاد راتی با رویکرد ی جامع کمک کند ، به 
عنوان یک عامل تسریع کنند ه د ر بهبود  رقابت پذیری اقتصاد  
ایران، توانایی آن برای مشارکت د ر تجارت جهانی و افزایش 

ارزش تجاری عمل خواهد  کرد . 

ارتقای مد یریت  از طریق  بهبود  عملکرد  صاد راتی 
کیفیت

ارتقای مد یریت کیفیت برای د ستیابی به اهد اف راهبرد  ملی 
باعث  کیفیت  مد یریت  ارتقای  د ارد .  اساسی  اهمیت  صاد رات 
بازارهای  به  د سترسی  توسعه  تجاری،  رقابت پذیری  افزایش 
مهم، افزایش جذابیت سرمایه گذاری، توسعه بخش خصوصی، 
ایران،  قوت  نقاط  از  بهره برد اری  برای  فرصت هایی  ایجاد  
همکاری  برای  فرصت هایی  ظهور  و  اقتصاد ی  تنوع  ارتقای 

بین المللی می شود . 
چشم اند از  تحقق  د ر  اساسی  سهم  کیفیت  مد یریت  اول، 
مهمی  نقش  همچنین  و  ایران  متد اول  تجاری  رقابت پذیری 
د ر تقویت انسجام رویکرد  بهبود  صاد رات و رشد  د ارد . پیشنهاد  
اجرای یک سیاست جامع و اصالحات نهاد ی می تواند  شامل 
نهاد های  د ر  بازنگری  و  کیفیت23  ملی  سیاست  یک  تد وین 
ملی نظام زیرساخت کیفیت برای هماهنگی و تسهیل وظایف 
هماهنگ  ارائه  بهینه سازی  همچنین  و  آنها  مأموریت های  و 

خد مات مرتبط باشد .
اجرای نظام های مد یریت کیفیت و حتی فنون ساد ه بهبود  
و  اید ه پرد ازی  مشارکت،  افزایش  طریق  از  می تواند   کیفیت 
نوآوری کارکنان، فعالیت بخش خصوصی را تحریک و به بهبود  

23. ایران یک سیاست منطقه ای کیفیت د ارد  که با کمک سازمان توسعه صنعتی ملل متحد  )یونید و( برای منطقه تحت پوشش سازمان همکاری اقتصاد ی )اکو( شامل ایران، 
افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان تهیه شد ه است.

فرایند ها کمک کند . استفاد ه از الگوهای برتر و استاند ارد های 
بین المللی می تواند  باعث افزایش اعتماد  به نفس شرکت های 
با  رویارویی  برای  تجاری  جامعه  د ر  کمترشناخته شد ه  د اخلی 
رقابت بین المللی بشود . این فعالیت ها می توانند  به تد ریج و به 

صورت گام به گام و مرحله ای انجام شوند .
برای  ایران  ُپرظرفیت  بخش های  از  بسیاری  اگر  د وم، 
سرمایه گذاری  )و  بین المللی  بازارهای  به  پیشرفت  و  رشد  
خارجی( نیاز د ارند ، پس برای این بخش ها، تسهیل استفاد ه از 
روش های بین المللی مد یریت کیفیت و برآورد ه کرد ن الزامات 
و  تعهد   د اشت.  خواهد   بیشتری  اهمیت  بین المللی  بازارهای 
توانایی شرکت ها د ر بخش های ُپرظرفیت برای اتخاذ الگوهای 
استاند ارد های  اجرای  فرایند ها،  بهبود   کیفیت،  مد یریت  برتر 
  )45001 و   14001  ،22000  ،9001 ایزو  )مثل  بین المللی 
به  نسبی،  با سهولت  بازارهای صاد راتی  الزامات  با  انطباق  و 

جذابیت آنها برای سرمایه گذاری خارجی خواهد  افزود .
مستقیم  سرمایه گذاری  د ر  فناوری  انتقال  مؤلفه  مورد   د ر 
خارجی، بد یهی است که این انتقال فناوری به عنوان مثال از 
طریق ماشین آالت و تجهیزات، با مهارت ها و د انش فنی الزم 
برای انجام عملیات، تعمیر و نگهد اری،  و مد یریت تغییرات 
فنی همراه است. مد یریت کیفیت برای سنجش، بهینه سازی و 
حفظ منافع انتقال فناوری د ر طول زمان ضروری است )شکل 

شماره 33(.
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شکل 33: محتوای فناورانه موافقت نامه های انتقال فناوری
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      تواننرد هرا مری  فعالیرت  شرود. ایرن  بالمللری  با رقابت بین رویاروییشده در جامعه تجاری برای کمترشناخته
 .شوند انجا ای تدریا و به صورت گا  به گا  و مرحلههب

                 المللری  یرران بررای رشرد و پیشررفت بره بازارهرای برین       پُرررفیرت ا هرای  اگر بتیاری از بخرش دو ،      
المللری  برین هرای  رو هرا، تترهیل اسرتفاده از    برای این بخشپس دارند،  گذاری خارجی( نیاز)و سرمایه
تعهرد و   المللری اهمیرت بیشرتری خواهرد داشرت.     کیفیت و برآورده کردن الزامات بازارهای برین مدیریت 

مدیریت کیفیت، بهبود فرایندها، اجرای  الگوهای برتربرای اتخار  پُرررفیتهای در بخش هاتوانایی شرکت
 هرای و انطبراب برا الزامرات بازار    ( 45001و  14001، 22000، 9001مثرل ایرزو   المللری ) استانداردهای بین

 .گذاری خارجی خواهد افزودبه جذابیت آنها برای سرمایه ،با سهولت نتبی یصادرات
گذاری متتقیم خارجی، بدیهی است که این انتقال فنراوری بره   مؤلفه انتقال فناوری در سرمایهدر مورد      

برای انجرا  عملیرات، تعمیرر و     فنی الز  و دانش هامهارتبا و تجهیزات،  آالتق ماشینعنوان مثال از طری
منرافع  سرازی و حفرب   ، بهینهسنجشبرای  مدیریت کیفیت است. همراه و مدیریت تغییرات فنی ، نگهداری

 .(33)شکل شماره  فناوری در طول زمان ضروری استانتقال 

  

 یانتقال فناور هاینامهفناورانه موافقت یمحتوا: 33شکل 

 
             Source: UNCTAD.              

 
یرا   کوچک و متوسط، ایجاد یرک اکوسیترتم  خُرد، های نگاهیک بتتر مطلوب برای ببرای ایجاد سو ،      

نروآوری  ارتقای های نوپا )استارت آپ( و شرکت در مورد  کارآفرینی، تقویت یک فرهنو قویبو  زیتت

Source: UNCTAD.

بنگاه های  برای  مطلوب  بستر  یک  ایجاد   برای  سوم، 
زیست بوم  یا  اکوسیستم  یک  ایجاد   متوسط،  و  کوچک  ُخرد ، 
مورد   شرکت های  د ر  قوی  فرهنگ  یک  تقویت  کارآفرینی، 
نوپا )استارت آپ( و ارتقای نوآوری د ر ایران، کیفیت باید  یکی 
از مسائل اصلی تلقی شود . کیفیت و استاند ارد ها از عوامل مهم 
منحصربه فرد   فروش  گزاره  تد وین  د ر  ابتکارات  این  موفقیت 
عرضه مد اوم کاالها و خد مات با بهترین نوع ساخت از ابتد ا 
هستند  و احتمال عد م  موفقیت را کاهش مي د هند . جهت گیری 
بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط، اکوسیستم های کارآفرینی، 
به  ایرانی د ر مورد  کیفیت به طرق زیر  نوپای  و شرکت های 
عملیات کمک  تثبیت  و  سامان بخشی  و  منظم خطر  کاهش 

می کند :
 برنامه ریزی کیفیت )یعنی طراحی محصوالت مطابق با 

نیازهای مشتری(؛
با  محصوالت  انطباق  تضمین  )یعنی  کیفیت  کنترل   

نیازهای مذکور(؛ 

 تضمین کیفیت )یعنی تضمین تد اوم انطباق محصوالت 
با نیازهای مذکور(؛ و 

 بهبود  کیفیت )یعنی بهبود  بیشتر محصوالت(. 
ظرفیت  از  استفاد ه  باعث  کیفیت  مد یریت  بهبود   چهارم، 
ایران د ر زمینه سرمایه انسانی می شود . آموزش علوم، فناوری، 
مهند سی و ریاضیات یک نیاز عمومی است که ایران با توجه 
زمینه ،  این  د ر  جهان(  سراسر  د ر  )پنجم  خود   عالی  رتبه  به 
ایران  چنانچه  کند .  برآورد ه  را  نیاز مذکور  به راحتی  می تواند   
مهند سی  فناوری،  علوم،  رشته های  فارغ التحصیالن  بتواند  
کیفیت  زیرساخت  ملی  نظام  تقویت  برای  را  ریاضیات  و 
الزامات فنی مربوطه د ر بخش های  با  انطباق گسترد ه  جهت 
اولویت د ار جذب و حفظ کند ، ظرفیت صاد راتی ایران افزایش 

خواهد  یافت )شکل شماره 34 (.
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شکل 34: زیرساخت ملی کیفیت ایران

 فصل پنجم: راهبردهای کارکردهای اصلی پشتیبانی تجارت                  124 

 

عوامرل مهرم موفقیرت ایرن      کیفیت و اسرتانداردها از یکی از متائل اصلی تلقی شود. در ایران، کیفیت باید 
فرد عرضه مداو  کاالها و خدمات با بهترین نوع ساخت از ابتدا ابتکارات در تدوین گزاره فرو  منحصربه

کوچرک و متوسرط،    خُررد،  هرای گیرری بنگراه  دهنرد. جهرت  اهش مری موفقیت را کر  عد  احتمال و هتتند
و  خطرر  منظم به کاهشبه طرب زیر کیفیت  در مورد ایرانی یهای نوپاهای کارآفرینی، و شرکتاکوسیتتم

 کند:کمک میبخشی و تثبیت عملیات سامان
 (؛مطابق با نیازهای مشتری محصوالت طراحی یعنی)ریزی کیفیت برنامه 
 (؛با نیازهای مذکور محصوالتتضمین انطباب  یعنی) کنترل کیفیت   
  و  (؛با نیازهای مذکورمحصوالت  انطبابتداو   تضمین یعنی)تضمین کیفیت 
  (محصوالت بیشتر بهبود یعنی)بهبود کیفیت.   

آمروز   شرود.  چهار ، بهبود مدیریت کیفیت باعث استفاده از ررفیت ایران در زمینره سررمایه انترانی مری    
رتبه عرالی خرود )پرنجم در    به یک نیاز عمومی است که ایران با توجه  فناوری، مهندسی و ریاضیاتعلو ، 

-بتوانرد فرارغ   ایرران  چنانچره  د.کنر بررآورده  تواند  نیاز مذکور را می راحتی، بهاین زمینه سراسر جهان( در
ی زیرسراخت کیفیرت   ملر  نظرا  تقویرت   های علو ، فناوری، مهندسی و ریاضیات را بررای التحصیالن رشته

و حفب کند، ررفیت صادراتی جذب  دارهای اولویتجهت انطباب گتترده با الزامات فنی مربوطه در بخش
 (. 34)شکل شماره  افزایش خواهد یافتایران 

 

 رانیا تیفیک یمل رساختیز: 34 شکل

 

با نگاهی به د امنه کارکرد های یک نظام زیرساخت ملی 
از نظرعمق(، واضح  از نظر وسعت و هم  نوعی )هم  کیفیت 
زیاد ی  مؤثر  راه های  به خود ی خود   کیفیت  مد یریت  که  است 
را برای اشتغال فراهم می کند . تخصص د ر این زمینه بسیار 
مورد  توجه و نسبتًا ناد ر است. با توجه به جمعیت جوانان واجد  
ریاضیات،  و  مهند سی  فناوری،  علوم،  رشته های  د ر  شرایط  
ایران به ویژه نباید  امکاناتی را که د ر این زمینه ایجاد  می شود ، 
فشرد ه  برنامه های  طریق  از  ایرانی  جوانان  بگیرد .  ناد ید ه 
را  خود   مشارکت  می توانند   کارآموزی  و  مقد ماتی  ترویجی، 
افزایش د هند  و بخش های اقتصاد ی تولید ی را تقویت کنند . 
د ر زمان مناسب، آشنایی و تجربه آنها می تواند  ذخیره بزرگی از 
متخصصان باارزش و با تخصص مورد  نیاز مد یریت کیفیت را 
به وجود  آورد . اقد ام د ر این جهت ممکن است به غلبه برهرگونه 
عد م انطباق مهارت ها و فقد ان تخصص الزم د ر حوزه کیفیت 
مورد   اشتغال  این که جریان  استاند ارد ها کمک کند ، ضمن  و 
نیاز برای رفع فقد ان هماهنگی مهارت  ها بین سیاست گذاران، 

نهاد های پشتیبانی و شرکت های خصوصی را به وجود  می آورد . 
هرچند  ایران به تالش های هماهنگ و ابتکارات متمرکز 
د ر خصوص کیفیت و استاند ارد ها نیاز د ارد ، این ابتکارات نباید  
یک موضوع جد ا و مجزا تلقی شود . ذی نفعان و کاربران نهایی 
هستند .  بنگاه ها  ایران  د ر  قوی  کیفیت  زیرساخت  نظام  یک 
بنابراین، فعالیت های مد یریت کیفیت نیز باید  ارتباط و پیوند  
کافی با برنامه ها و فعالیت های اتخاذ شد ه  برای ایجاد  یک 
بستر کارآفرینی و نوآوری محکم برای جوانانی که احتمااًل به 
تأسیس شرکت های آیند ه و ایجاد  فعالیت اقتصاد ی می پرد ازند ، 
د اشته باشد . این د و برنامه را   می توان تقویت کنند ه یکد یگر 
د انست: از یک طرف، برنامه های مرتبط با کیفیت و استاند ارد ها 
می توانند  برنامه های کارآفرینی و نوآوری را به سمت تقویت 
نظام  د یگر،  یک  از طرف  و  د هند ؛  جهت گیری کیفی سوق 
زیرساخت کیفیت برای ایجاد  ارائه د هند گان خد مات مرتبط با 
عنوان  به  چه   - مشاوره  و  آموزش  خد مات  قالب  د ر  کیفیت 
مؤسسات خصوصی و چه تحت نظارت نهاد های عمومی- به 
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کارآفرینی و نوآوری نیاز د ارد .
پنجم،  ایران ازجمله د ر صد د  افزایش تنوع و رشد  صاد رات 
فراوری  بخش  د ر  بهره وری  افزایش  طریق  از  غیرنفتی 
باال  کیفیت  با  تولید  محصوالت  برای  کشاورزی  محصوالت 
و پتانسیل تجاری است. حضور د ر بازارهای بین المللی برای 
محصوالت غذایی مستلزم انطباق با برخی از سختگیرانه ترین 
الزامات فنی تنظیم شد ه مانند  ایمنی غذایی و همچنین الزامات 
خرید اران است که ممکن است شامل موارد  خاص اجتماعی 
و محیطی باشد . د ر این راستا، ضروری است که بخش های 
کشاورزی و صنعتی ایران استاند ارد های بین المللی مربوط به 
مسئله  این  به کار گیرند .  را   22000 ایزو  مانند   غذایی  ایمنی 
خوب  روش های  مانند   پیش نیاز  برنامه های  برمبنای  باید  
خوب  روش های  ساخت25،  خوب  روش های  کشاورزی24، 
انجام  بحرانی27  کنترل  نقاط  و  خطر  تحلیل  و  بهد اشتی26، 
و  غذایی  ایمنی  نظام های  به  مربوط  گواهینامه های  شود . 
استاند ارد های محصول برای شرکت های ایرانی د ر این بخش 
مهم است. عالوه بر این، ایمنی غذایی می تواند  تأثیر اساسی 
بر صنعت گرد شگری و تأمین نیازهای گرد شگران بین المللی 

و انتظارات آنها د ر مورد  غذای سالم و ایمن د اشته باشد .
فعالیت های  د ر  ایران  مشارکت  افزایش  ششم، 
بین المللی  سازمان  سطح  د ر  بین المللی  استاند ارد سازی 
الکتروتکنیک29،  بین المللی  کمیسیون  )ایزو(28،  استاند ارد  
اتحاد یه بین المللی ارتباطات راه د ور30، کمیسیون مقررات مواد  

24. Good Agricultural Practices (GAP)
25. Good Manufacturing Practices (GMP)
26. Good Hygiene Practices (GHP)
27. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
28. International Standards Organization (ISO)
29. International Electrotechnical Commission (IEC)
30. International Telecommunication Union (ITU)
31. Codex
32. Office International des Epizooties (OIE) (or  World Organisation for Animal Health)
33. International Plant Protection Convention (IPPC)

غذایی )کد کس(31، سازمان جهانی بهد اشت د ام32 و کنوانسیون 
کشور  این  برای  را  فرصت هایی  نباتات33  حفظ  بین المللی 
فراهم می کند  تا بتواند  با توجه به نیازهای تولید کنند گان بومی 
تأثیر  بازار  الزامات فنی  و  بین المللی  استاند ارد های  تد وین  د ر 
بگذارد . این مشارکت باعث افزایش اشتراک گذاری تجربیات 
فناوری های  برتر  الگوهای  اتخاذ  و  استاند ارد سازی  زمینه  د ر 

جد ید  می شود .

اقد امات  و  کیفیت  مد یریت  چارچوب  ترسیم 
بهد اشتی و بهد اشت گیاهی 

زیرساخت کیفیت و اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی ایران 
را می توان به پنج موضوع زیر تقسیم  کرد :

و  استاند ارد «  عالی  »شورای  شامل  استاند ارد سازی،   
سازمان ملی استاند ارد  ایران؛ 

 نظام تأیید  صالحیت، شامل مرکز ملی تأیید  صالحیت 
ایران و سایر سازمان های اعتباربخشی د ولتی؛

و  اند ازه شناسی  مؤسسات  شامل  انطباق،  ارزیابی   
و  آزمایشگاه ها،  گواهینامه  صد ور  خد مات  کالیبراسیون 

خد مات بازرسی؛
 سازمان های آموزشی و مشاوره ای مرتبط با کیفیت؛ و 

گیاهی،  بهد اشت  و  بهد اشتی  گواهی  صد ور  نهاد های   
شامل سازمان حفظ نباتات ایران، سازمان های د امپزشکی 

و سازمان غذا و د اروی ایران. 
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با  مرتبط  انجمن های  زیاد ی  تعد اد   باال،  موارد   بر  عالوه 
کیفیت و اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی وجود  د ارند  که 
اقد امات  و  کیفیت  مد یریت  نظام های  اثربخشی  و  کارایی  به 

بهد اشتی و بهد اشت گیاهی ایران کمک می کنند .

استاند ارد سازی
استاند ارد سازی د ر ایران توسط د ولت ایجاد  و حمایت می شود . 
هستند ،  استاند ارد سازی  مسئول  که  د ولتی  اصلی  ساختار  د و 
شورای عالی استاند ارد  و سازمان ملی استاند ارد  ایران هستند . 
د ر  استاند ارد سازی  مرجع  باالترین  استاند ارد   عالی  شورای 
که  این  و  مربوطه  کلیه سیاست های  مورد   د ر  و  است  ایران 
می کند .  تصمیم گیری  باشند ،  اجباری  باید   استاند ارد ها  کد ام 
ریاست شورا برعهد ه رییس جمهور است. رییس سازمان ملی 
استاند ارد ، د بیر شورای عالی استاند ارد  است. مؤسسه استاند ارد  
ایران )نام سابق سازمان ملی استاند ارد  ایران( به عنوان یک 
نهاد  استاند ارد  ملی د ر سال 1960 تأسیس شد . از سال 2011، 
رییس  مستقیم  نظارت  تحت  ایران  استاند ارد   ملی  سازمان 
وزیر  نظارت  تحت  این  از  پیش  که  حالی  د ر  است،  جمهور 

ایران  استاند ارد   ملی  سازمان  بود .  تجارت  و  معد ن  صنعت، 
مختلف  زمینه های  د ر  ملی  استاند ارد    29000 حد ود   تاکنون 
شیمیایی  مواد   کشاورزی،  محصوالت  و  غذایی  مواد   مانند  
محرکه،  نیرو  و  خود رو  اند ازه شناسی،  و  مکانیک  پلیمرها،  و 

مد یریت کیفیت و غیره تد وین کرد ه است. 
اصلی  مسئولیت های  از  یکی  ملی  استاند ارد های  تد وین 
استاند ارد های  فنی  کمیته های  است.  استاند ارد   ملی  سازمان 
کمیته ها  این  می کنند .  تد وین  مختلف  زمینه های  د ر  را  ملی 
ذی نفعان،  استاند ارد ،  ملی  سازمان  کارشناسان  از  متشکل 
با  مطابق  هستند .  تحقیقاتی  مراکز  و  صنایع  د انشگاه ها، 
تد وین  برای  ملی  کمیته   34 د ارای  ایران  مقررات،  و  قوانین 
استاند ارد های ملی است )قاب شماره 10(. کمیته ها مطابق با 
د ستورالعمل های مربوطه تشکیل می شوند  و سیاست انتخاب 
استاند ارد       عالی  شورای  تصویب  به  فنی  کمیته های  اعضای 
مؤسسه  یا  و/  انجمن  سازمان،   119 همچنین،  می رسد . 
پیش نویس  تهیه  برای  استاند ارد   ملی  سازمان  تأیید   مورد  

استاند ارد های ملی وجود  د ارند .



راهبرد ملی صادرات ایران124

قاب 10: استاند ارد های حالل

رعایت قوانین الهی د ر تأمین غذای حالل یکی از موضوعات کشورهای مسلمان است. د ر این زمینه، ایران تالش کرد ه 
است د ید گاه هایی را بر اساس اعتقاد ات مذهبی ارائه د هد . این اقد امات شامل موارد  زیر می شود : 

استاند ارد  ملی12000، غذای حالل-  رهنمود های عمومی: این استاند ارد  بر اساس احکام و قوانین اسالم و مطابق    
با الزامات فقه جعفری، مبنای مورد  نیاز برای انطباق الزامات و ویژگی های مواد  خام و محصوالت غذایی )د ر هر 

مرحله از زنجیره تأمین غذا( را تعیین می کند .
کمک های سازمان ملی استاند ارد  ایران به تد وین استاند ارد های سازمان کنفرانس اسالمی و رهنمود های عمومی برای    
غذای حالل: مطابق با قوانین و مقررات، سازمان ملی استاند ارد  تنها مرجع رسمی برای تد وین استاند ارد های ملی 

و پذیرش استاند ارد های بین المللی به عنوان استاند ارد های ملی برای محصوالت و خد مات است. بنابراین، با تأکید  
بر حفظ اصول اسالمی مشترک و جلوگیری از تعارضات و اختالفات، سازمان ملی استاند ارد  د ر تد وین پیش نویس 

استاند ارد  سازمان کنفرانس اسالمی بر اساس مشترکات مذاهب اسالمی همکاری کرد ه است
تصویب نشان حالل -  طبق بند  16 ماد ه 20 قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاند ارد  ایران، تصویب    

طراحی عالیم استاند ارد  به عنوان یک نشان د ولتی بر عهد ه شورای عالی استاند ارد  است.

سازمان ملی استاند ارد  ایران عضو فعال 215 کمیته فنی 
و کمیته فرعی سازمان بین المللی استاند ارد  است. این سازمان 
همچنین عضو  ناظر 219 کمیته فنی و کمیته فرعی سازمان 

بین المللی استاند ارد  است.
سازمان ملی استاند ارد  ایران مسئولیت د بیرخانه کمیته هاي 
)شویند ه ها(،  سطح  د ر  فعال  مواد   حیوانات،  غذایی  مواد   فني 
بهسازها،  و  کود ها  ژاپن(،  با  مشترک  )مسئولیت  بسته بند ی 
ملی  د ارد . سازمان  بر عهد ه  را  بهد اشتی  و  آرایشی  وسایل  و 
ایران عضو فعال کمیته های سیاست گذاری مربوط  استاند ارد  
به ارزیابی انطباق، مصرف کنند گان، کشورهای د رحال توسعه، 
 624 د ر  تاکنون  استاند ارد   ملی  سازمان  است.  مرجع  مواد   و 
به  مورد   د ر 290   - استاند ارد   بین المللی  سازمان  فنی  کمیته 
ناظر-  عضو  عنوان  به  مورد    334 د ر  و  فعال  عضو  عنوان 

شرکت کرد ه است. 
ملی  سازمان  توسط  که  ملی  متناظر  کمیته های 
تد وین  د ر  قابل توجهی  میزان  به  است،  شد ه  ایجاد   استاند ارد  
از  کمیته ها  این  می کنند .  مشارکت  بین المللی  استاند ارد های 
د بیرخانه، د بیر، رییس، نایب رییس و اعضایی تشکیل می شوند  
که ترکیبی هماهنگ از ذی نفعان مختلف مانند  تولید کنند گان، 
و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  توزیع کنند گان،  مصرف کنند گان، 
مؤسسات د ولتی، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی، د انشگاه ها، 
و  مهند سی  خد مات  ارائه د هند گان  تخصصی،  انجمن های 
مشاوره، کارشناسان، نهاد های ارزیابی انطباق و سازمان ملی 

استاند ارد  ایران می باشند . 
کمیته های متناظر ملی مشخصًا علمی و تخصصی هستند . 
که  واجد  صالحیت  گروه های  میان  از  کمیته ها  این  اعضای 
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به مشارکت د ر تد وین و تجد ید نظر استاند ارد های بین المللی 
را  د بیرخانه ای  باید   آنها  می شوند .  انتخاب  هستند ،  عالقه مند  
تد وین  د ر  صنعتی  و  تخصصی  انجمن های  مشارکت  برای 
ذی نفعان  نهایی  نظرات  جمع آوری  بین المللی،  استاند ارد های 
به  آنها  ارائه  توسعه صنعتی و سپس  و  ملی  منافع  اساس  بر 
کمیته های فنی بین المللی ایجاد  کنند . هشت استاند ارد  سازمان 
بین المللی استاند ارد  بر اساس استاند ارد های ملی اصیل ایران 
و  بهد اشتي  فراورد ه هاي  میکروبیولوژي  که  شد ه اند   تد وین 
آرایشي مربوط می شوند . د ر سازمان ملی استاند ارد  ایران 210 
کمیته متناظر وجود  د ارد . عالوه بر این، سازمان ملی استاند ارد  
د ر حال اجرای طرح هایی د رخصوص استاند ارد های بین المللی 

است. 

اند ازه شناسی
 1925 سال  د ر  ایران  د ر  مقیاس ها  و  اوزان  قانون  اولین 
تصویب شد  که طبق آن نظام بین المللی یکاها به عنوان نظام 
اسالمی  جمهوری  شد .  اعالم  کشور  د ر  رسمی  اند ازه گیری 
و  اوزان  بین المللی  اد اره  عضویت  به   1975 سال  د ر  ایران 
بین المللی  به عضویت سازمان  مقیاس ها34 و د ر سال 1977 
اند ازه شناسی قانونی35 د رآمد . ایران توافق نامه شناسایی متقابل 
با کمیته بین المللی اوزان و مقیاس ها36 را د ر سال 2016 امضا 

کرد .  
به   1975 سال  د ر  ایران  اند ازه شناسی  ملی  مرکز 
با  و  شد   تأسیس  استاند ارد   ملی  سازمان  زیرمجموعه  عنوان 
مساعد ت های فنی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد  )یونید و(؛ 

34. International Bureau of Weights nad Measures (BIPM)
35. International Organization of Legal Metrology (OIML)
36. Mutual Recognition Agreement of the International Committee for Weights and Measures (CIPM MRA)
37. Asian Pacific Metrology Program (APMP)
38. Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)
39. ISO/REMCO

برنامه عمران ملل متحد ؛ و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
ملل متحد  )یونسکو( به عنوان بزرگ ترین مرکز اند ازه شناسی 
خاورمیانه فعالیت می کند . این مرکز از بخش اند ازه گیری برق 

و بخش اند ازه گیری مکانیکی تشکیل می شود . 
استاند ارد های  به  د ستیابی  هد ف  با   ،2012 سال  د ر 
توسعه یافته و قد رت فناوری نوآورانه کشورهای صنعتی، مرکز 
اند ازه شناسی، اوزان و مقیاس های سازمان ملی استاند ارد  ایران 
با استفاد ه از آخرین توانایی های علمی، د انشگاهی، تحقیقاتی 
و صنعتی، یک برنامه راهبرد  ملی توسعه اند ازه شناسی را آغاز 
آن  د وم  و  اول  پنجساله  برنامه های  اساس  راهبرد   این  کرد . 
مؤسسات  سازمانی  ساختار  از  پیروی  با  می د هد .  تشکیل  را 
د رحال توسعه،  و  توسعه یافته  کشورهای  د ر  اند ازه شناسی 
از بخش های  ایران  اوزان و مقیاس های  اند ازه شناسی،  مرکز 

اند ازه شناسی علمی، صنعتی و قانونی تشکیل می شود .
د ر سطوح بین المللی و منطقه ای، مرکز ملی اند ازه شناسی، 
مقیاس ها،  و  اوزان  بین المللی  اد اره  با  مقیاس ها  و  اوزان 
اند ازه شناسی  برنامه  قانونی،  اند ازه شناسی  بین المللی  سازمان 
آسیا- اقیانوسیه37، مؤسسه استاند ارد  و اند ازه شناسی کشورهای 
اسالمی38، و سایر مؤسسات ملی اند ازه شناسی همکاری د ارد . 
کمیته های  د ر  مقیاس ها  و  اوزان  اند ازه شناسی،  ملی  مرکز 
مختلفی ازجمله کمیته های استاند ارد سازی سازمان بین المللی 
اند ازه شناسی قانونی، مواد  مرجع سازمان بین المللی استاند ارد 39، 
اند ازه شناسی  و  استاند ارد   مؤسسه  اند ازه شناسی  شورای  و 

کشورهای اسالمی شرکت می کند . 
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ارزیابی انطباق 
گواهینامه،  صد ور  بازرسی،  آزمون،  شامل  انطباق  ارزیابی 
و  د ولتی  بخش های  ایران،  د ر  می شود .  صالحیت  تأیید   و 
خصوصی اقد امات مرتبط با ارزیابی انطباق را انجام می د هند . 

سازمان های مختلفی د ر این د و بخش فعالیت می کنند .
سازمان ملی استاند ارد  مسئول ارزیابی انطباق محصوالت 
استاند ارد   عالمت  کاربرد   پروانه  صد ور  و  مختلف  خد مات  و 
سازمان های  برخی  این،  بر  عالوه  است.  محصوالت  برای 
مورد   د ر  را  انطباق  ارزیابی  که  د ارند   وجود   نیز  د یگر  د ولتی 
وظایف  می د هند .  انجام  فنی  خد مات  و  محصوالت  برخی 
نظارت،  به  انطباق  ارزیابی  مورد   د ر  استاند ارد    ملی  سازمان 
گواهینامه  صد ور  استاند ارد ،  عالمت  کاربرد   پروانه  صد ور 
کیفیت محصوالت، ارزیابی، بازرسی و سایر فعالیت های فنی، 
تعیین ماهیت کاالهای وارد اتی و اعالم به گمرک، و گواهی 

انطباق با شاخص مصرف انرژی مربوط می شود .  
محصوالت  برای  ایران  د ر  د ولتی  سازمان های  از  برخی 
عمل  انطباق  ارزیابی  نهاد   عنوان  به  خاص  فنی  خد مات  و 
د اروی  و  غذا  سازمان  از  عبارت ا ند   سازمان ها  این  می کنند . 
تحقیقات  مرکز  اطالعات؛  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  ایران؛ 

راه، مسکن و شهرسازی؛ و شرکت ملی گاز ایران. 
سازمان های متعد د ی د ر بخش خصوصی وجود  د ارند  که 
خد مات ارزیابی انطباق را ارائه می د هند . این سازمان ها ممکن 
است د ر ارزیابی انطباق یک یا چند  خد مت فعال باشند . تعد اد  
زیاد ی از نهاد های گواهی کنند ه د ر ایران فعالیت می کنند  که 
آنها شرکت های خارجی و برخی د یگر شرکت های  از  برخی 
ایران  صالحیت  تأیید   ملی  مرکز  توسط  و  هستند   ایرانی 
اعتبارسنجی می شوند . خد مات نهاد های گواهی کنند ه با توجه 

40. TUV NORD Iran
41. DQS Middle East
42. L’Istituto italiano del marchio di qualita (IMQ)

این خد مات  است.  متفاوت  آنها  اعتبارسنجی  و  به صالحیت 
مختلف  بخش های  د ر  کیفیت  به  مربوط  مختلف  حوزه های 
را بر اساس استاند ارد های ملی یا بین المللی مربوطه پوشش 

می د هند .
کیفیت  مد یریت  نظام های  گواهینامه  صد ور  خد مات 
کیفیت  مد یریت  نظام  اطالعات  ثبت   از  عبارت اند   جمله  از 
جاری، اقد ام بر مبنای شرایط تعیین شد ه د ر چارچوب )مثل ایزو 
پایش ممیزی ها )شکل شماره  و  9001(،  صد ور گواهینامه، 
35(. گرچه همه نهاد های گواهی کنند ه بر اثر محد ود یت های 
نمی توانند   پایین  صالحیت های  و  اعتبارسنجی  به  مربوط 
نهاد های  د هند ،  قرار  پوشش  تحت  را  خد مات  این  تمامی 
نورد   توف  مانند   مشترک  سرمایه گذاری  با  گواهی کنند ه 
ایران40 و نهاد های گواهی کنند ه خارجی که  با ایران د ر ارتباط 
این  با  این خد مات را پوشش د هند .  بیشتر  هستند ، می توانند  
حال، بر اثر تحریم های ایاالت متحد ه، بسیاری از شرکت های 
گواهی کنند ه خارجی مجبور به قطع یا محد ود  کرد ن خد مات 
ایران  ایران شد ه اند . نهاد های گواهی کنند ه اصلی د ر  خود  د ر 
نهاد   یک  یا  و/  ایران  تأیید  صالحیت  ملی  مرکز  توسط  که 
تأیید  صالحیت بین المللی تأیید  صالحیت شد ه اند ، عبارت اند  از 
توف  نورد  ایران، شرکت خد مات بین المللی نوین آموز ثبات41، 

و شرکت مرزبان کیفیت42.
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شکل 35: خد مات نهاد های گواهی کنند ه

 

  
 
 
 
 
 

 مديريت
زيستمحيط   

ISO 14001, 
ISO 14064  

 بهداشت 
ISO 9001, 
EN 15224 

 آموزش
ISO 29990,     
ISO 21001  

 مديريت كيفيت
ISO 9001  

 خودرو
LATF 16949  

يمني غذاييا  
BRC and IFS 

standards,  
ISO 22000, 
FSSC 22000 

هوانوردي و هوافضا
EN 9100 series 

 آهنصنعت راه
IRIS 

  پايداري
 محيطيزيست 

SA 8000  

ايمني و سالمت 
 شغلي

ISO 45001,  
SCC/ SCP  

 انرژي
ISO 50001  

 فناوري اطالعات
ISO 27001,  
ISO 22301,  
ISO 20000 

 كننده در ايرانگواهيخدمات نهادهاي 

خد مات خصوصی ارزیابی انطباق د ر ایران شامل خد مات 
بازرسی هم می شود . د ر ایران 173 شرکت بازرسی وجود  د ارند  
تأیید  صالحیت شد ه اند .  ایزو 17020  استاند ارد   بر اساس  که 
پیشرفته  روش های  شامل  ایران  د ر  موجود   بازرسی  خد مات 
بازرسی  و  بسته بند ی،  کاالهای  بازرسی  غیرمخرب،  آزمون 

مواد  و کاالها می شود . 
برای  مؤثر  بسیار  روشی  غیرمخرب  آزمون های 
گزارشی  تا  است  کارخانه  کارکنان  و  تولید کنند گان محصول 
سریع و قابل اعتماد  د ر مورد  کیفیت محصول یا شرایط کارخانه 
به د ست آورند . نقص د ر کیفیت را می توان به سرعت تشخیص 
تأخیر  به توقف و  اغلب  نقاط ضعف و آسیب - که  از  و  د اد  

ناخواسته د ر تولید  منجر می شود  -  می توان جلوگیری کرد .
آزمون های غیرمخرب به حفظ کیفیت محصول و جلوگیری 
از ایجاد  اختالل د ر عملکرد  کارخانه بر اثر خرابی قطعات کمک 

43. Inspection by Method of Saturated Low Frequency Eddy Current (SLOFEC)

سوی  از  ارائه شد ه  غیرمخرب  آزمون های  خد مات  می کند . 
استاند ارد   اساس  بر  ایران  د ر  بین المللی  بازرسی  شرکت های 
DIN EN 473 د ر سطوح 2 و 3 تأیید  صالحیت شد ه است. 

د انش  عملی،  تجربه  سال ها  د ارای  بازرسی  شرکت های  این 
و خارج سایت هستند .  د اخل  د ر  کار  و سابقه   تجربی جامع 
شرکت های بازرسی همچنین می توانند  آزمون های غیرمخربی 
را برای سازمان ها د ر محل تولید کنند گان و متصد یان د ر د اخل 
و خارج از کشور انجام د هند . خد مات آزمون های غیرمخرب 

زیر د ر ایران موجود  است:
 آزمون انتشار امواج صوتی

 خورد گی سریع
 روش آزمون امواج هد ایت شد ه فراصوتی

 بازرسی با استفاد ه از جریان گرد ابی اشباع شد ه فرکانس 
پایین43 
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 آرایه فازی 
 ترموگرافی )د مانگاری(

 اسکن کلیه قسمت ها و ثبت تصویر نقاط خورد گی44 
 راد یوگرافی د یجیتالی

 زمان پرواز پراش 45
 آزمون نشت شار مغناطیسی46 
 شناسایی مواد  مورد  استفاد ه47 

 آزمون واشرهای فلزی48 
 آزمون فراصوتی د وربرد 49  

 بازرسی چشمی از راه د ور50 
اصلی  خد مت  د و  شامل  بسته بند ی  کاالهای  بازرسی 

می شود :
محصوالت  برای  بسته بند  ي  کاالهای  کیفي  کنترل   -1
پتروشیمي بر اساس استاند ارد هاي اجباری و د ستورالعمل هاي 

آزمون؛ و
مواد   تولید کنند ه  کارخانه های  تولید   ظرفیت  ارزیابی   -2
قوانین،  بین المللی،  استاند ارد  های  زمینه،  این  د ر  بسته بند ی. 

مقررات د اخلی و وضعیت موجود  د ر نظر گرفته می شود .
بازرسی مواد  و کاالها شامل بازرسی کاالهای صاد راتی/

وارد اتی؛ بازرسی د ر مجتمع های پتروشیمی؛ نظارت و بازرسی 
تانکرها؛ نظارت بر خط تولید ؛ نظارت بر انباشت، مرتب سازی 
بازرسی  و  نظارت  و  انبار؛  به  ورود ی  کاالهای  طبقه بند ی  و 

کاالها هنگام بارگیری و بارچینی د ر وسایل حمل می شود . 
همان طور که قباًل اشاره شد ، شرکت های بازرسی زیاد ی 
د ر ایران وجود  د ارند  که برخی از معروف ترین آنها عبارت اند  

44. Corroscan
45. Time of Flight Diffraction (TOFD)
46. Magnetic Flux Leakage (MFL)
47. Positive Material Identification (PMI)
48. Ring Type Joint (RTJ)
49. Remote Ultrasonic Testing (RUT)
50. Remote Visual Inspection (RVI)

از آریا اس جی اس، بازرسی فنی ایرانیان، تکین کو، شرکت 
و  مهند سی  بازرسی  شرکت  سورویورز،  اوف  گروپ  ایران 
صنعتی ایران، شرکت بازرسی کیفیت و استاند ارد  ایران، مرکز 
تحقیقات صنایع انفورماتیک، شرکت مهند سی و بازرسی فنی 
ایکا، توف نورد  ایران، و لوید  آلمان. برخی مؤسسات بازرسی از 

طرف مرکز ملی تأیید  صالحیت ایران تأیید  شد ه اند .  
استاند ارد   اساس  بر  تأیید  صالحیت شد ه  آزمایشگاه   740
ایزو 17025 وجود  د ارد . آزمایشگاه ها خد مات گوناگونی را د ر 
زمینه های مختلف مانند  فلزشناسی، برق و الکترونیک،  چوب 
و محصوالت چوبی، بسته بند ی، مکانیک و فلزشناسی، غذا و 
کشاورزی، کود ها و سموم د فع آفات، شیمی، فراورد ه های نفتی 
و محصوالت پتروشیمی، مصالح ساختمانی و مواد  معد نی، و 

خود رو و نیرو محرکه ارائه می د هند . 
تأیید   ملی  مرکز  شامل  ایران  د ر  صالحیت  تأیید   نظام 
صالحیت ایران و سایر مراکز تأیید  صالحیت د ولتی می شود . 
و  بی طرفی  از  اطمینان  برای  صالحیت  تأیید   ملی  شورای 
استقالل مرکز ملی تأیید  صالحیت ایران  تأسیس شد ه است 
)شکل شماره 36(.  اعضای این شورا  نمایند گان وزارتخانه های 
مختلف، د انشگاه ها، نهاد های گواهی کنند ه و بخش خصوصی 

هستند .
استاند ارد   ملی  سازمان  رییس   مربوطه،  آیین نامه  طبق 
ایران، رییس شورای ملی تأیید  صالحیت است. رییس شورا 
ریاست نشست های آن را به عهد ه د ارد . کلیه تصمیمات شورا 
به تأیید  رییس  آن می رسد  و با همکاری نزد یک با رییس مرکز 
ملی تأیید  صالحیت ایران به اجرا د رمی آید . شورا حد اقل 7 و 
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میان طرف های ذی نفع بخش  از  که  د ارد   حد اکثر 21 عضو 
د ولتی و بخش خصوصی برگزید ه می شوند . نمایند گان بخش 
حوزه  که  می شوند   انتخاب  سازمان هایی  میان  از  خصوصی 
تأیید   ملی  مرکز  پوشش  تحت  با صالحیت های  آنها  فعالیت 
صالحیت ارتباط د ارد  و از میان آنها به نمایند گان سازمان های 
مرد م نهاد  اولویت د اد ه می شود . اعضای شورا برای چهار سال 

انتخاب می شوند . 
رییس و نمایند ه مد یریت مرکز ملی تأیید  صالحیت ایران 
به عنوان د بیر شورا د ر کلیه نشست های شورا شرکت می کنند . 
روزآمد   فهرست  ایران  صالحیت  تأیید   ملی  مرکز  د بیرخانه 
اعضای شورا، ازجمله نام و نشانی کامل و سازمان و بخش 

متبوع آنها، را د ر اختیار خواهد  د اشت. 
یا  مربوطه  نمایند گان بخش های  عنوان  به  اعضای شورا 
بر اساس تخصص، بی طرفی استقالل فرد ی مورد  نیاز برای 
اجرای وظایف شورا انتخاب می شوند . نمایند گان بخش د ولتی 

ممکن است ازجمله شامل موارد  زیر باشند : 
استاند ارد   ملی  سازمان  توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت   

ایران؛
 سازمان ملی استاند ارد  ایران؛

 پژوهشگاه استاند ارد ؛
 وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی؛

 وزارت جهاد  کشاورزی؛
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات؛

 وزارت صنعت، معد ن و تجارت؛
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

 سازمان حمایت مصرف کنند گان و تولید کنند گان؛ و
 اتاق بازرگانی صنایع، معاد ن و کشاورزی ایران.

سازمان های  میان  از  ازجمله  بخش خصوصی  نمایند گان 
مرد م نهاد  زیر د عوت می شوند :

 انجمن کیفیت ایران؛
 انجمن مد یریت کیفیت ایران؛

 جامعه ممیزی و بازرسی ایران؛
 انجمن آزمایشگاه های همکار؛

 انجمن د ارند گان نشان استاند ارد  ایران؛
 انجمن مد یریت اجرایی/ کسب وکار ایران؛

 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران؛
 انجمن مد یریت پروژه ایران؛

 انجمن مشاوران مد یریت ایران؛ و 
 انجمن توسعه و بهبود  کیفیت صنایع ایران.

بر اساس نیازها و توازن نمایند گی حوزه های فعالیت مرکز 
برخی  از  آن،  رییس  به تشخیص  ایران  تأیید  صالحیت  ملی 
به عنوان  عضو  یک  از  بیش  است  ممکن  ذی نفع  طرف های 

نمایند گان صالحیت د ار انتخاب شوند . 
نظام تأیید  صالحیت ایران د ر سال 1996 ایجاد  شد  و د ر 
سال 2010 نام آن به مرکز ملی تأیید  صالحیت ایران تغییر 
عنوان  به  را  خود   مسئولیت  تاکنون   2012 سال  از  و  یافت 
یک مرکز مستقل، تحت نظارت مستقیم رییس سازمان ملی 

استاند ارد  انجام می د هد . 
مرکز ملی تأیید  صالحیت  ایران خد مات مربوط به تأیید  
محصول،  و  مد یریت  نظام  گواهی کنند ه  نهاد های  صالحیت 
 ،17025 ایزو  اساس  بر  کالیبراسیون  مراکز  و  آزمایشگاه ها 
مرکز   208/111 شماره  د ستورالعمل  اساس  بر  آزمایشگاه ها 
ارائه  را  بازرسی  شرکت های  و  ایران،  صالحیت  تأیید   ملی 

می د هد .
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شکل 36: ساختار سازمانی مرکز ملی تأیید  صالحیت ایران
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های فعالیت مرکز ملی تأیید صالحیت ایران بره تشرخیص ریریس    بر اساس نیازها و توازن نمایندگی حوزه
   دار انتخراب  عنروان نماینردگان صرالحیت   نفع ممکن است بیش از یک عضو بره ریهای آن، از برخی طرف

 شوند.  
بره مرکرز ملری تأییرد      آننرا    2010در سرال   و شرد ایجراد   1996نظا  تأیید صالحیت ایران در سرال       

تاکنون متئولیت خود را به عنوان یرک مرکرز مترتقل، تحرت      2012و از سال  یافت صالحیت ایران  تغییر
  دهد.یس سازمان ملی استاندارد انجا  مییظارت متتقیم رن

 نظرا   کننرده  گرواهی  نهادهرای  تأییرد صرالحیت  مربروط بره    خدماتایران  مرکز ملی تأیید صالحیت      
اسراس   برر  هرا آزمایشرگاه ، 17025ایرزو   اسراس  کالیبراسیون برر  ها و مراکزآزمایشگاه، محصول و مدیریت

 دهد.   را ارائه می های بازرسیشرکتمرکز ملی تأیید صالحیت ایران، و  111/208شماره دستورالعمل 

 رانیا تیصالح دییتأ یمل مرکز یسازمان ساختار: 36 شکل

 

 

رییس مرکز ملی تأیید 
   شورای تأیید صالحیت  صالحیت ایران 

 مشاوران  کمیته شکایات و اعتراضات 

 نماینده مدیریت 

معاونت تأیید صالحیت  معاونت پشتیبانی 
 کنندههای گواهیشرکت

معاونت تأیید صالحیت 
 ها آزمایشگاه

معاونت تأیید صالحیت 
 نندهکهای بازرسیشرکت

 /تأیید صالحیتالمللی نهادهای مجمع بین
 /المللی تأیید صالحیت آزمایشگاهیاتحادیه بین

 اقیانوسیه  -اتحادیه تأیید صالحیت آسیا

 

رئیس  توسط  چند جانبه  شناسایی  موافقت نامه  امضای  با 
بین المللي  مجمع  رئیس  و  ایران  تأیید  صالحیت  ملی  مرکز 
و  مجمع  آن  مشترک   نشست  د ر  تأیید  صالحیت  نهاد هاي 
اتحاد یه بین المللی تأیید  صالحیت آزمایشگاهی د ر 19 ژوئیه 
کسب  به  موفق  ایران  صالحیت  تأیید   ملی  مرکز   ،2017
شناسایی بین المللی برای خد مات خود  د ر زمینه تأیید  صالحیت  
د رخصوص گواهینامه نظام های مد یریت محیط  زیست )ایزو 
14001(،  گواهینامه نظام مد یریت کیفیت )ایزو 9001(، نظام 
مد یریت انرژی )ایزو 50001(، نظام مد یریت ایمنی و سالمت 
شغلی )ایزو 450001(، و گواهی مد یریت ایمنی مواد  غذایی 

ایزو 22000 د ر بیش از 70 کشور جهان شد .

تأیید   نظام  تعد اد ی  صالحیت،  تأیید   ملی  مرکز  کنار  د ر 
صالحیت د ر ایران وجود  د ارند  که تحت نظارت وزارتخانه ها 
کار  تعاون،  وزارت  د ارند .  قرار  د ولتی  د ستگاه های  سایر  و 
می د هد :  انجام  صالحیت  تأیید   نوع  د و  اجتماعی  رفاه  و 
تأیید   ایمنی  مسائل  مورد   د ر  را  پیمانکاران  وزارتخانه  این 
را  کار«  اد اره  صالحیت  تأیید   »گواهی  و  می کند   صالحیت 
نظارت  تحت  برنامه ریزی  و  مد یریت  سازمان  می د هد .  ارائه 
مستقیم رئیس جمهور ایران است. گواهی صالحیت پیمانکاری 
توسط سازمان مد یریت و برنامه ریزی و معاون برنامه ریزی و 
نظارت راهبرد ی رئیس جمهور صاد ر می شود . این گواهینامه بر 
اساس نظام رتبه بند ی یا د رجه بند ی صاد ر می شود  و توانمند ی 
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گواهینامه  این  می د هد .  نشان  را  اجرایی یک شرکت  و  فنی 
برای شرکت های پیمانکاری، مشاوره ای و نرم افزاری کاربرد  
سازمان  تنها  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  د ارد . 
رسمی تحقیقاتی ایران د ر زمینه ساخت وساز و مسکن است. 
مربوط  مسائل  مورد   د ر  تحقیق  و  مطالعه  مسئول  مرکز  این 
برنامه ریزی،  گزینه های  کشور،  د ر  ساختمانی  فعالیت های  به 
د ر  فنی  و  علمی  توانمند ی های  و  ظرفیت،  کیفیت،  بهبود   و 
زمینه های حمل ونقل، ساختمان و مسکن، معماری و توسعه 
شهری است. اد اره امور مشاوران و پیمانکاران د ر وزارت نفت 
مقررات صد ور گواهینامه مشاوران و پیمانکاران را تنظیم کرد ه 
و مشاوران و پیمانکاران بخش نفت را تأیید  می کند . سازمان 
فناوری اطالعات ایران،  شرکت های حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات و آزمایشگاه های حوزه امنیت اطالعات را ارزیابی و 
تأیید  صالحیت می کند . آزمایشگاه های مذکور مسئول آزمون 

محصوالت امنیتی هستند .

ارتقای کیفیت
ارتقای کیفیت د ر ایران به فعالیت های مشاوره ای و آموزشی و 

همچنین انجمن های مرتبط با کیفیت مربوط می شود .
ایران،  استاند ارد   ملی  سازمان  مسئولیت های  جملة  از 
مسئولیت های  از  برخی  است.  استاند ارد ها  ارتقای  و  آموزش 
و  تنظیم  سیاست ها،  تد وین  از  عبارت اند   زمینه  این  د ر  آن 
همکاری های  حمایتی،  و  آموزشی  برنامه های  بر  نظارت 
و  خصوصی،  و  د ولتی  بخش های  با  فنی  ازجمله  گوناگون 
به  سازمان ها  برخی  همکار.  آموزشی  مراکز  صالحیت  تأیید  
ارائه خد مات آموزشی و مشاوره ای مرتبط با کیفیت به جامعه 
می پرد ازند . سازمان های مشاوره ای و آموزشی عمد ۀ مربوط به 
توف  آکاد می  مد یریت صنعتی،  مؤسسه  از:  عبارت اند   کیفیت 

51. International Register of Certificated Auditors

ایران و آلمان، آرشانیک آوید ، شرکت بازرسی مهند سی ایران، 
شرکت فهامه، شرکت پویا صنعت، و شرکت مرزبان کیفیت 
د انش. عالوه بر این، خد مات آموزشی مرتبط با کیفیت که د ر 
مد یریت  ارشد   کارشناسی  شامل  ازجمله  می شود ،  ارائه  ایران 
حرفه ای کسب و کار )MBA( د ر رشته های مد یریت مهند سی 
 ISO 9001: استاند ارد   آموزش  کیفیت؛  مد یریت  و  صنایع 
 ،ISO 9001:2015 سرممیزی  آموزش  د وره های  و   2015

مورد    ISO 5001 و   ISO 45001 ،ISO 14001: 2015

آموزش های  و  معتبر51«؛  حسابرسان  بین المللی  »ثبت  تأیید  
مربوط به مد یریت فرایند  و مد یریت ریسک یا خطر می شود . 
حوزه های  مورد   د ر  هم  کیفیت  با  مرتبط  مشاوره ای  خد مات 

خاصی ارائه می شود .
انجمن  از  عبارت اند   ایران  د ر  کیفیت  اصلی  انجمن های 
جامعه  ایران،  کیفیت  علمی  انجمن  ایران،  کیفیت  مد یریت 
استاند ارد   نشان  د ارند گان  انجمن  ایران،  بازرسی  و  ممیزی 
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ایران، و انجمن مد یریت سبز ایران.

اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی 
د ر  اساسی  نقشی  که  ایران  د ر  اصلی  نهاد   یا  سازمان  چهار 
خد مات مرتبط با اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی د ارند ، 
عبارت اند  از سازمان غذا و د اروی ایران، آزمایشگاه کنترل و 
ارزیابی غذا )زیرمجموعه سازمان غذا و د اروی ایران(، سازمان 
حفظ نباتات ایران، و سازمان د امپزشکی ایران برای بهد اشت 

حیوانات.
سازمان غذا و د اروی ایران  نهاد   اصلی مسئول د ر زمینه 
ایمنی مواد  غذایی د ر ایران است و به عنوان بخشی از وظایف 
خود ، کنترل های صاد رات و وارد ات و خد مات پشتیبانی مربوطه 
را انجام می د هد . د ر ایران بر اساس بررسی ایزو 2018، 81  
شرکت گواهی شد ه اند  و 68 شرکت هم گواهی تحلیل خطر و 
نقاط کنترل بحرانی را دارند.52  آزمایشگاه کنترل و ارزیابی غذا 
ایران است، مسئولیت  که زیرمجموعه سازمان غذا و د اروی 
و  آشامید نی  و  غذایی  محصوالت  اولیه،  مواد   وارد ات  کنترل 

فعالیت های مربوطه را به عهد ه د ارد . 
ایران د ارای 257 آزمایشگاه غذایی تأیید شد ه با د امنه های 
فعالیت متفاوت است. هشت شرکت بازرسی و ممیزی تأیید  
صالحیت شد ه برای انجام ممیزی های ایمنی غذا د ر خارج از 

کشور وجود  د ارد . 
 ،)1971/1350( کشور  د امپزشکی  سازمان  قانون  مطابق 
اسپرم  نطفه د ار،  تخم مرغ  زند ه،  حیوانات  صاد رات  و  وارد ات 
حیوانات، فراورد ه های خام د امی، د اروهای د امپزشکی، واکسن، 
سرم، مواد  بیولوژیکی، سموم و مواد  ضد عفونی کنند ه، خوراک 
د ام کنسانتره و مکمل یا د اروهای مورد  نیاز برای تولید  مواد  

52. https://www.fda.gov.ir.
53. https://int.ivo.ir/.
54. International Plant Protection Convention (IPPC)

مذکور باید  با توافق وزارت جهاد  کشاورزی انجام شود .
به  سنگینی  ضرر  که  گاوی  طاعون  بیماری  شیوع  با 
د امپزشکی  سازمان   1924 سال  د ر  کرد ،  وارد   د امد اران 
شد .  تأسیس  کشاورزی  جهاد   وزارت  نظارت  تحت  ایران 
سازمان د امپزشکی ایران مرجع ملی د ر زمینه بهد اشت د ام و 
فراورد ه های خام د امی است. سازمان د امپزشکی د ارای 6.000 
کل  اد ارات  د ر  واحد   و  د فتر   747 و  ایران  سراسر  د ر  کارمند  
31 استان است. بیش از 21.000  نفر به عنوان د امپزشک و 
کمک د امپزشک د ر ایران فعالیت می کنند . سازمان د امپزشکی، 
نظام  طریق  از  کشور  سراسر  د ر  را  د ام  بیماری های  بازرسی 
اطالعات جغرافیایی به همراه نظام یکپارچه قرنطینه و سایر 
نظام های مرتبط برای مطابقت با توصیه های سازمان جهانی 

بهد اشت د ام اجرا کرد ه است.
خصوصی،  آزمایشگاه های  وسیله  به  د امپزشکی  خد مات 
آزمایشگاه های د امپزشکی کشوری، آزمایشگاه های د امپزشکی 
استانی، آزمایشگاه د امپزشکی مرکز ملی تشخیص، و آزمایشگاه 
خد ماتی  آزمایشگاه ها  این  می شود .  ارائه  د امپزشکی  مرکزی 
آزمایش های  تخصصی،  تشخیص  و  آسیب شناسی  مانند  
سرولوژی،  آزمایش های  انگل شناسی،  و  میکروب شناسی 
خوراک  شیمیایی  تحلیل  و  تجزیه  سم شناسی،  آزمایش های 
د ام و طیور، میکروب شناسی غذایی، و حفاظت از گیاهان را 

ارائه می د هند .53  
سازمان حفظ نباتات، تحت نظارت وزارت جهاد  کشاورزي، 
ایران  از گیاهان د ر  نهاد های اصلي مسئول حفاظت  از  یکي 
است. طبق قانون حفظ نباتات و کنوانسیون بین المللی حفظ 
نمایند گان  از  متشکل  شورایی  د ارای  سازمان  این  نباتات،54 
وزارت  کشور؛  وزارت  کشاورزی؛  جهاد   وزارت  بلند پایه 
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د ولتی  سازمان های  و  پزشکی؛  آموزش  و  د رمان  بهد اشت، 
د یگر است. هد ف سازمان حفظ نباتات عبارت است از اتخاذ 
سیاست های مناسب جهت محافظت از کشور د ر برابر ورود  و 
شیوع آفات و بیماری ها. سازمان حفظ نباتات به ترتیب د ارای 
و  آفات،  تحلیل خطر  و  پایش  گیاهی،  قرنطینه  مد یریت  سه 
استاند ارد های بهد اشت گیاهی و کنترل آفات است. مد یریت 
قرنطینه گیاهی مسئولیت کنترل وارد ات و صاد رات را بر عهد ه 
بهد اشت  اقد امات  بین المللی  استاند ارد های  با  مطابق  و  د ارد  
این  را  صاد ر می کند .  نباتی  بهد اشت  گواهی های  گیاهی55  
مد یریت 70 د فتر قرنطینه د ارد  که بسیاری از آنها د ر مرزها 

مستقر  هستند . 

چارچوب مقررات فنی 
سال  د ر  که  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون  اساس  بر 
2017/1395 تصویب شد ، اهد اف اصلی ایران د ر زمینه کیفیت 
عبارت اند  از  بهبود  کیفیت و رقابت پذیری محصوالت صاد راتی 
و  تعرفه ای،  و  تجاری  ارزی،  سیاست های  اصالح  طریق  از 
همچنین نوسازی صنایع برای کاهش مصرف انرژی و آلود گی 
و افزایش کارایی و بهبود  کیفیت تولید  د اخلی و رقابت پذیری 

آن برای صاد رات.
تاریخ  د ر  کیفیت«  ملی  راهبرد   »شورای  جلسه  اولین 
استاند ارد ،  ملی  سازمان  رییس  حضور  با   2017 د سامبر   18
عالی  شورای  عضو  د ستگاه های  و  وزارتخانه ها  نمایند گان 
متخصصان  ایران،  کیفیت  مد یریت  انجمن  رییس  استاند ارد ، 
د انشگاهی و نمایند گان تشکل های تخصصی برای تد وین و 
مستند سازی راهبرد  ملی کیفیت برگزار شد . این سند  راهبرد  

هنوز نهایی نشد ه است.
و  بهد اشتی  اقد امات  و  کیفیت  به  مربوط  عمد ه  قوانین 

55. International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM)

بهد اشت گیاهی د ر ایران عبارت اند  از: 
 قانون اوزان و مقیاس ها )1925(؛

 تقویت و توسعه نظام استاند ارد  )2017(؛
 اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاند ارد  و تحقیقات 

صنعتی ایران )1993(؛
ایران  صنعتی  تحقیقات  و  استاند ارد   مؤسسه  تأسیس   

)1960(؛
 یکپارچه سازی نظام استاند ارد  ملی کشور؛

برنامه چهارم  قانون  از  مواد ی  قانون اصالح  ماد ه 33    
توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی )2004(؛

اقتصادي،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون   4 ماد ه   
اجتماعي و فرهنگي )2017(؛

بهد اشتی  و  آرایشی  و  آشامید نی  و  مواد  خوراکی  قانون   
)1967(؛

 قانون ایمنی زیستی )2009(؛
 قانون سازمان د امپزشکی )1971(؛

 قانون حفظ نباتات )1967(؛
 قانون کار )1990(.
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جد ول 15: قوانین مربوط به کیفیت و اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی

نهاد  مجری قانونهد ف/ د امنهقانون و سال تصویب

مرکز اند ازه شناسی اوزان و مقیاس ها-  اوزان و مقیاس هاقانون اوزان و مقیاس ها )1925(
سازمان ملی استاند ارد 

سازمان ملی استاند ارد  و مرکز ملی تأیید  استاند ارد سازی و تأیید  صالحیت د ر ایرانتقویت و توسعه نظام استاند ارد  )2017(
صالحیت ایران

اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاند ارد  
سازمان ملی استاند ارد قوانین و مقررات سازمان ملی استاند ارد و تحقیقات صنعتی ایران )1993(

تأسیس مؤسسه استاند ارد  و تحقیقات 
صنعتی ایران )1960(

سیاست کلی و طرح کلی امور فنی، مالی 
وزارت صنعت، معد ن و تجارتو اد اری سازمان ملی استاند ارد 

یکپارچه سازی نظام استاند ارد  ملی کشور یکپارچه سازی نظام استاند ارد  ملی کشور
رییس جمهوری اسالمی ایراند ر بخش های صنعت، کشاورزی و خد مات

ماد ه 33  قانون اصالح مواد ی از قانون 
برنامه چهارم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و 

فرهنگی )2004(
سازمان ملی استاند ارد  و مرکز ملی تأیید  ارزیابی انطباق

صالحیت ایران

ماد ه 4 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )2017(

بهبود  کیفیت و رقابت پذیری محصوالت 
قوه مجریه صاد راتی

قانون مواد  خوراکی و آشامید نی و آرایشی 
و بهد اشتی )1967(

موضوعات مربوط به تولید ، وارد ات و 
صاد رات مواد  غذایی ، آشامید نی و لوازم 

آرایشی

وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی، 
معاونت غذا و د ارو

موضوعات مربوط به ایمنی زیستیقانون ایمنی زیستی )2009(
وزارت جهاد  کشاورزی؛ وزارت بهد اشت، 
د رمان و آموزش پزشکی؛ وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری؛ سازمان محیط زیست

سازمان د امپزشکی ایرانارتقای وضعیت سالمت حیواناتقانون سازمان د امپزشکی  )1971(

سازمان حفظ نباتاتحفاظت از گیاهانقانون حفظ نباتات )1967(

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیایمنی کارقانون کار )1990(
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محد ود یت ها

سطوح  د ر  مد یریت  نظام  با  مرتبط  اصلی  محد ود یت های 
عوامل فنی و مقرراتی، ظرفیت های بنگاه ها، و همکاری ها و 

ظرفیت های نهاد ی مشخص شد ه است. 

عوامل فنی و مقرراتی، هزینه ها را  افزایش 
می د هد 

شد ت56:    

برای حمایت از انطباق و کاهش هزینه های مربوطه د ر ایران، 
نقایص موجود  د ر سطح مقررات فنی باید  رفع شود . د ر صورت 
کنترل های  همچنین  و  سازمانی  همپوشانی های  امکان، 
د ارو، سازمان  و  غذا  استاند ارد ، سازمان  ملی  )سازمان  موازی 
حمایت مصرف کنند گان و تولید کنند گان و غیره( باید  کاهش 
یابد  یا حذف شود ، و برای اطمینان از تناسب ظرفیت نهاد ها 
اصالحات  انجام  است  ممکن  ضرورت ها،  و  مسئولیت ها  با 

سازمانی الزم باشد .
مورد   د ر  باید   مقررات57  تنظیم  خوب  روش های  اصول 
استاند ارد های اجباری )مقررات فنی( اعمال شود  و بار مقررات 
یابد .  کاهش  بنگاه ها  برای  هم  و  مؤسسه ها  برای  هم  باید  
و  ایران  مختلف  وزارتخانه های  با  مرتبط  د ولتی  سازمان های 
مرکز ملی تأیید  صالحیت، برای ایجاد  هماهنگی بین نظام های 
مختلف تأیید  صالحیت تولید کنند گان و ارائه د هند گان خد مات 
تنظیم  را  بین بخشی58  یا  بین کارکرد ی  مقرراتی  باید   ایرانی، 

56. طبق رویکرد  ریکارد و  هاوسمان، د نی رود ریک و آند رس بالسکو برای شناسایی محد ود یت های د ست وپاگیر رشد  اقتصاد ی، د ر اینجا شد ت محد ود یت ها بر اساس آثار 
مستقیم آنها و همچنین تعد یل پذیری آنها ارزیابی می شود . مشخصًا، آثار این محد ود یت ها بر اساس بی واسطگی، ژرفایی )یعنی میزان تأثیر منفی بر بخش ها( و گسترد گی )یعنی 
د امنه حوزه های اقتصاد ی متأثر( آنها سنجید ه می شود . تعد یل پذیری این محد ود یت ها نیز به پیچید گی چالش ها و ظرفیت تعد یل آنها مربوط می شود . بنابراین، ارزیابی شد ت 
محد ود یت ها به محیط یا شرایط مربوطه بستگی د ارد . این رویکرد  از عهد ۀ مشکالت عملی اولویت بند ی مسائل چند گانه د ر حالت محد ود یت منابع و اطالعات د رباره روابط میان 

محد ود یت ها برمی آید . ن.ک.:
Hausmann, R., Rodrik, D. and Velasco, A. (2004). “Growth diagnostics”, in Stiglitz, J. and Serra, N., eds. The Washing-
ton Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, Oxford University Press, Oxford.
57. Good Regulatory Practice (GRP)
58. cross- functioning

همچنین  استاند ارد ها  فنی(.  مقررات  چارچوب  )اصالح  کنند  
مختلف  مناطق  د ر  اجرا  قابل  قوانین  و  مقررات  با  می تواند  

تجاری )مثل اتحاد یه اروپا( هماهنگ شود .

ظرفیت های بنگاهی باید  تقویت شود 

شد ت:    

برای حفظ و بهبود  د سترسی به بازارها، نیاز به ایجاد  ظرفیت 
امر  این  د ارد .  وجود   کیفیت  ارتقای  برای  بنگاه ها  سطح  د ر 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  ظرفیت  تقویت  شامل  ازجمله 
د ر  فنی  مقررات  و  بین المللی  استاند ارد های  با  انطباق  برای 
برای  شرکت ها  ظرفیت  به ویژه،  می شود .  هد ف  بازارهای 
بسته بند ی  ایمنی مواد  غذایی و  به  الزامات مربوط  با  انطباق 
د ر بازارهای خارجی معین، به خصوص اتحاد یه اروپا، باید  د ر 
نظر گرفته شود . به منظور کاهش ممانعت های مربوط به ایمنی 
مواد  غذایی د ر مرزهای اتحاد یه اروپا، توجه ویژه ای باید  اعمال 
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شود .
ازجمله اطالعات مربوط به محصوالت  فقد ان اطالعات، 
و  بهد اشتی  اقد امات  و  فنی  مقررات  و  خاص  بخش های  یا 
بهد اشت گیاهی قابل اعمال د ر مورد  محصوالت صاد رکنند گان 
د ر بازارهای هد ف، مانع از توسعه ظرفیت می شود . همچنین، 
مقررات  مورد   د ر  صاد رکنند گان  و  بازرگانان  آگاهی  افزایش 
تأیید  صالحیت و صد ور گواهی و مزایا و اهمیت آنها ضروری 

است. 
از د ست  برابر  از شرکت ها د ر  برای محافظت  سازوکاری 
از تمد ید   با حمایت  آنها،  اختیار  بین المللی د ر  بازارهای  د اد ن 
گواهینامه  د ارای  شرکت های  تعد اد   افزایش  و  گواهینامه ها 
به  بیشتر  د سترسی  برای  بین المللی  استاند ارد های  اساس  بر 

بازارها، وجود  ند ارد .
بیشتر  مقاومت  و  تاب آوری  به  نیاز  همه گیری کووید  19 
را نشان د اد ه است. ظرفیت شرکت ها د ر زمینه های مد یریت 
و  بحران  مد یریت  کسب وکار،  تد اوم  مد یریت  نظام  ریسک، 
الزامات  بر اساس د ستورالعمل ها و  نوآوری می تواند   مد یریت 

استاند ارد های بین المللی، بیشتر ارتقا یابد . 

عوامل نهاد ی موجب ُکند ی اصالحات شد ه است

شد ت:    

همچنان  ظرفیت  با  مرتبط  چالش های  نهاد ی،  سطح  د ر 
تأیید   ملی  مرکز  ارزیابان  محد ود   تعد اد   است.  مسئله  یک 
صالحیت ایران د ر مقایسه با حجم باالی طرح های مختلف 
تأیید  صالحیت، یک مسئله است. آزمایشگاه ها برای انطباق 
د ر  باید    ISO/IEC17025 صالحیت  تأیید   استاند ارد   با 
طرح های آزمون کفایت تخصصی و مقایسه بین آزمایشگاه ها 

شرکت کنند . برای ایجاد  هم افزایی بیشتر د ر کمک به بنگاه های 
کوچک و متوسط جهت انطباق با استاند ارد ها، مقررات فنی و 
اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی، الزم است بین نهاد های 
مختلف مرتبط با کیفیت هماهنگی بهتری برقرار شود . به طور 
کلی تر، برای ارائه خد مات بهتر به شرکت های صاد رکنند ه باید  
بر برنامه ریزی راهبرد ی بین نهاد های مرتبط با استاند ارد ها و 

کیفیت، بیشتر تأکید  شود . 
اثربخشی  مانع  محد ود ،  بین المللی  همکاری  به عالوه، 
بین المللی  شناسایی  از  حمایت  برای  می شود .  نهاد ی 
مرکز  بازرسی،  نهاد های  و  کالیبراسیون  مراکز  آزمایشگاه ها، 
ترتیبات شناسایی  امضای  به  باید   ایران  تأیید  صالحیت  ملی 
آزمایشگاهی  صالحیت  تأیید   بین المللی  اتحاد یه  متقابل 
بپرد ازد . برای این مرکز، گسترش د امنه فعالیت خود  و امضای 
بیشتر  بین المللی  نهاد های ملی و  با  توافق نامه های همکاری 

نیز الزم است. 

راه پیش رو 
از اهد اف راهبرد   هد ف نقشه راه مد یریت کیفیت، پیشتیبانی 
ملی صاد رات و پرد اختن هم زمان به عوامل اساسی د ر نظام 
توانایی  زیرساخت ملی کیفیت است که به طور قابل  توجهی 
به  کیفیت  با  محصوالت  عرضه  د ر  را  ایرانی  شرکت های 
بازارهای بین المللی تحت تأثیر قرار می د هد . این نقشه راه به 
شناسایی و اجرای اقد امات تقویت کنند ه نظام زیرساخت کیفیت 
ایران به گونه ای هماهنگ با الگوهای برتر بین المللی کمک 
اولویت های  با  هماهنگ  فعالیت های  حال،  عین  د ر  می کند . 
بخشی به شرکت ها این امکان را می د هد  که کیفیت را بهبود  
الزامات فنی ازجمله  با  بخشند ، استاند ارد ها را رعایت کنند  و 
صاد راتی  بازارهای  د ر  گیاهی  بهد اشت  و  بهد اشتی  اقد امات 

هد ف انطباق یابند  )جد ول شماره 16(.
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جد ول 16: مد یریت کیفیت د ر راهبرد های بخشی سند  راهبرد  ملی صاد رات

فعالیت های مرتبط بخش ها

گیاهان 
د ارویی

1-5-2- حمایت از انطباق صاد رکنند گان با روش های خوب کشاورزی و بهره برد اری )GACP(، روش های خوب 
 ،)CITES( مفاد  کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی د ر معرض خطر ،)GMP( ساخت
تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی )HACCP(، مفاد  موافقت نامه  اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی )SPS( و 

)CBD( شرایط د سترسی و تقسیم منافع د ر کنوانسیون  تنوع زیستی
2-5-2- توسعه تولید  ارگانیک گیاهان د ارویی و محصوالت مشتق از آنها 

3-5-2- ایجاد  میز یا واحد ی مختص بازار اتحاد یه اروپا برای کمک به صاد رکنند گان د ر همسویی با قوانین و مقررات اروپا 
4-5-2- انتشار عمومی فهرست استاند ارد های د اوطلبانه مورد  نیاز د ر بازارهای هد ف، ازجمله برای محصول ارگانیک، 

)CSR( گواهی پاید اری زیست محیطی محصول و گواهی مسئولیت اجتماعی شرکت ها
                                                                )PGS( 5-5-2- برقراری نظام های ضمانت مشارکتی

میوه و 
سبزیجات

1-3-1- ایجاد  یا تعیین یک واحد  پایش مسائل مربوط به مد یریت کیفیت د ر وزارت جهاد  کشاورزی
2-3-1-  سازمان د هی جلسات مشورتی با کشاورزان و بنگاه ها برای شناسایی اصالحات الزم 

3-3-1- انعقاد  موافقت نامه های شناسایی متقابل با بازارهای هد ف )حد اقل 5 مورد ( 
4-3-1- حمایت از مرکز ملی تأیید  صالحیت ایران برای عضویت د ر اتحاد یه بین المللی تأیید  صالحیت آزمایشگاهی

5-3-1- ایجاد  مقررات و الزامات جد ید  ناظر بر رهگیری محصول 
6-3-1- افزایش توانمند ی های کشاورزان و ُخرد ه فروشان بخش میوه و سبزیجات د ر زمینه مد یریت کیفیت

محصوالت
پتروشیمی

1-1-4- ارزیابی ظرفیت سازمان های د اخلی د خیل د ر مد یریت کیفیت محصوالت پتروشیمی
2-1-4- تشویق رعایت فزون تر استاند ارد های بین المللی کیفیت و الزامات بازارهای صاد راتی ُپرظرفیت 

3-1-4-  متوجه ساختن شرکت ها به اهمیت استاند ارد ها و گواهینامه های کیفیت برای گسترش صاد رات و باال برد ن 
ارزش محصوالت صاد راتی 

1-2-4- تنظیم الزامات زیست محیطی و استاند ارد های د اوطلبانة جد ید  
2-2-4- پشتیبانی از شرکت ها د ر زمینة رعایت استاند ارد های بین المللی د اوطلبانة ناظر بر پاید اری زیست محیطی 

برای ایجاد  چشم اند ازهای صاد راتی بهتر

قطعات خود رو

1-3-3- برگزاری یک کارزار آگاهی بخشی د رباره منافع اخذ گواهی استاند ارد های بین المللی 
2-3-3- حمایت از اخذ گواهی بین المللی 

3-3-3- ایجاد  یک نظام اختیاری رتبه بند ی کیفیت  قطعات خود رو برای قطعه سازان و خود روسازان 
4-3-3- تشکیل یک نهاد  مستقل با نمایند گان بخش د ولتی و بخش خصوصی برای مد یریت اقد امات مربوط به 

کیفیت د ر بخش قطعات خود رو
5-3-3- تد وین یک برنامه کمک مالی برای حمایت از بین المللی شد ن بنگاه ها از طریق د ریافت گواهینامه های محصول

فناوری 
اطالعات

و ارتباطات

1-1-3- راه اند ازی یک برنامه صد ور گواهینامه تجاری برای بازارهای خارجی. این برنامه بر گواهینامه های مورد  نیاز 
تولید کنند گان نرم افزار، ازجمله تسهیل د سترسی به گواهینامه ایزو 27001 و 22000 متمرکز خواهد  بود .

گرد شگری

3-1-1- تهیه مطالب ویژه ای د ر مورد  الگوهای برتر، استاند ارد های کیفیت و پاید اری د ر هر یک از اجزاء زنجیره 
ارزش گرد شگری

2-1-2- همسو کرد ن فرایند  صد ور گواهی با استاند ارد های بین المللی برای شرکت های عالقه مند  به فعالیت تخصصی 
د ر زمینه خد مات گرد شگری سالمت

3-2-3- تد وین مقررات و ضوابط صد ور گواهی برای عرضه کنند گان خد مات حمام د رمانی و چشمه های آب گرم
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ارتقای  باعث  نهایت  د ر  کیفیت  مد یریت  راهبرد   اجرای 
روش های  بهبود   ایران؛  مقرراتی  و  نهاد ی  فنی،  چارچوب 
ارزیابی انطباق و کسب شناسایی بین المللی نهاد های ارزیابی 
انطباق ایران؛ و افزایش ظرفیت بنگاه های ایرانی برای انطباق 
گواهینامه های  د ریافت  و  خارجی  بازارهای  فنی  الزامات  با 

ضروری خواهد  شد . 
بر  رویه ای  و  نظارتی  بار  کاهش  با  ایران  بد ین ترتیب، 
تقویت  را  اولویت د ار خود   رقابت پذیری بخش های  شرکت ها، 
می کند  و شرکت های بیشتری کیفیت محصوالت و انطباق با 
الزامات فنی را بهبود  می بخشند  و می توانند  به گونه ای مورد  
که  ماد امی  کنند .  د ریافت  بازارهای خارجی، گواهی  د ر  تأیید  
نظام زیرساخت کیفیت ایران خد مات فراگیرتر و ساد ه تری به 
شرکت های ایران ارائه د هد ، چارچوب مقررات فنی ملی هم 

برای کسب وکار سود مند تر خواهد  بود . 

اهد اف راهبرد ی 
از  چشم اند از  این  به  د ستیابی  مسیر  ترسیم  به  عمل  برنامه 
طریق اجرای فعالیت های مرتبط با سه هد ف راهبرد ی ناظر 
ارتقای چارچوب فنی، نهاد ی و نظارتی؛ بهبود  روش های  بر 
افزایش  و  آنها؛  بین المللی  شناسایی  و کسب  انطباق  ارزیابی 
ظرفیت بنگاه های ایرانی برای انطباق با الزامات فنی بازارهای 

خارجی می پرد ازد  )جد ول شماره 17(. 

و  نهاد ی  فنی،  چارچوب  ارتقای   :1 راهبرد ی  هد ف 

مقرراتی و افزایش سازگاری آن با کسب وکار

عوامل نهاد ی و مقرراتی، وضعیت نظام مد یریت کیفیت ایران 
را تعیین می کند  و باید  مورد  توجه قرار گیرد . این امر با بازبینی 
تسهیل  برای  مربوطه  نهاد های  مسئولیت های  و  نقش ها 
هماهنگی و سازماند هی کارامد تر ازجمله ایجاد  یک سازوکار 
ایران و نهاد های  هماهنگی بهتر بین سازمان ملی استاند ارد  
ایجاد   برای  جد اگانه  سازوکاری  شد .  خواهد   شروع  نظارتی 
هماهنگی بین نهاد های مختلف مرتبط با کیفیت نیز به وجود  
خواهد  آمد  تا هم افزایی بهتری د ر کمک های آنها به بنگاه های 
ُخرد ، کوچک و متوسط پد ید  آید . بازبینی مشابه »راهبرد  ملی 
از  بهتر  برای حمایت  به شناسایی فرصت هایی  کیفیت« هم 
بنگاه های خُرد ، کوچک و متوسط کمک خواهد  کرد . قوانین 
و مقررات مربوط به اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی باید  
مورد  بازنگری و اصالح قرار گیرد . باید  از نهاد های مرتبط با 
استاند ارد ها و کیفیت برای تد وین برنامه ای راهبرد ی حمایت 

شود . 
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جد ول 17: اهد اف راهبرد ی و عملیاتی مربوط به مد یریت کیفیت

  1- ارتقای چارچوب فنی، نهاد ی و
 مقرراتی و افزایش سازگاری آن با

کسب وکار

 2- بهبود  روش های ارزیابی انطباق
    و کسب شناسایی آنها د ر سطح

بین المللی

 3- افزایش ظرفیت بنگاه ها برای
 انطباق با الزامات فنی بازارهای

 خارجی )استاند ارد ها، مقررات فنی و
)اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی

مسئولیت های  و  نقش  بازبینی   -1-1
و  کیفیت  با  مرتبط  مختلف  نهاد های 
اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی برای 

اطمینان از هم افزایی بیشتر میان نهاد ها
ملی  سیاست  بازبینی  تد وین/   -1-2
کیفیت برای حمایت از فرهنگ کیفیت د ر 
بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط و افزایش 
تاب آوری آنها د ر برابر بحران )مانند  کووید  

)19
ایجاد  یک سازوکار هماهنگی بهتر   -1-3
نهاد های  و  استاند ارد   ملی  سازمان  بین 

نظارتی
بهبود   و  روزآمد سازی  بازنگری،   -1-4
اقد امات  و  کیفیت  به  مربوط  قوانین 

بهد اشتی و بهد اشت گیاهی
بین  هماهنگی  سازوکار  یک  ایجاد    -1-5
برای  کیفیت  با  مرتبط  مختلف  نهاد های 
بنگاه های  به  کمک  د ر  بهتر  هم افزایی 
انطباق  برای  متوسط  و  کوچک  ُخرد ، 
اقد امات  و  فنی  مقررات  استاند ارد ها،  با 

بهد اشتی و بهد اشت گیاهی
با  مرتبط  نهاد های  از  حمایت   -1-6
استاند ارد ها و کیفیت برای تد وین برنامه ای 
به  بهتر  خد مات  ارائه  به منظور  راهبرد ی 

شرکت های صاد رکنند ه

1-2- حمایت از مرکز ملی تأیید  صالحیت 
شناسایی  ترتیبات  امضای  برای  ایران 
تأیید  صالحیت  بین المللی  اتحاد یه  متقابل 

آزمایشگاهی
بین المللی  شناسایی  از  حمایت   -2-2
کالیبراسیون  مراکز  و  آزمایشگاه ها 
اولویت د ار، ازجمله حمایت از مشارکت آنها 
کفایت  آزمون  بین المللی  برنامه های  د ر 

تخصصی و مقایسه بین آزمایشگاهی
با  بازرسی  رویه های  همسوسازی   -2-3
اروپا  اتحاد یه  کنترل رسمی  مقررات جد ید  
این  پیاد ه سازی  برای  بازرسان  آموزش  و 

رویه ها

کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  آموزش   -3-1
اطالعات  به  د ستیابی  برای  متوسط  و 
روزآمد  استاند ارد ها، مقررات فنی و اقد امات 
از  استفاد ه  با  گیاهی  بهد اشت  و  بهد اشتی 

ابزارهای مختلف موجود 
و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  آموزش   -3-2
کیفیت  ملی  انجمن های  طریق  از  متوسط 
د ر زمینه پیاد ه سازی ابزارهای کیفیت برای 

ارتقای کیفیت و بهره وری
کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  آموزش   -3-3
مد یریت  نظام  پیاد ه سازی  برای  متوسط  و 
ایمنی و بهد اشت شغلی ایزو 45001  برای 

حفاظت بهتر از کارگران
و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  آموزش   -3-4
متوسط منتخب برای انطباق با الزامات فنی 

بازارهای خاص
برای  شرکت ها  ظرفیت  تقویت    -3-5
بحرانی  شرایط  د ر  آنها  تاب آوری  ارتقای 
)مانند  کووید  19(  از طریق اجرای مد یریت 
کسب وکار،  تد اوم  مد یریت  نظام  ریسک، 
مد یریت بحران و مد یریت نوآوری بر اساس 
استاند ارد های  الزامات  و  د ستورالعمل ها 

بین المللی
برای  انطباق  کمک هزینه  اعطای   -3-6
جهت  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های 
گواهینامه های  د ریافت  و  کیفیت  ارتقای 

الزم مرتبط با بازار

و  انطباق  ارزیابی  روش های  بهبود    :2 راهبرد ی  هد ف 

کسب شناسایی آنها د ر سطح بین المللی 

اساسی  نقش  انطباق  ارزیابی  روش های  بین المللی  شناسایی 
بهبود   برای  مؤثرتر  کیفیت  مد یریت  نظام  یک  ایجاد   د ر 
صاد رات ایران د ارد . د ر چارچوب این هد ف راهبرد ی، از تبد یل 

امضاکنند گان  از  یکی  به  ایران  صالحیت  تأیید   ملی  مرکز 
تأیید  صالحیت  بین المللی  اتحاد یه  متقابل  شناسایی  ترتیبات 
فعالیت های  چارچوب  د ر  شد .  خواهد   حمایت  آزمایشگاهی 
مراکز  و  آزمایشگاه ها  بین المللی  شناسایی  از  مربوطه، 
شد .  خواهد   حمایت  هم  منتخب  اولویت د ار  کالیبراسیون 
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رویه های بازرسی باید  با مقررات کنترل رسمی اتحاد یه اروپا 
همسو شود  و بازرسان باید  برای پیاد ه سازی رویه های مذکور 

آموزش ببینند .  

هد ف راهبرد ی 3: افزایش ظرفیت بنگاه ها برای انطباق 

با الزامات فنی بازارهای خارجی )استاند ارد ها، مقررات 

فنی و اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی(  

اصالحات  انجام  برای  بنگاه ها  ظرفیت  بنگاهی،  سطح  د ر 
بین المللی  از فرصت های جد ید   استفاد ه  و  مقرراتی  و  نهاد ی 
باید  تقویت شود . فعالیت هایی که د ر مورد  بنگاه ها باید  انجام 
روزآمد   اطالعات  به  د ستیابی  برای  آموزش  شامل  شود ، 
بهد اشت  و  بهد اشتی  اقد امات  و  فنی  مقررات  استاند ارد ها، 
با  همکاری  موجود ،  مختلف  ابزارهای  از  استفاد ه  با  گیاهی 
ایمنی  مد یریت  نظام  پیاد ه سازی  و  کیفیت،  ملی  انجمن های 
از  شرکت ها  تاب آوری  ارتقای  از  می شود .  شغلی  بهد اشت  و 
تد اوم  مد یریت  نظام  یا خطر،  ریسک  مد یریت  اجرای  طریق 

اساس  بر  نوآوری  مد یریت  و  بحران  مد یریت  کسب وکار، 
د ستورالعمل ها و الزامات استاند ارد های بین المللی هم حمایت 

خواهد  شد . کمک  های مالی نیز ارائه خواهد  شد . 

برنامه عمل
بحث،  مورد   راهبرد ی  اهد اف  و  چشم اند از  به  د ستیابی  برای 
الزم  واقع بینانه  و  عملی  قوی،  راهبرد ی  عمل  برنامه  یک 
است. این برنامه د ر اد امه ارائه می شود  و شالود ه این راهبرد  را 
تشکیل می د هد . این برنامه عمل بر اساس سه هد ف راهبرد ی 
یاد شد ه و اهد اف عملیاتی آنها تنظیم شد ه است. د ر این برنامه، 
فعالیت ها،  انواع  زمانی،  د وره  اولویت ها،  به  مربوط  اطالعات 
هر  برای  پشتیبان  و  راهبر  اجرایی  نهاد های  و  کّمی،  اهد اف 
فعالیت آورد ه شد ه است. اجرای موفقیت آمیز این نقشه راه به 
عوامل چند ی بستگی د ارد  که د ر قاب شماره 11 به آنها اشاره 

شد ه است. 
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قاب 11: عوامل کلید ی موفقیت د ر اجرای نقشه راه مد یریت کیفیت

رویکرد  اتخاذشد ه برای ارائه نقشه راه مد یریت کیفیت به همان اند ازه حایز اهمیت است. فرایند های ارائه خروجی ها و 
نتایج باعث تشویق مشارکت، مشاوره و رویکرد  شراکت با مسئولیت های مشترک می شود . نقشه راه مد یریت کیفیت، 
تعهد  و تباد ل نظر و هماهنگی بین ذی نفعان را برای ایجاد  ظرفیت و صالحیت د ر نظام زیرساخت کیفیت و مطابقت 
شرکت ها با الزامات بازار ترکیب می کند  و بد ین طریق رقابت پذیری آنها را بهبود  می بخشد  و ایجاد  ارتباط با بازار را 
میسر می سازد . برای این منظور، نقشه راه مد یریت کیفیت با استفاد ه از رویکرد  پنج وجهی )پنج سی(59 مرکز بین المللی 

تجارت د ر مورد  کیفیت به شرح زیر ارائه می شود  )شکل شماره 37(. 
شکل 37: رویکرد  پنج وجهی
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 برنامه عمل

    انداز و اهداف راهبردی مرورد بحرث، یرک برنامره عمرل راهبرردی قروی، عملری و         برای دستیابی به چشم
ایرن برنامره   دهرد.  را تشکیل می دشود و شالوده این راهبربینانه الز  است. این برنامه در ادامه ارائه میواقع

اساس سه هدف راهبردی یادشده و اهداف عملیاتی آنها تنظیم شده است. در این برنامه، اطالعات  عمل بر
ها، اهداف کمّی، و نهادهای اجرایی راهبرر و پشرتیبان بررای    ها، دوره زمانی، انواع فعالیتمربوط به اولویت

اه به عوامل چنردی بترتگی دارد کره در قراب     آمیز این نقشه رهر فعالیت آورده شده است. اجرای موفقیت
 به آنها اشاره شده است.   11شماره 

 
 تیفیک تیرینقشه راه مد یدر اجرا تیموفق یدیعوامل کل: 11قاب 

ینردهای ارائره   از اهمیت است. فریحامدیریت کیفیت به همان اندازه نقشه راه رویکرد اتخارشده برای ارائه 
 شرود. مشرترک مری  های مشارکت، مشاوره و رویکرد شراکت با متئولیت باعث تشویق و نتایا هاخروجی
نفعان را برای ایجاد ررفیرت و صرالحیت   مدیریت کیفیت، تعهد و تبادل نظر و هماهنگی بین ری نقشه راه

پرذیری  ترقابر  طریقکند و بدینمیها با الزامات بازار ترکی  زیرساخت کیفیت و مطابقت شرکت نظا در 
مدیریت کیفیرت   نقشه راه. برای این منظور، سازدو ایجاد ارتباط با بازار را میتر می بخشدمیآنها را بهبود 

      ارائره   بره شررح زیرر    کیفیرت  در مورد ی تجارتالمللمرکز بین 59وجهی )پنا سی(پنا با استفاده از رویکرد
   .(37شود )شکل شماره می

 وجهیپنج کردیرو:37 شکل

 
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                                 

59. 5C approach 
است. جهت  پاید ار ضروری  و  کارامد   مؤثر،  مد اخالت  انجام  برای  سایر ذی نفعان محلی  و  تعهد  سیاست گذاران 
ایجاد  تعهد ، مد اخالت مد یریت کیفیت بر اساس چشم اند از کلي کیفیت ایران بنا می شود  و د ر صورت نیاز، با  سیاست 
توافق شد ه و راهبرد های موجود ، هماهنگ خواهد  شد . اقد امات پیش بینی شد ه بر اساس این نقشه راه چند کارکرد ی به 
ایران کمک می کند  که چارچوب مقررات فنی ملی خود  را به خوبی تعریف و از تد وین قوانین و مقررات مناسب برای 

تحقق بخشید ن به چشم اند از مشترک خود   حمایت کند .
ظرفیت سازی، جوهر کار مد یریت کیفیت را تشکیل می د هد . د ر صورت لزوم، هد ف فعالیت ها تقویت ظرفیت های 
نهاد ی و خد مات ارائه شد ه توسط سازمان ملی استاند ارد ، نهاد های ارزیابی انطباق )آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی/ 
صد ور گواهی(، مؤسسات اند ازه شناسی و مؤسسات مرتبط با ایمنی غذایی، حفاظت از گیاهان ملی، خد مات بهد اشتی 

حیوانات و غیره بر اساس الگوهای برتر بین المللی خواهد  بود .

59. 5C approach
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نکته مهم این است که راهبری یک نهاد  یا شریک ملی اساس کمک به بنگاه ها را تشکیل می د هد . هد ف این 
کمک عبارت است از ایجاد  آگاهی د رخصوص اهمیت کیفیت و استاند ارد ها د ر بین بنگاه ها، انتشار اطالعات مربوط به 
الزامات فنی د ر بازارهای هد ف، و ایجاد  ظرفیت برای مطابقت با الزامات فنی و د ستیابی به گواهینامه های مورد  نیاز. 
کارکنان مربوطه از مؤسسات ملي و انجمن هاي مرتبط، از طریق آموزش و انتقال د انش فنی، روش ها و مهارت ها 
تقویت مي شوند  تا بتوانند  نقش خود  را د ر ارائه خد مات برای تقویت و ارتقای کیفیت و استاند ارد ها د ر بین بنگاه ها ایفا 

کنند  و خد ماتی برای بهبود  توانمند ی آنها جهت انطباق با الزامات فنی بازارهای هد ف و د ریافت گواهی ارائه د هند .
فعالیت های حامی به رسمیت شناختن صالحیت د ر د رجه اول به موضوع عد م شناسایی مؤسسات ملی ایران که 
د ر زمینه ارزیابی انطباق فعال هستند ، مربوط می شود . این عد م شناسایی علت تأخیر، هزینه های غیرضروری برای 
معامالت و حتی د ر برخی موارد  مرجوع کرد ن محموله ها بود ه است. به منظور غلبه بر این چالش، از مرکز ملی تأیید  
صالحیت ایران برای پیوستن به ترتیبات شناسایی متقابل اتحاد یه بین المللی تأیید  صالحیت آزمایشگاهی60، جهت 

شناسایی بین المللی آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون و شرکت های بازرسی حمایت خواهد  شد . 
تقویت مشاوره بین سیاست گذاران و بخش خصوصی با هد ف کاهش بار مقررات یا ا قد امات د ولتی برای معامالت 
و د رنهایت افزایش آماد گی و تمایل بخش خصوصی برای پیروی از این مقررات و رویه ها انجام خواهد  شد . فعالیت های 
مشاوره ای د ر چارچوب اجرای نقشه راه نظام مد یریت کیفیت، سازوکاری برای مشاوره د ر خصوص مقررات فنی و 

اقد امات بهد اشتی و بهد اشت گیاهی، مطابق با رویه های نظارتی مطلوب فراهم می کند .
هماهنگی و همکاری بین نهاد های حاضر د ر نظام زیرساخت کیفیت، انجمن ها و اتحاد یه های کلید ی بخش و 
نهاد های توسعه صاد رات و تجارت برای رفع هرگونه موازی کاری د ر رویه ها که باعث افزایش هزینه های معامالت یا 
ایجاد  سرد رگمی یا کنترل ها و تأخیرهای غیرضروری برای بنگاه ها می شود ، ضروری است. فعالیت هایی که د ر چارچوب 
نقشه راه مد یریت کیفیت انجام می شود ، باعث هماهنگی و همکاری بین کلیه نهاد های ذی ربط و ایجاد  هم افزایی 

عملیاتی د ر حین گسترش خد مات فعلی و جد ید  و افزایش توانمند ی برای توسعه خواهد  شد .

60. ILAC MRA
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ت       

شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

1- ارتقای چارچوب 
فنی، نهاد ی و 

مقرراتی و افزایش 
سازگاری آن با 

کسب وکار 

1-1- بازبینی نقش  و 
مسئولیت های نهاد های 

مختلف مرتبط با 
کیفیت و اقد امات 

بهد اشتی و بهد اشت 
گیاهی برای اطمینان 
از هم افزایی بیشتر 

میان نهاد ها

1-1-1- د رخواست نظرات مقد ماتی از هر 
1یک از نهاد ها

د ید 
ح ج

  مشارکت نهاد ها و طر
شناسایی نگرانی ها و 

برد اشت ها

وزارت جهاد  
کشاورزی )سازمان 

حفظ نباتات و 
سازمان د امپزشکی 

ایران(

سازمان غذا و 
د اروی ایران و 
سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

ذی نفعان؛  با  مشاوره  سازماند هی   -1-1-2
نگرانی ها  به  توجه  مزایا؛  تبیین  و  شناسایی 
د امنه؛  مورد   د ر  توافق مشترک  و  تعریف  و 
توافق        و  همسویی  از  اطمینان  حصول 

ذی نفعان به طور کلی

1

د ید 
ح ج

  توافق ذی نفعان د رباره طر
راه پیش رو

وزارت جهاد  
کشاورزی )سازمان 

حفظ نباتات و 
سازمان د امپزشکی 

ایران(

سازمان غذا و 
د اروی ایران و 
سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

3-1-1-  ارزیابی نقش ها و مسئولیت های 
شناسایی  برای  نهاد ها  از  یک  هر 

همپوشانی ها و خألها 
1

د ید 
ح ج

  شناخت نقش ها، خألها، طر
همپوشانی ها و منطق کار

وزارت جهاد  
کشاورزی )سازمان 

حفظ نباتات و 
سازمان د امپزشکی 

ایران(

سازمان غذا و 
د اروی ایران و 
سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

ذی نفعان  برای  کارگاه  برگزاری   -1-1-4
1جهت تعیین نقش ها و مسئولیت ها

د ید 
ح ج

  توافق د رباره    نقش ها، طر
خألها و همپوشانی های 

شناخته شد ه

وزارت جهاد  
کشاورزی )سازمان 

حفظ نباتات و 
سازمان د امپزشکی 

ایران(

سازمان غذا و 
د اروی ایران و 
سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

اقد امات  تحلیل  و  توالی  تحقیق،   -1-1-5
بخش های  به  خاص  توجه  با  کنترلی 

اولویت د ار
1

د ید 
ح ج

  شناسایی ابعاد  عملی طر
خألها و همپوشانی ها

وزارت جهاد  
کشاورزی )سازمان 

حفظ نباتات و 
سازمان د امپزشکی 

ایران(

سازمان غذا و 
د اروی ایران و 
سازمان ملی 
استاند ارد  ایران
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ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

کاهش  راه های  پیشنهاد    -1-1-6
و  ساد ه  مجموعه ای  طرح  و  همپوشانی ها 

بهینه از مسئولیت ها
1

ی 
الح

اص
ام 

اقد 

  ارائه راه حل ها/ 
جایگزین ها

وزارت جهاد  
کشاورزی )سازمان 

حفظ نباتات و 
سازمان د امپزشکی 

ایران(

سازمان غذا و 
د اروی ایران و 
سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

ذی نفعان  برای  کارگاه  برگزاری   -1-1-7
نهایی کرد ن  و  نظرات  ارائه  و  جهت بحث 

پیشنهاد ات
1

حی
صال

م ا
قد ا

ا

  توافق ذی نفعان د رباره 
راه حل های پیشنهاد ی

وزارت جهاد  
کشاورزی )سازمان 

حفظ نباتات و 
سازمان د امپزشکی 

ایران(

سازمان غذا و 
د اروی ایران و 
سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

2-1-  تد وین /بازبینی 
سیاست ملی کیفیت 
برای حمایت بهتر از 
فرهنگ کیفیت د ر 
بنگاه های کوچک 
و متوسط و افزایش 
تاب آوری د ر برابر 

بحران ها )مانند  کووید  
)19

برای  ویژه  گروه  یک  ایجاد    -1-2-1
تد وین/ بازبینی سیاست ملی کیفیت ایران با 

یک برنامه عمل و بر اساس بند  1-1 
1

د ید 
ح ج

  تعیین اعضای گروه طر
ویژه و ابالغ مأموریت

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

اعضای شورای 
عالی استاند ارد  ایران

2-2-1-  برگزاری یک کارگاه برای تأیید  
1سیاست ملی کیفیت 

حی
صال

م ا
قد ا

ا

  تأیید  سیاست ملی 
کیفیت همراه با برنامه 

عمل

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

اعضای شورای 
عالی استاند ارد  ایران

برای  فنی  کمیته  یک  تشکیل   -1-2-3
هد ایت و نظارت بر پیاد ه سازی سیاست ملی 

کیفیت و برنامه عمل آن 
1

ی 
الح

اص
ام 

  تعیین اعضای کمیته اقد 
فنی، تعریف نقش ها، 
و تعیین برنامه عمل و 

زمان بند ی

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

اعضای شورای 
عالی استاند ارد  ایران
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ت       

شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

3-1- ایجاد  یک 
سازوکار هماهنگی 

بهتر بین سازمان ملی 
استاند ارد  و نهاد های 

نظارتی 
)سازمان غذا و د اروی 
ایران؛ سازمان حمایت 

مصرف کنند گان و 
تولید کنند گان؛ سازمان 
محیط زیست؛ سازمان 

د امپزشکی ایران و 
سازمان حفظ نباتات(

ابزارهای جاری  1-3-1- بررسی روش ها/ 
1هماهنگ سازی 

د ید 
ح ج

  معرفی حوزه های طر
هماهنگی و تعیین نهاد ها

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

سازمان غذا و د ارو؛ 
سازمان حمایت  
مصرف کنند گان 
و تولید کنند گان؛ 
سازمان محیط 
زیست؛ سازمان 

د امپزشکی؛  سازمان 
حفظ نباتات

بهبود   برای  حوزه ها  تعیین   -1-3-2
1هماهنگی

د ید 
ح ج

  تعیین حوزه ها و طر
گزینه های اضافی برای 

تسهیل هماهنگی

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران 

سازمان غذا و د ارو؛ 
سازمان حمایت  
مصرف کنند گان 
و تولید کنند گان؛ 
سازمان محیط 
زیست؛ سازمان 

د امپزشکی؛  سازمان 
حفظ نباتات

3-3-1- پیشنهاد  گزینه ها و سازوکارهایی 
1برای هماهنگی د ر مشارکت با ذی نفعان

ی 
الح

اص
ام 

اقد 

سازمان ملی   توافق ذی نفعان 
استاند ارد  ایران 

سازمان غذا و د ارو؛ 
سازمان حمایت  
مصرف کنند گان 
و تولید کنند گان؛ 
سازمان محیط 
زیست؛ سازمان 

د امپزشکی؛  سازمان 
حفظ نباتات
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ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

41-3-1- راه اند ازی سازوکارهای هماهنگی 

ی  
الح

اص
ام 

اقد 

  استقرار نظام  ها و 
رویه ها 

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران 

سازمان غذا و د ارو؛ 
سازمان حمایت   
مصرف کنند گان 
و تولید کنند گان؛ 
سازمان محیط 
زیست؛ سازمان 

د امپزشکی؛  سازمان 
حفظ نباتات

4-1- بازنگری، 
روزآمد سازی و بهبود  

قوانین مربوط به 
کیفیت و  اقد امات 

بهد اشتی و بهد اشت 
گیاهی

1-4-1- گرد آوری، تألیف و بازنگری متون 
1و مفاد قوانین مربوطه 

د ید 
ح ج

طر

  شناسایی و تهیه 
فهرست قوانین مرتبط    

  د ریافت متن قوانین
  گرد آوری نظرات، 

مالحظات و پیشنهاد ات 
مقد ماتی 

وزارت جهاد  
کشاورزی؛ سازمان 

حفظ نباتات؛ 
سازمان د امپزشکی 

ایران 

سازمان غذا و 
د ارو؛ سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 

حفظ نباتات

2-4-1- تعیین حوزه ها برای بهبود و تهیه 
1پیشنهاد ات برای روزآمد سازی

ید  
جد 

رح 
  شناخت بستر و شرایط ط
عملیاتی و نهاد ی 

  ارائه پیشنهاد ات به 
ذی نفعان 

وزارت جهاد  
کشاورزی؛ سازمان 

حفظ نباتات؛ 
سازمان د امپزشکی 

ایران 

سازمان غذا و 
د ارو؛ سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 

حفظ نباتات

زمینه  د ر  کارگاه  برگزاری   -1-4-3
به  و  مقررات  تنظیم  خوب  روش های 

اشتراک گذاری پیشنهاد ات 
1

د ید 
ح ج

  بهبود  شناخت و منطق طر
حاکم بر تنظیم مقررات 
فنی د ر میان ناظران و 

مجریان

وزارت جهاد  
کشاورزی؛ سازمان 

حفظ نباتات؛ 
سازمان د امپزشکی 

ایران 

سازمان غذا و 
د ارو؛ سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 

حفظ نباتات
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ت       

شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

عمل  برنامه  و  مسیر  یک  تأیید    -1-4-4
1مشترک

د ید 
ح ج

  تهیه و توافق د رباره طر
برنامه عمل مشترک 

وزارت جهاد  
کشاورزی؛ سازمان 

حفظ نباتات؛ 
سازمان د امپزشکی 

ایران 

سازمان غذا و 
د ارو؛ سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 

حفظ نباتات

51-4-1-  پیاد ه سازی برنامه عمل مشترک

حی
صال

م ا
قد ا

ا

  شروع اجرای     
روش های خوب تنظیم 

مقررات 

وزارت جهاد  
کشاورزی؛ سازمان 

حفظ نباتات؛ 
سازمان د امپزشکی 

ایران 

سازمان غذا و 
د ارو؛ سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 

حفظ نباتات

5-1- ایجاد  یک 
سازوکار هماهنگی 

بین نهاد های مختلف 
مرتبط با کیفیت برای 

هم افزایی بهتر د ر 
کمک به بنگاه های 
کوچک و متوسط  

برای انطباق با 
استاند ارد ها، مقررات 

فنی و اقد امات 
بهد اشتی و بهد اشت 

گیاهی

1-5-1-  بررسی روش ها/ ابزارهای جاری 
1هماهنگ سازی

د ید 
ح ج

  شناسایی نقاط ضعف طر
سازوکارهای موجود   

هماهنگی 

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

وزارت جهاد  
کشاورزی؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ وزارت 
صنعت، معد ن و 
تجارت )سازمان 
صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 
ایران(

بهبود   برای  حوزه ها  تعیین   -1-5-2
1هماهنگی

د ید 
ح ج

طر

  تهیه نقشه    
فعالیت های           

به هم مرتبط و تعیین 
حوزه های جد ید  هماهنگی 

و روش های بهتر 
هماهنگی 

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

وزارت جهاد  
کشاورزی؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ وزارت 
صنعت، معد ن و 
تجارت )سازمان 
صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 
ایران(



148
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صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

3-5-1- پیشنهاد  گزینه ها و سازوکارهایی 
1برای هماهنگی د ر مشارکت با ذی نفعان

د ید 
ح ج

  توافق ذی نفعان د رباره طر
اقد امات پیشنهاد ی برای 

هماهنگی 

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

وزارت جهاد  
کشاورزی؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ وزارت 
صنعت، معد ن و 
تجارت )سازمان 
صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 
ایران(

41-5-1- راه اند ازی سازوکارهای هماهنگی

ی 
الح

اص
ام 

اقد 

  توافق د رباره سازوکار و 
تصویب آن توسط نهاد ها 

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

وزارت جهاد  
کشاورزی؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ وزارت 
صنعت، معد ن و 
تجارت )سازمان 
صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 
ایران(

6-1-  حمایت از 
نهاد های مرتبط با 

استاند ارد ها و کیفیت 
برای تد وین برنامه ای 
راهبرد ی به منظور 
ارائه خد مات بهتر به 

شرکت های صاد رکنند ه 

برای  کلید ی  نهاد های  شناسایی   -1-6-1
برای     آنها  اهمیت  اساس  بر  پشتیبانی 

بخش-های صاد راتی منتخب 

1

د ید 
ح ج

  تهیه فهرست نهاد ها و طر
اطالعات تماس و شناخت 

مأموریت ها 

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت؛ وزارت 
جهاد  کشاورزی 

)شامل  سازمان حفظ 
نباتات و سازمان 

د امپزشکی(؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ سازمان 
توسعه تجارت ایران

قوت  نقاط  تحلیل  و  تجزیه   -1-6-2
برای  تهد ید ها   و  فرصت ها  و  ضعف  و 

نهاد های منتخب
1

د ید 
ح ج

  تحلیل و تهیه نقشه طر
نقاط قوت و ضعف و 
فرصت ها و تهد ید ها و 

ارائه پیشنهاد ات 

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران 

وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت؛ وزارت 
جهاد  کشاورزی 

)شامل  سازمان حفظ 
نباتات و سازمان 

د امپزشکی(؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ سازمان 
توسعه تجارت ایران
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شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

3-6-1- تد وین و تأیید  برنامه راهبرد ی با 
1ذی نفعان نهاد ها

د ید 
ح ج

  تأیید  برنامه عمل طر
سازمان ملی راهبرد ی 

استاند ارد  ایران

وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت؛ 

وزارت جهاد  
کشاورزی )شامل  

سازمان حفظ 
نباتات و سازمان 

د امپزشکی(؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ سازمان 
توسعه تجارت ایران

2-  بهبود      
روش های ارزیابی 
انطباق و  کسب 
شناسایی آنها د ر 
سطح بین المللی

1-2- حمایت از مرکز 
ملی تأیید  صالحیت 
ایران برای امضای 
ترتیبات شناسایی 
متقابل اتحاد یه 
بین المللی تأیید  

صالحیت آزمایشگاهی

یک روزه  همایش  برگزاری   -2-1-1
آگاهی بخشی د رباره اهمیت تأیید  صالحیت 
برای تسهیل تجارت بین المللی، روش های 
مورد  استفاد ه برای تأیید  صالحیت، و ضوابط 
بین المللی  اتحاد یه   ترتیبات  د ر  مشارکت 
تأیید  صالحیت آزمایشگاهی و موافقت نامه 
بین المللی  مجمع  چند جانبه  شناسایی 

نهاد های تأیید   صالحیت 

2

ی 
الح

اص
ام 

  افزایش آگاهی کارکنان اقد 
مرکز ملی تأیید  صالحیت 

ایران د رباره روش ها و 
ضوابط 

مرکز ملی تأیید  
صالحیت ایران 

سازمان ملی 
استاند ارد  

ملی        مرکز  کارشناسان  آموزش    -2-1-2
الزامات  زمینه  د ر  ایران  صالحیت  تأیید  

عمومی استاند ارد :
ISO/IEC 17011: 2017

نهاد های  صالحیت  تأیید   نهاد های  برای 
ارزیابی انطباق 

2

حی
صال

م ا
قد ا

ا

  آگاهی کارکنان    
ذی ربط از الزامات 

مرکز ملی تأیید  
صالحیت ایران 

سازمان ملی 
استاند ارد  
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ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

اساس  بر  خود ارزیابی  تسهیل   -2-1-3
2الزامات استاند ارد  مذکور 

ی 
الح

اص
ام 

  آگاهی مرکز ملی تأیید  اقد 
صالحیت ایران از الزامات 

احراز شد ه و الزامات 
نیازمند  به اقد امات جد ید 

مرکز ملی تأیید  
صالحیت ایران 

سازمان ملی 
استاند ارد  

الزم  اقد امات  و  فعالیت ها  تعیین   -2-1-4
2برای تحقق الزامات برآورد ه نشد ه

حی
صال

م ا
قد ا

ا

  آگاهی مرکز ملی 
تأیید  صالحیت ایران از 
اقد امات خاص الزم بری 
احراز الزامات و آماد گی 
آن برای اقد ام د ر این 

زمینه 

مرکز ملی تأیید  
صالحیت ایران 

سازمان ملی 
استاند ارد  

2-2- حمایت از  
شناسایی بین المللی 

آزمایشگا ه ها و 
مراکز کالیبراسیون    

اولویت د ار، ازجمله 
حمایت از مشارکت 
آنها د ر برنامه های 
بین المللی  آزمون 
کفایت تخصصی 

و مقایسه              
بین آزمایشگاهی

1-2-2- آموزش کاربرد  ویژه
 ISO / IEC 17025 

برای ارزیابان آزمایشگاه ها
2

حی
صال

م ا
قد ا

  بهبود  د انش و      ا
مهارت های ارزیابان 

آزمایشگاه ها د رباره کاربرد  
ایزو 17025

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

مرکز ملی تأیید  
صالحیت؛ مرکز     
اند ازه شناسی، اوزان 

و مقیاس ها

نهاد   کارکنان  پیشرفته  آموزش    -2-2-2
تأیید  صالحیت د ر یک نهاد  تأیید  صالحیت 

معتبر 
2

حی
صال

م ا
قد ا

  آموزش نزد یک ا
باعث بهبود  ظرفیت و 

مهارت های کارکنان مرکز 
ملی تأیید  صالحیت ایران       

می شود 

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

مرکز ملی تأیید  
صالحیت؛ مرکز     
اند ازه شناسی، اوزان 

و مقیاس ها

مشترک  ارزیابی  تسهیل   -2-2-3
با  گواهی کنند ه  نهاد های  و  آزمایشگاه ها 

نهاد های تأیید  صالحیت معتبر خارجی 
2

حی
صال

م ا
قد ا

ا

  افزایش همسویی 
با الگوهای برتر       

بین المللی 

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

مرکز ملی تأیید  
صالحیت؛ مرکز     
اند ازه شناسی، اوزان 

و مقیاس ها
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فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

کفایت  آزمون  مد یریت  آموزش   -2-2-4
تخصصی و مشارکت د ر برنامه های آزمون 

کفایت تخصصی خارجی
2

حی
صال

م ا
قد ا

ا

  تقویت خد مات کفایت 
تخصصی د ر ایران 

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

مرکز ملی تأیید  
صالحیت؛ مرکز     
اند ازه شناسی، اوزان 

و مقیاس ها

فرایند های      به  د سترسی  تسهیل   -2-2-5
بین المللی  اتحاد یه  همتایان  پیش ارزیابی 
سازمان      آزمایشگاهی/  صالحیت  تأیید  
مجمع        و  )ایزو(  استاند ارد   بین المللی 
بین المللی نهاد های تأیید  صالحیت/ سازمان 

بین المللی استاند ارد 

2

حی
صال

م ا
قد ا

  شناسایی بین المللی ا
مرکز ملی تأیید  

صالحیت ایران برای 
تأیید  صالحیت نهاد های 

ارزیابی انطباق 

سازمان ملی 
استاند ارد  ایران

مرکز ملی تأیید  
صالحیت؛ مرکز     
اند ازه شناسی، اوزان 

و مقیاس ها

3-2- همسوسازی 
رویه های بازرسی با 
مقررات جد ید  کنترل 
رسمی اتحاد یه اروپا و 
آموزش بازرسان برای    
پیاد ه سازی این رویه ها 

نظارتی  نهاد های  آموزش   -2-3-1
کنترل های  مقررات  مفاد   اساس  بر  که 
رسمی625/2017  اتحاد یه اروپا  با تأکید  بر 
کنترل های  برای  ریسک  بر  مبتنی  رویکرد  
رسمی، د ر ایران کنترل های رسمی را انجام 

می د هند 

2

د ید 
ح ج

طر
  آگاهی نهاد های نظارتی 
د رباره مزایای کنترل های 
اتحاد یه اروپا و رویکرد  

مبتتنی بر ریسک و رابطه 
آن با بهبود  مد یریت 

ریسک

سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ وزارت 
جهاد  کشاورزی 

)شامل سازمان حفظ 
نباتات و سازمان 

د امپزشکی(

اعضای هیئت ارزیاب 
بازرسی؛ گمرک؛ 

بانک مرکزی؛ سازمان 
توسعه تجارت؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران؛ جامعه ممیزی 

و بازرسی ایران

بازرسی  جاری  رویه های  ارزیابی   -2-3-2
چگونگی  د رخصوص  پیشنهاد اتی  تهیه  و 
همسویی رویه های بازرسی با رویکرد  مبتنی 

بر ریسک اتحاد یه اروپا

2

د ید 
ح ج

  ارائه پیشنهاد ات و طر
اِشراف ذی نفعان به نحوه 

همسویی رویه ها 

سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ وزارت 
جهاد  کشاورزی 

)شامل سازمان حفظ 
نباتات و سازمان 

د امپزشکی(

اعضای هیئت ارزیاب 
بازرسی؛ گمرک؛ 

بانک مرکزی؛ سازمان 
توسعه تجارت؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران؛ جامعه ممیزی 

و بازرسی ایران



152
ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

3-3-2-  همسوسازی رویه های بازرسی با 
2رویه های بازرسی اتحاد یه اروپا 

حی
صال

م ا
قد ا

ا

  همسوسازی رویه ها  

اعضای هیئت 
ارزیاب بازرسی؛ 
گمرک؛ بانک 

مرکزی؛ سازمان 
توسعه تجارت؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران؛ جامعه 

ممیزی و بازرسی 
ایران

و  آموزش  طریق  از  حمایت   -2-3-4
بازرسی  رویه های  اجرای  برای  راهنمایی 

همسوشد ه
2

د ید 
ح ج

طر

  همسوسازی    
رویه های بازرسی

   آماد ه سازی      
رویه های عملیاتی 
استاند ارد  و اجرای 

آزمایشی آنها 

سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ وزارت 
جهاد  کشاورزی 

)شامل سازمان حفظ 
نباتات و سازمان 

د امپزشکی(

اعضای هیئت 
ارزیاب بازرسی؛ 
گمرک؛ بانک 

مرکزی؛ سازمان 
توسعه تجارت؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران؛ جامعه 

ممیزی و بازرسی 
ایران

بازرسان  بازد ید   سازماند هی   -2-3-5
مربوطه از مرجع کنترل های رسمی ذی ربط 

د ر یک کشور عضو اتحاد یه اروپا
2

حی
صال

م ا
قد ا

ا

  د ستیابی بازرسان به 
تجربه عملی 

سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ وزارت 
جهاد  کشاورزی 

)شامل سازمان حفظ 
نباتات و سازمان 

د امپزشکی(

اعضای هیئت 
ارزیاب بازرسی؛ 
گمرک؛ بانک 

مرکزی؛ سازمان 
توسعه تجارت؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران؛ جامعه 

ممیزی و بازرسی 
ایران
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ت       

شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

3- افزایش 
ظرفیت بنگاه ها 
برای انطباق 

با الزامات فنی 
بازارهای خارجی 

) استاند ارد  ها،    
مقررات فنی و 

اقد امات بهد اشتی و 
بهد اشت گیاهی(

1-3- آموزش   
بنگاه های کوچک 
و متوسط  برای 

د ستیابی به اطالعات 
روزآمد  استاند ارد ها، 

مقررات فنی و اقد امات 
بهد اشتی و بهد اشت 
گیاهی با استفاد ه 

از ابزارهای مختلف 
موجود . می توان ایجاد  
یک ابزار خاص به 

زبان فارسی را د ر نظر 
گرفت که اطالعاتی 
راجع به الزامات فنی 
بازارهای هد ف د ر 

مورد  تعد اد  مشخصی از 
محصوالت را همراه با 
راهنمایی برای انطباق 

با آنها ارائه د هد .

آگاهی بخشی  کارگاه  برگزاری    -3-1-1
اقد امات  و  فنی  مقررات  استاند ارد ها،  د رباره 
آنها  ارتباط  گیاهی،  بهد اشت  و  بهد اشتی 
کرد ن  برآورد ه  د ر  آنها  اهمیت  و  کیفیت  با 
مربوطه،  انجمن های  آموزش  بازار؛  الزامات 
و  کوچک  بنگاه های  نمایند ه  نهاد های 
خصوص  د ر  مذکور  بنگاه های  و  متوسط، 

نحوه استفاد ه از ابزارهای مختلف موجود  

3

د ید 
ح ج

طر

   آگاهی        
شرکت کنند گان از 

ضرورت استاند ارد ها و 
مقررات فنی و نقش آنها 

د ر د ستیابی به کیفی
  توانایی      

شرکت کنند گان برای 
د سترسی و استفاد ه از 

ابزارها   

سازمان ملی 
استاند ارد ؛ وزارت 
جهاد  کشاورزی

وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت )سازمان 
صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 
ایران(؛ سازمان غذا 

و د ارو؛ سازمان 
توسعه تجارت؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران

2-1-3- تهیه یک بسته آموزشی که بتواند  
و  آموزش  برای  مختلف  نهاد های  توسط 
انتقال اطالعات به صورت متوالی د ر مناطق 
مختلف و بخش های اولویت د ار استفاد ه شود 

3

د ید 
ح ج

طر
  تهیه و ترجمه بسته 

آموزشی 
  برگزاری یک رشته 
آموزش ها بااستفاد ه از 

بسته آموزشی 

سازمان ملی 
استاند ارد ؛ وزارت 
جهاد  کشاورزی 

وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت )سازمان 
صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 
ایران(؛ سازمان غذا 

و د ارو؛ سازمان 
توسعه تجارت؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران

ابزاری  احتمالی  تولید   بررسی   -3-1-3
استفاد ه   جهت  ذی نفعان،  کمک  با  خاص 
بنگاه های کوچک و متوسط ایرانی به زبان 
منتخب  محصوالت  تعد اد ی  برای  فارسی  
همراه با راهنمایی برای انطباق؛ تولید ، تست 

آزمایشی و کاربست ابزار مذکور

3

حی
صال

م ا
قد ا

 و ا
د ید 

ح ج
طر

  کاربست ابزار مذکور 
بین بنگاه های کوچک و 

متوسط

سازمان ملی 
استاند ارد ؛ وزارت 
جهاد  کشاورزی

وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت )سازمان 
صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 
ایران(؛ سازمان غذا 

و د ارو؛ سازمان 
توسعه تجارت؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران
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ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

2-3-  آموزش    
بنگاه های کوچک 
و متوسط از طریق 
انجمن های ملی 
کیفیت د ر زمینة 

پیاد ه سازی ابزارهای 
کیفیت برای ارتقای 
کیفیت و بهره وری

کنونی         خد مات  شناسایی   -3-2-1
انجمن های کیفیت با هد ف ایجاد  و ترویج 
فرهنگ کیفیت د ر میان بنگاه های کوچک 

و متوسط 

3

د ید 
ح ج

  شناسایی خد مات طر
کنونی  

وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت 
)سازمان صنایع 

کوچک و 
شهرک های صنعتی 

ایران(

سازمان توسعه 
تجارت؛ معاونت 
علمی و فناوری 

ریاست جمهوری؛ 
سازمان ملی 

استاند ارد ؛ وزارت جهاد  
کشاورزی )شامل 

سازمان حفظ نباتات و 
سازمان د امپزشکی(؛ 

انجمن های ملی 
کیفیت

تهیه  برای  انجمن ها  از  حمایت   -3-2-2
برای  آگاهی بخشی  و  آموزشی  مطالب 

بنگاه های کوچک و متوسط 
3

ی 
الح

اص
ام 

  معرفی روش ها، محتوا اقد 
و ابزارهای جد ید 

وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت 
)سازمان صنایع 

کوچک و 
شهرک های صنعتی 

ایران(

سازمان توسعه 
تجارت؛ معاونت 
علمی و فناوری 

ریاست جمهوری؛ 
سازمان ملی 

استاند ارد ؛ وزارت جهاد  
کشاورزی )شامل 

سازمان حفظ نباتات و 
سازمان د امپزشکی(؛ 

انجمن های ملی 
کیفیت

3-2-3- حمایت از انجمن های ملی کیفیت 
برای انجام فعالیت های آموزشی با استفاد ه 
طریق  از  و  بهتر  روش های  و  مطالب  از 
طرح های آزمایشی و مد ل های همانند سازی 

منتخب 

3

حی
صال

م ا
قد ا

  اجرای طرح های ا
آموزشی آزمایشی با 

استفاد ه از روش ها، محتوا 
و ابزارهای جد ید 

وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت 
)سازمان صنایع 

کوچک و 
شهرک های صنعتی 

ایران(

سازمان توسعه 
تجارت؛ معاونت 
علمی و فناوری 

ریاست جمهوری؛ 
سازمان ملی 

استاند ارد ؛ وزارت جهاد  
کشاورزی )شامل 

سازمان حفظ نباتات و 
سازمان د امپزشکی(؛ 

انجمن های ملی 
کیفیت
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ت       

شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

3-3- آموزش   
بنگاه های ُخرد ، 

کوچک و متوسط 
برای پیاد ه سازی نظام  

مد یریت ایمنی و 
بهد اشت شغلی )ایزو 

45001( برای حفاظت 
بهتر از کارگران

و  مربیان  از  گروهی  آموزش   -3-3-1
ایزو  استاند ارد   مورد   د ر  بالقوه  مشاوران 

45001
3

د ید 
ح ج

طر

  توانایی مربیان و 
مشاوران برای آموزش 
کاربرد  استاند ارد  ایزو 
45001 به بنگاه های 
کوچک و متوسط  

وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی  

وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت؛ سازمان 

ملی استاند ارد ؛ 
نهاد های گواهی کنند ه 

خصوصی

2-3-3- آموزش بنگاه ها برای پیاد ه سازی 
3استاند ارد  ایزو 45001

د ید 
ح ج

  پیاد ه سازی استاند ارد  طر
ایزو 45001 توسط 
بنگاه های کوچک و 

متوسط 

وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی  

وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت؛ سازمان 

ملی استاند ارد ؛ 
نهاد های گواهی کنند ه 

خصوصی

 4-3- آموزش   
بنگاه های کوچک و 
متوسط منتخب برای 
انطباق با الزامات فنی 

بازارهای خاص

1-4-3- مشورت با ذی نفعان بخش برای 
تهیه برنامه  های عمل آموزش بر اساس نیاز 
و  بنگاه های کوچک  از  پشتیبانی  به  خاص 
بخش های  عمل  برنامه های  طبق  متوسط 

اولویت د ار
روش های   - تازه  سبزیجات  و  میوه    
استاند ارد  جهانی   ،)GAP( خوب کشاورزی 
 Global( کشاورزی   خوب  روش های 

G.A.P( ؛
  گرد شگری - استاند ارد های تحلیل خطر و 

نقاط کنترل بحرانی، ایزو 22000؛
  خود رو- ایزو ISO/TS 16949 ،9001؛ 
  گیاهان د ارویی- روش های خوب ساخت 
)GMP(، استاند ارد های تحلیل خطر و نقاط 
کاشت،  مناسب  روش های  بحرانی،  کنترل 

)GACP( د اشت  برد اشت محصول

3

د ید 
ح ج

  آماد ه سازی برنامه های طر
عمل مورد  توافق برای 

اجرا

سازمان توسعه 
تجارت ایران

وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت )سازمان 
صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 
ایران(؛ سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ وزارت 
میراث فرهنگی، 

گرد شگری و صنایع 
د ستی؛ وزارت جهاد  
کشاورزی )سازمان 

حفظ نباتات و سازمان 
د امپزشکی(؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران؛ انجمن ها و  
تشکل های بخش
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ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

بنگاه های  آموزش  و  انتخاب   -3-4-2
فنی  الزامات  د ر خصوص  متوسط  و  کوچک 

بازارهای هد ف منتخب

3

ی 
الح

اص
ام 

  آگاهی بنگاه  های اقد 
کوچک و متوسط از 

الزامات بازارهای هد ف 

سازمان توسعه 
تجارت ایران

وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت )سازمان 
صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 
ایران(؛ سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ وزارت 
میراث فرهنگی، 

گرد شگری و صنایع 
د ستی؛ وزارت جهاد  
کشاورزی )سازمان 

حفظ نباتات و سازمان 
د امپزشکی(؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران؛ انجمن ها و      

تشکل های بخش

نظام  استقرار  برای  کمک  و  آموزش   -3-4-3
بنگاه های  که  بازار  با  مرتبط  کیفیت  مد یریت 
آماد ه  گواهینامه  اخذ  برای  را  متوسط  و  کوچک 

کند .

3

ی 
الح

اص
ام 

  استقرار نظام مد یریت اقد 
کیفیت مربوطه د ر 

بنگاه های کوچک و 
متوسط 

سازمان توسعه 
تجارت ایران

وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت )سازمان 
صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 
ایران(؛ سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ وزارت 
میراث فرهنگی، 

گرد شگری و صنایع 
د ستی؛ وزارت جهاد  
کشاورزی )سازمان 

حفظ نباتات و سازمان 
د امپزشکی(؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران؛ انجمن ها و 
تشکل های بخش 
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ت       

شتیبانی تجار
صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

برای  تطبیق  کمک هزینه  تهیه   -3-4-4
منظور  به  متوسط  و  کوچک  بنگاه-های 
ارتقای کیفیت و د ریافت گواهینامه های الزم 

مرتبط با بازار

3

ی 
الح

اص
ام 

اقد 

  توانایی بنگاه های 
کوچک و متوسط برای  
غلبه بر محد ود یت های 
مالی د ر استقرار نظام 

مد یریت کیفیت  

سازمان توسعه 
تجارت ایران

وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت )سازمان 
صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 
ایران(؛ سازمان ملی 
استاند ارد ؛ سازمان 
غذا و د ارو؛ وزارت 
میراث فرهنگی، 

گرد شگری و صنایع 
د ستی؛ وزارت جهاد  
کشاورزی )سازمان 

حفظ نباتات و سازمان 
د امپزشکی(؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران؛ انجمن ها و 
تشکل های بخش 

5-3- تقویت ظرفیت 
شرکت ها برای 

ارتقای تاب آوری آنها 
د ر شرایط بحرانی 

)مانند  کووید  19( از 
طریق اجرای مد یریت 
ریسک، نظام مد یریت 

تد اوم کسب وکار، 
مد یریت بحران و 
مد یریت نوآوری بر 

اساس د ستورالعمل ها و 
الزامات استاند ارد های     

بین المللی

1-5-3- آموزش گروهی از مربیان و مشاوران 
با  مرتبط  بین المللی  استاند ارد های  زمینه  د ر 
مد یریت ریسک،  نظام مد یریت تد اوم کسب وکار، 

مد یریت بحران و مد یریت نوآوری

3

ید  
جد 

رح 
  آماد گی مربیان و ط

مشاوران برای آموزش 
نهاد ها و بنگاه های 
کوچک و متوسط  

سازمان مد یریت 
بحران )وزارت 

کشور( 

وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت؛ وزارت 
بهد اشت، د رمان و 
آموزش پزشکی؛ 
معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری؛ سازمان 
ملی استاند ارد ؛ اتاق 
بازرگانی، صنایع، 

معاد ن و کشاورزی 
ایران؛ انجمن ها و 
تشکل های بخش
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ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
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کارآفرینی

ایران از سابقه ای قوی د ر زمینه کارآفرینی و زیست بومی پویا 
برای حمایت از آن برخورد ار است. افزون بر چالش های خارجی 
برآمد ه از تحریم ها، ایران با محد ود یتهایی از قبیل پیچید گی 
کارآفرینی،  برای  راهبرد ی  فقد ان  و  سیاست گذاری  چارچوب 
و  آموزشی  برنامههای  جد ید ،  شرکتهای  برای  نظارتی  موانع 
پشتیبانی،  برنامههای  پایین  کیفیت  توسعهنیافته،  مشاوره 
پشتیبانی اند ک از صاد رات، اطالعات و هماهنگی محد ود  میان 
بازیگران زیست بوم و چالشهای مربوط به د سترسی به منابع 
مالی و سرمایه گذاری روبه روست. یک پاسخ راهبرد ی مبتنی 
بر یک رویکرد  سه گانه مورد  نیاز است: همسوسازی سیاست ها 

و مقررات با نیازهای شرکت های نوپا و به ویژه د ر نظر گرفتن 
افزایش جنبه کاربرد ی آموزش های موجود   احتمال شکست، 
ارائه مهارت های نرم،  د ر زمینه مد یریت بنگاه ها و تمرکز بر 
و اصالح و تقویت زیست بوم بزرگ موجود  برای پشتیبانی از 
کارآفرینی. اجرای این راهبرد  به عنوان بخشی از راهبرد  ملی 
صاد راِت ایران به نوآوری و تنوع بیشتر، به ویژه د ر بخش های 
اقتصاد   د ر  تحصیلکرد ه  جوانان  بیشتر  جذب  و  اولویت د ار، 
به  کشور  برای  فراگیرتری  رشد   نهایت  د ر  و  انجامید   خواهد  

ارمغان خواهد  آورد .

قاب 12: تعریف شرکت های نوپا و بنگاه های مشابه

بنا بر تعریف اریک ریس61 کارشناس راهاند ازی شرکت های نوپا، یک شرکت نوپا »یک نهاد  انسانی است که برای 
تولید  یک محصول یا خد مت جد ید  تحت شرایط عد م اطمینان شد ید  طراحی شد ه است.« بنابراین، یک شرکت نوپا 
شرکتی است که به طور معمول د ر مراحل اولیه توسعه خود  است. این شرکت های نوآور را معمواًل یک تا سه نفر 
راه اند ازی می کنند  و بر سرمایه گذاری بر تقاضای مفروض بازار، از طریق توسعه محصول، خد مات یا پلتفرم مناسب 
متمرکز هستند . این شرکت ها لزومًا فناوری محور نیستند . آنچه شرکت های نوپا را از سایر بنگاه های کوچک متمایز 
می کند ، بلند پروازی آنها برای رشد  است. اکثر شرکت های نوپا، به ویژه شرکت های فناوری محور، بر کارآفرینی معیشتی 
این  است.  قابل توسعه  یا  مقیاس پذیر  کسب و کار  یک  ایجاد   د نبال  به  معمواًل  فناور  کارآفرین  یک  نیستند .  متمرکز 
موضوع د ر تعارض با بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط سنتی است که هد ف اصلی آنها د ر بیشتر مواقع لزومًا رشد  
پاید ار است که د رآمد  کافی برای پرد اخت حقوق کارمند ان و  ایجاد  یک کسب و کار  بلکه  و مقیاس پذیری نیست، 

برخورد اری از یک سطح معیشتی مناسب را فراهم کند .
به فکر  آنها  از  بسیاری  و  آغاز کار خود  شرکتهای کوچک تری هستند   د ر  نوپا  از شرکتهای  بسیاری  آنجا که  از 
توسعه محصوالت و خد مات نوآورانه هستند ، ممکن است میان شرکتهای نوپا، بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط، و 
شرکت های د انش بنیان - با این که هر کد ام تعریف مشخصی د ارند - همپوشانی وجود  د اشته باشد  )شکل شماره 38(:

61. Eric Reis
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بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط: عمومًا این بنگاه ها  به واسطه تعد اد  کارکنان و گرد ش مالی ساالنه آنها تعریف    
می شوند .62 با نگاهی به ایران د رمی یابیم که نهاد های مختلف تعاریف مختلفی از بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط  
ارائه د اد ه اند  و این امر باعث شد ه است د ر ارزیابی این بخش با ابهامات زیاد ی روبه رو شویم.63 سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران برای تعریف بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط عوامل مختلفی مانند  کارکنان، گرد ش مالی 
و سرمایه گذاری را برمی شمارد ، اما تعریف بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط را فقط به تعد اد  کارکنان تنزل می د هد . 
طبق تعریف سازمان مذکور، شرکت هایی که 149-11 کارمند  د ارند ، بنگاه ُخرد ، کوچک یا متوسط هستند . شرکت هایی 
که تعد اد  کارکنان آنها 10 نفر یا کمتر است، د ر زمره بنگاه های ُخرد  به حساب می آیند .64 طبق این تعریف، شرکت های 
نوپا معمواًل د ر تعریف بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط قرار می گیرند ، اما همه بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط را 

نمی توان شرکت نوپا د انست. 
شرکت های د انش بنیان: بر اساس گزارش آنکتاد  د ر سال 2016،  »محصوالت د انش بنیان، کاالها و خد ماتی    
پیچید ه هستند  که برای تولید  به تحقیق وتوسعه د اخلی و کارکنان ماهر احتیاج د ارند ؛ تقلید  از آنها برای رقبا د شوار است؛ 
ارزش افزود ه قابل مالحظه ای ایجاد  می کنند ؛ از سایر محصوالت مشابه، متمایز هستند ؛ و باید  د ر بازار عرضه شوند  یا 
حد اقل د ر مرحله آزمایشی تولید  باشند  )خد مات د انش بنیان باید  به د رآمد زایی رسید ه باشند ( تا واجد  شرایط پشتیبانی 
باید  روند  د رخواست برای  ایران، شرکت هایی که می خواهند  به عنوان شرکت د انش بنیان شناخته شوند ،  باشند .« د ر 

د ریافت این عنوان را پشت سر بگذارند .

شکل 38: روابط میان شرکت های نوپا؛ بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط؛ و شرکت های د انش بنیان
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 انیبن دانش یها شرکت و متوسط  و کوچک خُرد، های¬بنگاه نوپا  یها شرکت انیم روابط: 38 شکل 

 
 

 ایران در کارآفرینی از حمایت برای شرایط الزم ایجاد

کررده  تبدیل  پویایی کارآفرینی صحنه ایران را به باکیفیت، پرشمار و آموز  جوان جمعیت برخورداری از
 حترا   جمهروری،  ریاسرت  فنراوری  و علمری  معاونرت  نروآوری  بخرش  رئریس  ،2018 سرپتامبر  در. است

 نوپرا  شررکت  4000 اطالعات تقریبراً  مبتنی بر فناوری کرد که تنها در زمینه ارائه خدمات اعال  زندحتامی،
 نوپرا  های ین شرکتچن است و هم رشد به رو کشور در جوان کارآفرینان جامعه 65.کنند می فعالیت ایران در
 هرای  دانشرگاه  رشرد در  مراکرز  و تهرران  دانشرگاه  کارآفرینی دانشکده مانند نهادهایی طریق کارآفرینی از و

 اخیر، های سال در .شوند وارد می دانشگاهی تحصیالتحوزه  به تهران، امیرکبیر در و شریف مانند معروف
 و بروده  66آپری های اسرتارت  مانند آخرهفته های نوپا شرکت با مرتبط رویدادهای انواع میزبان ها دانشگاه این

 برو   فعراالن حروزه زیترت   . انرد  کررده  فرراهم  را فضرایی  «آواتک»و « دیموند»مانند  هایی دهندهشتاب برای
بره انردازه کرافی     و شرمار اسرت   ایرانی انگشت موفق کارآفرین الگوهای تعداد هنوز که کنند می خاطرنشان

 ضرروری را  بتیار  یک شبکه کارآفرینان، برای کار اشتراکی فضاهای اخیر رشد. نداریمشرایط  واجد مربیان
 رویردادهای  برا  و کننرد  مری  پیردا  دسترسری  فکر هم افراد از گر حمایت جامعه یک به که آورده است فراهم
 .شود می تکمیل «فکرهم»  مانند منظم ای شبکه

                                                                 

65 https://www.tehrantimes.com/news/432343/Starting-a-startup-a-way-for-success-in-your-own-
busine   ss 
66 Start-up Weekends 

های خُرد، بنگاه
کوچک و 

 متوسط 
شرکت های 

 نوپا

شرکت های  
 دانش بنیان

62. http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
63. http://agahgroup.com/smes-in-iran-a-brief-introduction/.
64. http://isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=643.
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د ر  کارآفرینی  از  برای حمایت  ایجاد  شرایط الزم 
ایران

برخورد اری از جمعیت جوان پرشمار و آموزش باکیفیت، ایران 
را به صحنه کارآفرینی پویایی تبد یل کرد ه است. د ر سپتامبر 
2018، رئیس بخش نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، حسام زند حسامی، اعالم کرد  که تنها د ر زمینه ارائه 
خد مات مبتنی بر فناوری اطالعات تقریبًا 4000 شرکت نوپا 
د ر ایران فعالیت می کنند .65 جامعه کارآفرینان جوان د ر کشور 
رو به رشد  است و هم چنین شرکت های نوپا و کارآفرینی از 
و  تهران  د انشگاه  کارآفرینی  د انشکد ه  مانند   نهاد هایی  طریق 
امیرکبیر  و  مانند  شریف  معروف  د انشگاه های  د ر  رشد   مراکز 
د ر  می شوند .  وارد   د انشگاهی  تحصیالت  حوزه  به  تهران،  د ر 
سال های اخیر، این د انشگاه ها میزبان انواع روید اد های مرتبط 
و  بود ه  استارت آپی66  آخرهفته های  مانند   نوپا  شرکت های  با 
فضایی  »آواتک«  و  »د یموند «  مانند   شتاب د هند ه هایی  برای 
را فراهم کرد ه  اند . فعاالن حوزه زیست بوم خاطرنشان می کنند  
ایرانی انگشت شمار  که هنوز تعد اد  الگوهای کارآفرین موفق 
است و به اند ازه کافی مربیان واجد  شرایط ند اریم. رشد  اخیر 
بسیار  شبکه   یک  کارآفرینان،  برای  اشتراکی  کار  فضاهای 
ضروری را فراهم آورد ه است که به یک جامعه حمایت گر از 
افراد  هم فکر د سترسی پید ا می کنند  و با روید اد های شبکه ای 

منظم مانند   »هم فکر« تکمیل می شود .
با وجود  این، همچنان چالش های قابل توجهی وجود  د ارند . 
مؤسسه  توسط  که   2018 کارآفرینی  جهانی  شاخص  طبق 
بین  از  ایران  است،  شد ه  تهیه  توسعه67  و  کارآفرینی  جهانی 
137 کشور د ر رتبه 72 قرار د ارد . د ر مقایسه با سال 2017، 

65. https://www.tehrantimes.com/news/432343/Starting-a-startup-a-way-for-success-in-your-own-busine   ss
66. Start-up Weekends
67. Global Entrepreneurship and Development Institute
68. https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/84312/iran-moves-up-13-places-in-global-entre-
preneurship-index.
69. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

د ر سطح  رتبه  و 3  د ر سطح جهانی  رتبه  ایران 13  موقعیت 
مختلفی  عوامل  شاخص  این  است.68  یافته  بهبود   منطقه ای 
مانند  د رک فرصت، مهارت های راه اند ازی، سرمایه انسانی و 
مانند   زمینه عواملی  د ر  نظر می گیرد .  د ر  را  حمایت فرهنگی 
د رک فرصت و پذیرش ریسک یا خطرپذیری، ایران د ر رد ه 
بسیار پایینی قرار می گیرد  )به ترتیب 0/095 و 0/014(. مطالعه 
زیست بوم  محد ود یت های  کارآفرینی69،  جهانی  د ید ه بان 
کارآفرینی ایران را د ر شکل فعلی آن د ر مقایسه با میانگین 
سایر کشورهای مورد  بررسی، تأیید  می کند  )شکل شماره 39(. 
د ر چند  شاخص   ایران  بررسی شد ه،  اقتصاد   با 54  مقایسه  د ر 
مانند  زیرساخت های تجاری و حقوقی، پویایی بازار د اخلی و 

زیرساخت های فیزیکی د ر رتبه آخر قرار د ارد .
است.  د وگانه  استنباطی  کارآفرینی،  مفهوم  از  استنباط 
ایرانیان خود  را به عنوان ملتی کارآفرین می بینند ، د ر حالی که 
با ظرفیت نسبتًا  آنها د ر زمینه های تجارت سنتی  از  بسیاری 
با ریسک کم و زود بازد ه تر- تمرکز د ارند .  محد ود - مشاغلی 
برخی از کارمند ان به عنوان منبع د وم د رآمد  عالوه بر شغل 
اصلی خود   به انجام این نوع کارها مشغول هستند . به خصوص 
د انشگاهی  تحصیل کرد ه  افراد   از  بسیاری  جوان،  نسل  د ر 
حد اقل به صورت پاره وقت خود اشتغال هستند  )د ر رشته هایی 
و  غیره(  و  وب،  توسعه  و  مهند سی  گرافیکی،  طراحی  مانند  
بنابراین استنباطی کلی از کارکرد ن مستقل و تعلق ند اشتن به 
محیط بزرگ تر شرکتی وجود  د ارد . با د ر نظر گرفتن این  نکته 
که بیش از 90 د رصد  شرکت ها د ر ایران  را بنگاه های ُخرد ، 
کوچک و متوسط تشکیل می د هند ، کارآفرینان بخشی اساسی 

از اقتصاد  و هویت ایرانی به شمار می آیند .
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کارآفرینی  تضعیف  به  است  ممکن  فرهنگی  عوامل 
و  جایگاه  اساس  بر  اغلب  موفقیت  ایران،  د ر  کنند ،  کمک 
کارمند ان  تعد اد   شغلی،  )عنوان  می شود   سنجید ه  منزلت 
بسیاری  بنابراین  و  غیره(  و  شغلی  مزایای  و  نظارت،  تحت 
د ولتی،  سازمان های  شرکت ها،  د ر  سنتی  مشاغل  هم  هنوز 
شرکت های بین المللی و سازمان های خصوصی یا د انشگاه ها 
که  نمی شوند   متوجه  معمواًل  خانواد ه ها  می د هند .  ترجیح  را 
یک  د ر  مطمئنی  نسبتًا  شغل  می توانند   فرزند انشان  وقتی 
شرکت یا سازمان د ولتی به د ست آورند ، چرا به د نبال تأسیس 
با توجه به اوضاع سیاسی و  یک شرکت نوپا می روند . مرد م 
اقتصاد ی کشور د ر سال های گذشته، مرد م معمواًل برنامه ای 
بلند مد ت ند ارند  و نتایج کوتاه مد ت را به منافع بلند مد ت ترجیح 

می د هند  و همین امر، د رک این مسئله را د شوار می سازد  که 
چرا بنیان گذاران شرکت های نوپا به تالشی زیاد  برای انجام 
کاری می پرد ازند  که د ر مورد  نتیجه آن مطمئن نیستند . با این 
حال، تالش هایی برای ارتقای کارآفرینی به عنوان بخشی از 
تالش ها برای ایجاد  تنوع اقتصاد ی و بهبود  تاب آوری د ر حال 
نوپا د ر حال حاضر د ر  انجام است. کارآفرینی و شرکت های 

راد یو و  تلویزیون ملی، د انشگاه ها و مد ارس ترویج می شود .
د ر ایران، بیشتر جوانان و مرد ان شرکت های نوپا را اد اره 
د ر شتاب د هند ه ها، سن معمول شرکت کنند گان 20  می کنند . 
تازگی  به  یا  هستند   د انشجو  آنها  بیشتر  و  است  سال   35 تا 
فارغ التحصیل شد ه اند  و تعهد ات زند گی خانواد گی را بر عهد ه 
ند ارند  و اغلب هنوز با والد ین خود  زند گی می کنند . میانگین 

شکل 39: رتبه بند ی شرایط اصلی چارچوب کارآفرینی بر اساس روش د ید ه بان جهانی کارآفرینی
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استارت آپی  آخرهفته های  برنامه  د ر  شرکت کنند گان  سنی 
کشورهای  از  بسیاری  به  نسبت  اگرچه  است.70  سال   28
د ر  نوپا  شرکت های  بخش  د ر  مشغول  زنان  تعد اد   پیشرفته، 
د ر  زنان  مشارکت  افزایش  برای  است،  بیشتر  کمی  ایران 
ُخرد ،  بنگاه های  و  نوپا  شرکت های  د ر  مد یریتی  نقش های 
کوچک و متوسط  کار بیشتری الزم است. کمبود  آمار رسمی، 
بررسی این مسئله را پیچید ه می کند ، اما به عنوان مثال، زنان 
معمواًل نقش های رهبری یا مد یریتی کمی را د ر حوزه تجارت 
الکترونیکی و شرکت های د انش بنیان د ر ایران برعهد ه د ارند . 
حد ود   د ر  فقط  کشور  د ر  د انش بنیان  شرکت   4300 حد ود   از 
400 شرکت را زنان اد اره می کنند  )طبق گفته معاونت علمی 
بنگاه های  د رباره بخش گسترد ه تر  که  مطالعه ای  فناوری(.  و 
که  نشان می د هد   است،  انجام شد ه  متوسط  و  ُخرد ، کوچک 
ایران،  د ر  بنگاه صاد رات محور   1492 از  متشکل  نمونه ای  از 
84 د رصد  را مرد ان و 16 د رصد  را زنان اد اره می کنند .71 هنوز 
د ر حوزه نظام های پشتیبانی کنند ه از زنان کارآفرین با کمبود  
مواجه هستیم و زنان کمی به عنوان الگو د ر عرصه کارآفرینی 
و مسئولیتی مطرح هستند . با توجه به محیط کار اشاره شد ه 
نوپا  شرکت های  د ر  زنان  رهبری  از  مفهومی  هیچ  که  است 
وجود  ند ارد  و همین موضوع د ر حیطه اد اره و رشد  شرکت ها 
این تصور  با  اغلب مجبورند   زیرا  را د شوار می کند ،  زنان  کار 
مبارزه کنند  که زنان قاد ر نیستند  شرکت های فناوری محور یا 

سایر شرکت های نوآور را اد اره کنند . 
است.  فناوری  حوزه  د ر  به ویژه  کارآفرینی  مرکز  تهران 
تمرکز  به  امر  همین  که  است  کشور  اقتصاد ی  مرکز  تهران 
نیروی کار د ر این شهر منجر می شود . بسیاری از کارآفرینان 
شتاب د هند ه  یا  سرمایه  جستجوی  د ر  که  هنگامی  فناوری 

70.  http://techrasa.com/2015/07/21/infographic-startup-weekend-iran/.
71. https://www.livemint.com/industry/manufacturing/how-gender-parity-affects-performance-of-smes-1554840030789.
html

هستند ، از شهرهای د یگر کشور به تهران نقل مکان می کنند . 
شهرهای  از  د یگر  برخی  د ر  کوچک تری  زیست بوم های 
با   شهرهایی  و  تبریز  و  مشهد   اصفهان،  شیراز،  مانند   بزرگ 
د ارد .  وجود   قزوین  مانند   پیشرفته  فناوری  با  د انشگاه هایی 
فعالیت هایی هم برای گسترش د انش کارآفرینی و برگزاری 
آخرهفته های استارت آپی د ر شهرهای کوچک تر مانند  بیرجند ، 
رشت و سایر شهرها وجود  د ارد . این روید اد ها معمواًل توسط 
»انجمن کارآفرینی ایران« برگزار شد ه است، اما د ر سال های 
آخرهفته های  بین المللی  جنبش  با  همکاری  هیچ گونه  اخیر 
عنوان  به  روید اد ها  این  و  است  ند اشته  وجود   استارت آپی 
برگزار  شتاب د هند ه ها  و  د انشگاه ها  توسط  منفرد   روید اد هایی 
می شود . با وجود  این، وقتی صحبت از بنگاه های ُخرد ، کوچک 
و متوسط می شود ، توزیع یکنواخت تری د ر سراسر کشور وجود  
مختلف حمایت  مناطق  د ر  آنها  از  پارک های صنعتی  و  د ارد  

می کنند .
شایع  امری  نوپا  شرکت های  بین  د ر  غیررسمی  فعالیت 
رسمی شرکت  ثبت  بد ون  گروه  ها  از  بسیاری  که  چرا  است، 
از  ناشی  حد ود ی  تا  امر  این  می کنند .  د رآمد زایی  به  شروع 
فرایند های پیچید ه و زمان بر ثبت شرکت و پرد اختن به امور 
مالیاتی و بیمه است. د ر صورت موفقیت، بسیاری از گروه های 
کارآفرین شرکت های خود  را به طور رسمی ثبت می کنند  تا 
از مزایای آن نیز بهره  مند  شوند . از آنجا که اکثر کارآفرینان 
مقیاس پذیر  کسب وکارهای  ایجاد   د نبال  به  فناوری  د رحوزه 
خود   شرکت های  باید   مقطعی  د ر  آنها  هستند ،  قابل توسعه  و 
نیاز د سترسی  را ثبت کنند  تا مطمئن شوند  به خد مات مورد  
از  نوپا هم  بنیان گذاران شرکت های  از  خواهند  د اشت. برخی 
مواجه  ترس  از  زیرا  می کنند ،  پرهیز  خود   کسب وکار  توسعه 



راهبرد ملی صادرات ایران164

شد ن با مقررات بیش از حد  نمی خواهند  زیاد  جلب توجه کنند . 

نقشه زیست بوم کارآفرینی
از  است  عبارت  کارآفرینی«  »زیست بوم  راهبرد ،  این  د ر 
ساختاری که از راه اند ازی و رشد  شرکت های موفق نوپا حمایت 
می کند . این زیست بوم شامل مجموعه ای از شرکت ها، نهاد ها، 
سرمایه،  که  است  روید اد هایی  و  عرصه  این  بازیگران  سایر 
برای  که  را  مربیانی  و  آموزش  اد اری،  فضای  فنی،  د انش 
ایجاد  شرکت های موفق نیاز است، د ر اختیار کارآفرینان قرار 
بازیگرانی که بر حمایت از شرکت های نوپا تمرکز  می د هند . 
انجمن ها و  د ولتی،  از د ولت و بخش  به ویژه عبارت اند   د ارند  
سایر گروه های صنعتی، شتاب د هند ه ها، استارت آپ استود یوها 
و سازند گان شرکت ها، روید اد ها و همایش ها، فضاهای کاری 

اشتراکی و سرمایه گذاران. 
زیست بوم  توسعه  آغاز  به  موفق  شرکت  چند ین  تأسیس 
کارآفرینی امروز د ر کشور کمک کرد . توسعه سریع زیست بوم 
که  شد   آغاز  وقتی  از  به ویژه  ایران  فناوری  کارآفرینی 
و  د ر سال 2006(  )تأسیس  مانند  »د یجی کاال«  شرکت هایی 
»کافه بازار« )تأسیس د ر سال 2011( شروع به کار کرد ند  و 
الکترونیکی و د سترسی به  پلتفرم های تجارت  اولین  از  یکی 
خرید   و  همراه  تلفن  )اپلیکیشن های(  کاربرد ی  نرم افزارهای 
اختیار مصرف کنند گان  را د ر  از طریق نرم افزارهای کاربرد ی 
ایرانی قرار د اد ند  که پیش از این امکان پذیر نبود . بنیان گذاران 
الکترونیکی و  نوپا د ید ند  که چگونه تجارت  این شرکت های 
نرم افزارهای کاربرد ی د ر سایر نقاط جهان فراگیر شد ه است 
و فرصت را د ر ارائه پیشنهاد ات مشابه برای مصرف کنند گان 
ایرانی د ید ند ، زیرا بر اثر تحریم ها، فعاالن بین المللی، ایران را 
به عنوان بازار د ر نظر نمی گرفتند . به د نبال این پیشرفت ها، 
اولین  شد ند ،  تأسیس  خطرپذیر  سرمایه گذاری  شرکت های 

سال  تا  و  شد   برگزار   2012 سال  د ر  استارت آپی  آخرهفته 
2014 سه شتاب د هند ه با هد ف ایجاد  فرصت های رشد  برای 
بنیان گذاران شرکت های نوپا و گروه  هایی که د ر مراحل اولیه 
 ،2014 سال  تا  همچنین،  می کرد ند .  فعالیت  بود ند ،  تشکیل 
اینترنت تلفن همراه با استفاد ه از فناوری نسل سوم )3G( د ر 
بسیاری از مناطق کشور با سرعت و د سترسی بیشتر د ر اختیار 
بنیان گذاران  برای  را  زیاد ی  و فرصت های  قرار گرفت  مرد م 
میزان  افزایش  به  اینها  همه  کرد .  فراهم  نوپا  شرکت های 
سرمایه گذاری، فرصت های بیشتر برای بنیان گذاران و افزایش 
و  شغل  ایجاد کنند گان  عنوان  به  نوپا  شرکت های  به  عالقه 

نوآوری منجر شد .
حمایت ها  از  گسترد ه ای  طیف  به  کارآفرینان،  ایران،  د ر 
این  نوپا،  شرکت های  بنیان گذاران  برای  د ارند .  د سترسی 
حمایت بیشتر بر کارآفرینان تحصیل کرد ه و جوان و د ر ابتد ای 
راه متمرکز است. همچنین، تمرکز زیاد ی بر تهران به عنوان 
حال  د ر  کوچک تر  زیست بوم های  با  کارآفرینی  مرکز  یک 
توسعه د ر شهرهای بزرگ د یگر مانند  شیراز، اصفهان، تبریز، 
یزد  و مشهد  وجود  د ارد . حمایت از بنگاه های ُخرد ، کوچک و 
توزیع  کشور  سراسر  د ر  بیشتری  برابری  با  سنتی تر،  متوسط 
شد ه است  و به نظر می رسد  کمتر بر بنیان گذاران یا گروه های 
سنی خاصی تمرکز د ارد . بازیگران اصلی د ر زیست بوم فعلی 
را می توان به هفت د سته زیر تقسیم کرد : ساختار و ابتکارات 
استارت آپ  شتاب د هند ه ها،  انجمن ها،  سایر  و  صنعت  د ولت، 
همایش ها،  و  روید اد ها  شرکت ها،  سازند گان  و  استود یوها 

فضاهای کاری اشتراکی و سرمایه گذاران.

ساختار و ابتکارات د ولت
سایر  و  کارآفرینی  زمینه  د ر  د ولتی  بخش های  از  تعد اد ی 
فعالیت های نوآورانه د ر ایران فعال هستند . بر اساس »گزارش 
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سال  د ر  آنکتاد   توسط  که  نوآوری«  و  فناوری  علم،  سیاست 
پیچید ه  بسیار  ایران  نوآوری  »نظام  است،  شد ه  تهیه   2016
با  و  مختلف  سطوح  د ر  که  د ارد   متنوعی  بازیگران  و  است 
بخش های  با  عمود ی  و  افقی  پیوند های  از  مختلفی  د رجات 
وزارتخانه های  می کنند .«  فعالیت  نوآوری  ملی  نظام  مختلف 

فعال عبارت اند  از:
تجارت  توسعه  )مرکز  تجارت  و  معد ن  صنعت،  وزارت   

الکترونیکی ایران، مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته 
و سازمان مد یریت صنعتی(؛

)مرکز  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت   

همکاری های فناوری و نوآوری(؛
فناوری  توسعه  )مرکز  اسالمی  ارشاد   و  فرهنگ  وزارت   

اطالعات و رسانه های د یجیتالی(؛
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )سازمان پژوهش های 

علمی و صنعتی ایران(؛
فناوری  )سازمان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت   

اطالعات(؛
  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

مد یریت  با  د ولت  ابتکار  آخرین  نوآفرین«  »ایران  سامانه 
نوپا  شرکت های  از  حمایت  برای  اطالعات،  فناوری  سازمان 
برای  خاص  به طور  که  است  حمایتی  طرح  اولین  و  است 
مقابله با چالش های شرکت های نوپا طراحی شد ه است. این 
فراهم  آن  هد ف  که  می د هد   ارائه  برخط  پلتفرم  یک  سامانه 
کرد ن امکان رشد  و شکوفایی از طریق تسهیل د سترسی به 
حوزه  این  د ر  اصلی  ذی نفعان  نیاز  مورد   یکپارچه  اطالعات 
است. اهد اف این ابتکار عبارت اند  از پشتیبانی از شرکت های 
نوپا، زمینه سازی برای توسعه و رشد  زیست بوم نوآوری، بهبود  
ارزیابی شرکت های نوپا، بهبود  آمار زیست بوم نوآوری، ایجاد  
امنیت عاطفی و اقتصاد ی برای شرکت های نوپا د ر یک بازه 
برای  فرصت ها  فعال سازی  و  شناسایی  و  مشخص،  زمانی 
این  طریق  از  شد ه  ارائه  اصلی  خد مات  جد ید .  شرکت های 
مشارکت  اد اری،  موانع  مالی،  تأمین  مانند   مسائلی  به  ابتکار 
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با  برای همکاری  از د اد ه ها و پشتیبانی  استفاد ه  د ر روید اد ها، 
سازمان های د یگر مربوط می شود  )جد ول شماره 18(. 

مزایای این طرح برای شرکت های عضو ازجمله عبارت اند  
از برخورد اری از معافیت های مالیاتی و بیمه، به رسمیت شناخته 
 شد ن فضاهای کاری اشتراکی توسط سازمان امور مالیاتی یا 
بین المللی  کارشناسان  به  د سترسی  اجتماعی،  تأمین  سازمان 
و  بین الملل  حقوق  زمینه  د ر  مشاوره  آموزشی،  مقاصد   برای 
مجوزهای  و  نوآوری،  مراکز  د ر  بین المللی  اختراعات  ثبت 

نوآوری«  و  پژوهش  »صند وق  همچنین،  اطالعات.  فناوری 
یا صند وق های  آن شتاب د هند ه ها  د ر  است که  تأسیس شد ه 
د یگر می توانند  سرمایه اولیه را به عنوان وام د ریافت کنند  و د ر 

مرحله کشت اید ه به شرکت های نوپا پرد اخت کنند .

جد ول 18: حمایت های ارائه شد ه از طریق طرح ابتکاری »ایران نوآفرین«

شرحنوع پشتیبانی

ارائه تسهیالت مستمر مالی به شرکت های نوپامالی

بیمه اد اری مانند   مزایایی  نوپا شامل  برای شرکت های  بیمه  و  مالیاتی  پشتیبانی  بسته های  ارائه 
کارآموزی و هم  بنیان گذاران برای گروه های استارت آپی و غیره

و روید اد ها و شبکه نمایشگاه ها  مانند   کسب وکار  با  مرتبط  روید اد های  د ر  کارآفرینان  مشارکت  ارتقای 
روید اد های کارآفرینی و غیره

استفاد ه از د اد ه ها
پشتیبانی از کارآفرینان برای استفاد ه از د اد ه های د ولتی و اد غام خد مات د ولتی د ر یک زمینه 
خاص )تاکنون مد ل های »د ولت با بنگاه72 « و »د ولت برای بنگاه73 « به پلتفرم نوآفرین متصل 
نرم افزارهای  برنامه نویسی  رابط  به  نوآوران  اتصال  برای  نیاز  شد ه اند  و زیرساخت های مورد  

کاربرد ی مختلف د ر حال آماد ه سازی است(

همکاری
صند وق  پلتفرم  مانند   د ولتی  د ستگاه های  سایر  خد مات  به  د سترسی  امکان  آورد ن  فراهم 
نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت های د انش بنیان 

و غیره

72. government-to-business
73. government-for-business (G4B(
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انجمن های صنعتی، اتاق های بازرگانی و سازمان های 
توسعه تجارت

طبق گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، د ر 
ایران 37 پارک فناوری، 196 مرکز رشد ، 75 مرکز نوآوری، 
40 شتاب د هند ه، یک کارخانه نوآوری و 25 صند وق فناوری 
از  وزارتخانه هستند .  مورد  حمایت  د ارد  که  پژوهش وجود   و 
د یگر سازمان های مربوطه می توان به سازمان توسعه تجارت 
ایران و سازمان صنایع کوچک و پارک های صنعتی ایران و 
همچنین اتاق های بازرگانی بین المللی مختلف اشاره کرد  که 
معمواًل  با بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط هم کار می کنند  

و می توانند  از گروه های صاد رات محور پشتیبانی کنند .
و  ثبت  د انش بنیان  به عنوان شرکت های  که  شرکت هایی 
شناخته شد ه اند  و کاالها یا خد ماتی تولید  می کنند  که پیچید ه 
و متفاوت و تقلید  از آنها د شوار است، به تحقیق وتوسعه د اخلی 
بازار  ایجاد  می کند  و د ر  قابل توجهی  ارزش افزود ه  نیاز د ارد ،  
این  ویژه  حمایت می شوند .  به طور  فروش می شود ،  و  خرید  
معافیت  هوشمند ،  مشاوره  از  برخورد اری  شامل  مشوق ها 
و  علم  پارک های  د ر  اولویت گذاری  صاد راتی،  و  مالیاتی 
فناوری، تسهیل د ر مناقصات و خرید های د ولتی، وام با نرخ 

بهره اند ک، عرضه  عمومی و حمایت از صاد رات است.

شتاب د هند ه ها
شتاب د هند ه ها د ر ایران معمواًل خد ماتی از قبیل سرمایه گذاری 
اولیه، فضای کاری، محتوای آموزشی، مشاوره و فرصت های 
عنوان  به  شتاب د هند ه ها  می د هند .  ارائه  را  شبکه سازی 
زیست بوم  د ر  مهمی  نقش  اولیه،  سرمایه   تأمین کنند گان 
شرکت های نوپا د ارند . د ر حالی که بیشتر شتاب د هند ه ها تمرکز 
ند ارند ،  می کنند   کار  آنها  با  که  شرکت هایی  نوع  بر  خاصی 

اخیراً شاهد  رشد  شتاب د هند ه های تخصصی هستیم. برخی از 
این شتاب د هند ه ها د ر زمینه هایی مانند  فناوری مالی فین تک، 
فناوری سالمت، گرد شگری، کشاورزی، امور مذهبی و بازی 

تمرکز د ارند .
د ر  که  است  پروژه هایی  بر  شتاب د هند ه ها  بیشتر  توجه 
مراحل اولیه قرار د ارند . حتی تعد اد ی از آنها برای گروه هایی 
که د ر مرحله اید ه هستند ، برنامه های ویژه ای ارائه می د هند . 
د رحالی که بیشتر شتاب د هند ه ها د ر تهران هستند ، د ر تعد اد ی 
شتاب  د هند ه هایی  نیز   کشور  سراسر  د ر  بزرگ  شهرهای  از 
شتاب د هند ه  استثنای  به   .)19 شماره  )جد ول  د ارند   وجود  
»د یموند « که د ر چهار شهر و شتاب د هند ه »اَکسل« که د ر سه 
شهر فعالیت د ارد ، اکثر شتاب د هند ه ها فقط د ر یک شهر فعال 
هستند . هیچ برنامه خاصی بر شرکت های نوپا د ر مرحله رشد  
متمرکز نیست. شرکت های نوپایی که شتاب د هند ه ها را ترک 
می کنند ، معمواًل برای حمایت های تکمیلی به  سرمایه گذاران 

و فضاهای کاری اشتراکی وابسته اند . 
ذی نفعان تصد یق می کنند  که این شتاب د هند ه ها به واسطه 
سازوکاری که برای تأیید  و توسعه بیشتر اید ه ها و شرکت های 
کلی  زیست بوم  بر  می سازند   فراهم  جوان  کارآفرینان  نوپای 
تأثیر د اشته و د ارند . با وجود  این، نگرانی هایی نیز د ر خصوص 
کمبود  مربیان، رهبران برنامه و متخصصان باتجربه و حرفه ای 
وجود  د ارد  که بر کیفیت برنامه های انجام شد ه تأثیر می گذارد . 
به  شتاب د هند ه ها  به  نسبت  روزافزون  بی اعتماد ی  به  برخی 
د ر  زیرا  کرد ه اند ،  اشاره  موفقیت  د استان های  خالق  عنوان 
زمینه  د ر  خود   وعد ه های  تحقق  به  موفق  برنامه ها،  بیشتر 
ایجاد  فرصت های رشد  و سرمایه گذاری نشد ه اند . موفق ترین 
شرکت های نوپای محلی از د ل شتاب د هند ه ها بیرون نیامد ه اند .



راهبرد ملی صادرات ایران168

جد ول 19: شتاب د هند ه ها بر اساس شهرها

 تعد اد شهرها
نام شتاب د هند ه هاشتاب د هند ه  ها

31تهران

تریگ آپ،   سریرلند ،  د یموند ،  شریف،  شتاب د هند ه  وستاک،  نوین تک،  تک،  آواتک، 
آواگیمز، شتاب د هند ه هارد تک، شزان، امید ، جهش، پرسیس، نوپایار، فینوا، سامسونگ 
باشگاه  نوآوری، طرفه نگار،  خانه  تترا،  ایران، شفق، شرکت  هاست  فارابی،  امیرکبیر، 

سمک، جامپا، هاپ، سی سوتک، کوانتوم، همتک،  اکسیژن و وینوهاب

مرکز کمان، اَکسل، د یموند 3اصفهان

پارسه، نوران، کوانتوم3شیراز

مرکز توسعه فرهنگی کرج1کرج

همپیوند ، چابک2همد ان

تیک،  هایتک استارز2کرمانشاه

تاب تک1قم

اَکسل، سورس2قزوین

آکسل1گیالن

پیشگامان1یزد 

شتاب د هند ه فرد وسی1مشهد 

جاوید ان1ارد بیل

د یموند 1بوشهر

د یموند 1تبریز

سیستان و 
کاتالیزور1بلوچستان

52کل
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استارت آپ استود یوها و سازند گان شرکت ها
استارت آپ استود یو یک گرایش جد ید  د ر زیست بوم شرکت های 
نوپای ایرانی است و بر اثر نبود  مد یران و گروه های واجد  شرایط 
و آموزش د ید ه برای پیوستن به تمام شتاب د هند ه ها پد ید  آمد ه 
به  استود یوها  استارت آپ  با شتاب د هند ه ها،  مقایسه  د ر  است. 
د نبال گروه هایی با اید ه یا نمونه اولیه نیستند ، بلکه خود شان 
اید ه هایی را توسعه می د هند  و سپس گروه هایی را برای ساخت 
پید ا می کنند .  این زمینه ها  نوپا د ر  محصوالت و شرکت های 
د ر حالی که فهرست جامعی از استارت آپ استود یوها د ر ایران 
اید ه ران،  کنترل  تک،  مانند   نمونه هایی  می توان  ند ارد ،  وجود  
عنوان  به  اینها  از  برخی  برد .  نام  را  )شیراز(  کوانتوم  و  هلثیو 
می کنند ،  عمل  نیز  موجود   گروه های  رشد   برای  وسیله ای 
یا  جد ید   سرمایه گذاری های  ایجاد   بر  معمواًل  آنها  تمرکز  اما 
همانند سازی شرکت های نوپای موفق از بازارهای د یگر است.

روید اد ها و همایش ها   
توسعه  د ر  روید اد ها و همایش ها نقش مهمی  ابتد ا،  از همان 
کمک  و  کار  شروع  برای  کارآفرینان  به  کمک  زیست بوم، 
به ویژه  د اشته اند .  ارتباطات  ایجاد   برای  جد ید   به شرکت های 
مهمی  بسیار  نقش  استارت آپی  آخرهفته های  کار،  اوایل  د ر 
اولین  و  کند   د رگیر  موضوع  با  را  د انشجویان  تا  کرد   ایفا  را 
تجربه از مفهوم کارآفرینی را برایشان به وجود  آورد . با توجه 
این  میزبانی  بسیار مشخص  د ستورالعمل های  و  چارچوب  به 
و  کیفیت  تضمین  و  ایران  د ر  آنها  مکرر  برگزاری  روید اد ها، 
ثباتی خاص حتی د ر موارد ی که برگزارکنند گان، کارآفرینان 
باتجربه ای نبود ه اند ، آسان بود ه است. د ر مقطعی، ایران از نظر 
تعد اد  برگزاری آخرهفته های استارت آپی سازمان یافته د ر سال 

74. http://techrasa.com/2015/07/21/infographic-startup-weekend-iran/.
75. International Electronic, Computer   &E-Commerce Exhibition (ELECOMP)
76. International Innovation & Technology Exhibition (INOTEX)

د ر جایگاه د وم جهانی قرار گرفت. د ر سال 2015، ماهانه به 
طور متوسط سه آخرهفته استارت آپی برگزار می شد .74 

برای  را  محلی  »هم فکر«،  مانند   شبکه ای  روید اد های 
کارآفرینان به وجود  آورد ه است تا یکد یگر را مالقات کنند  و 
تجربیات خود  را به اشتراک بگذارند . همایش ها و نمایشگاه هایی 
بین المللی  نمایشگاه  ایران؛  موبایل  و  وب  جشنواره  مانند  
الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیکی )الکامپ(75 ؛ نمایشگاه 
جاد ه  استارتاپ  راه اند ازی   و  نوآوری76؛  و  فناوری  بین المللی 
ابریشم، به شرکت های نوپا این امکان را می د هد  تا کسب وکار 
ارائه  که  راه حل هایی  مورد   د ر  و  بگذارند   نمایش  به  را  خود  
از  د یگر  یکی  نیز  »نوآورد گاه«  کنند .  ایجاد   آگاهی  می کنند ، 
روید اد های نسبتًا مشهور است که بر بازارهای عمود ی خاصی 
متمرکز است و به طور معمول با همکاری مؤسسات پژوهشی 
مختلف مانند  مؤسسات پژوهشی نانوفناوری و زیست فناوری 
انجام می شود . این روید اد ها نیز برای نسل جوان د انشجو د ر 

آشنایی با فرصت های شغلی جایگزین مفید  است.

فضاهای کاری اشتراکی
نسبتًا  موضوعی  ایران  د ر  حرفه ای  اشتراکی  کاری  فضاهای 
شرکت کنند گان  برای  شتاب د هند ه ها  بیشتر  است.  جد ید  
بر  د انشگاه های متمرکز  و  فراهم کرد ه اند   اد اری  خود  فضای 
کارآفرینی نیز فضاهای خود  را به روی کارآفرینان گشود ه اند ، 
بد ون این که خد مات اضافی خیلی زیاد ی را به اعضایشان ارائه 
کنند . به تازگی شاهد  رشد  فضاهای کاری اشتراکی هستیم که 
به صورت حرفه ای مد یریت می شوند  و فقط فضای اد اری را 
د ر اختیار شرکت های نوپا قرار نمی د هند ،  بلکه افراد  با کار آزاد  
و نیازمند  به فضای اد اری نیز می توانند  از این امکان برخورد ار 
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شوند . از جمله این فضاهای کاری اشتراکی حرفه ای می توان 
به »فضای کار اشتراکی آبی سفید « د ر اصفهان و همچنین 
»فینوا« و »زاویه« د ر تهران اشاره کرد  )جد ول شماره 20(. 
آنها معمواًل انواع مختلف عضویت - از میزهای تاشو که به 
هر طرف می چرخند  تا د فاتر اد اری خصوصی- را برای اعضای 

فضای  د اد ن  قرار  اختیار  د ر  بر  عالوه  می کنند .  فراهم  خود  
کاری، معمواًل شبکه سازی، شرکت د ر روید اد ها، د سترسی به 
کارگاه ها و انواع خد مات د یگر نیز د ر فضاهای کاری اشتراکی 

ارائه می شود .

جد ول 20: فضاهای کار اشتراکی بر اساس شهرها

نمونه های فضای کاری اشتراکیشهرها

خانه استارتاپ اهوازاهواز
هیوالند گلستان
آبی سفید ، پویتکاصفهان

خانه استارتاپکرج
لند یماکرمان
گرین تکمشهد 

رایزآپخراسان شمالی، بجنورد 
نوران، رایکسبشیراز
رایکسبتبریز

پاراد ایس هاپ، باکس، فینوا، سریر، سامسونگ، تهران رایمون مد یا،  اُسپِیس، سروکورپ،  تیوان،  زاویه، 
جامپا

سند باد ، فرد اد ، پیشگامانیزد 

سرمایه گذاران
شرکت های  زیست بوم  هرگونه  اصلی  عناصر  سرمایه گذاران 
تأمین  را  برای رشد  شرکت ها  نوپا هستند ، زیرا سرمایه الزم 
می کنند . د ر چند  سال گذشته، شتاب د هند ه ها د ر تأمین سرمایه 
فعالیت  و  تشکیل  اولیه  مراحل  د ر  که  گروه هایی  برای  اولیه 
بسیار  موارد   استثنای  به  بود ه اند .  موفق  د اشته اند ،  قرار  خود  
د اخلی،  سرمایه گذاری  شرکت های  معمول  طور  به  اند ک، 

77. Turquoise Capital
78. Pomegranate Ventures

سرمایه مورد  نیاز را تأمین کرد ه اند . این موضوع عمد تًا معلول 
تحریم ها و نبود  سازوکارهای ساد ه و مؤثر برای سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  شرکت   د و  است.  بود ه  بین المللی  نهاد های 
که  ونچرز78«  »پومگرنیت  و  کپیتال77«  »تورکویز  بین المللی 
بر سرمایه گذاری د ر بازار ایران متمرکز هستند ، از این قاعد ه 
ایرانی  خطرپذیر  سرمایه گذار  شرکت های  بود ه اند .  مستثنی 
مانند  »سرآوا« هم وجود  د ارند  که سهامد اران بین المللی د ارند . 
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»اد ونچرز«  و  ایرانیان«  فناوری  »صند وق  ونچرز«،  »برکت 
از  »سرآوا«  و  »رهنما«  و  هستند   فعال تر  سرمایه گذاران  از 

باتجربه ترین سرمایه گذاران د ر این عرصه هستند ، گو این که 
مؤسسات بسیار د یگری نیز فعال هستند  )جد ول شماره 21(.

جد ول 21: سرمایه گذاران فعال د ر ایران

  ایراتل ونچرز
  سرآوا
  بانیان

  د یجیتال نکست
  شناسا

  پومگرنیت
  گروه اینترنتی ایران

  پی پی جی
  برکت ونچرز

  رهنما
  اد ونچرز

  صند وق سرمایه گذاری شهر زرین
  گروه پارس ونچر

  فناپ

  صبا اید ه
  پیک برتر

  کارایا
  اوپاتان
  بهمن 

  اسمارت آپ ونچرز
  تورکویز پارتنرز

  صند وق توسعه فناوری ایران
  توسعه صنعتی ایران

  اعتبار ایران
  گروه حصین

  آرمانی )سرمایه گذاری جسورانه(
  شناسا )سرمایه گذاری جسورانه(

  گریفون کپیتال
  صند وق هایتک

  حرکت اول
  آرمان آتی

  امین
  ماد یران

  منش )سرمایه گذاری جسورانه(
  متین

  رویش
 صند وق پژوهش و فناوری پرشین

  د اروی البرز
  رایان ونچرز

  صند وق  تحقیق وتوسعه استان 
یزد 

به  توجه  با  شرکتی  خطرپذیر  سرمایه گذاری  فعالیت های 
شرکت های  است.  افزایش  حال  د ر  اما  محد ود   بازار  ظرفیت 
سرمایه گذاری  بازوهای  ایجاد   به  فزایند ه ای  طور  به  بزرگ 
عالقه مند  هستند . آنها به علت د سترسی به بازارها و همچنین 
برخورد اری از تخصص های عمود ی ویژه ممکن است شانس 
موفقیت بیشتری د اشته باشند . فراتر از تأمین منابع مالی، آنها 
زمینه  د ر  مثاًل  راهبرد ی  پشتیبانی  به  بتوانند   است   ممکن 
یافتن بازارها و فناوری های جد ید  و برون سپاری فعالیت های 

تحقیق وتوسعه بپرد ازند . 
فرشتگان کسب وکار - که معمواًل د ر ازای بد هی قابل تبد یل 
د ر  نوپا  برای یک شرکت  را  اولیه  مالکیت سهام، سرمایه  یا 
سازماند هی  به خوبی  ایران  د ر  می کنند -  تأمین  اولیه  مراحل 
نشد ه اند . چند ین مد یر موفق وجود  د ارند  که به صورت شخصی 

موانع  و  نوپا سرمایه گذاری می کنند   از شرکت های  برخی  د ر 
اد اری و د یوان ساالری را کاهش می د هند . برخی ابتکارات نیز 
مانند  »گروه کارایا« وجود  د ارند  که به عنوان یک باشگاه عمل 
می کنند  و فرشتگان کسب وکار مختلف را گرد  هم می آورند  و 
به آنها خد مات مختلفی مانند  شناسایی و ارزیابی و غیره ارائه 

مید هند .

محد ود یت ها
بیشتر  توسعه  از  که  موجود   محد ود یت های  عمد ه ترین 
زیر  موارد   به  می کنند ،  جلوگیری  ایران  کارآفرینی  زیست بوم 

مربوط می شوند :
 پیچید گی چارچوب سیاست گذاری و نبود  راهبرد  کارآفرینی؛

 موانع نظارتی برای شرکت های جد ید ؛
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 برنامه های آموزشی و مشاوره توسعه نیافته؛
 برنامه های پشتیبانی با کیفیت پایین؛

 پشتیبانی کم از صاد رات؛
 اطالعات و هماهنگی محد ود  میان بازیگران زیست بوم؛

 چالش های مربوط به د سترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری.

تحریم ها  اعمال  از  ناشی  چالش های  بر  محد ود یت ها  این 
افزود ه می شود  )قاب شماره 13(.

قاب 13: اثرات تحریم ها بر زیست بوم کارآفرینی

اعمال مجد د  تحریم ها، از طریق تأثیر بر سرمایه گذاری، صاد رات، د سترسی به ابزارها و خد مات د یجیتالی، فرصت های 
آموزشی و مشاوره کارآفرینی، و بازارهای کار بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی ایران د اشته است.

 سرمایه گذاری: سرمایه گذاری های بین المللی د ر ایران، حتی پس از برنامه جامع اقد ام مشترک )برجام( و تخفیف د ر 

تحریم ها، همیشه د شوار بود ه است. بد ون وجود  قانون و مقررات روشنی، توافق د ر قرارد اد ها د شوار بود ه است و بسیاری 
از سرمایه گذاران بالقوه از این بیم د اشته اند  که بد ون وجود  یک نظام حقوقی که از آنها محافظت کند  ، وارد  کار شوند . با 
انزوای ایران از بازارهای مالی بین المللی، انتقال مبالغ هنگفت به ایران نیز تقریبًا غیرممکن بود ه است. یکی از معد ود  
صند وق هایی که د ر ایران سرمایه گذاری کرد ه است، صند وق »پومگرنیت ونچرز« است که مقّر آن د ر کشور سوئد  قرار 
د ارد .79 این صند وق به علت سرمایه گذاری د ر ایران ، مجاز به همکاری با شهروند ان یا شرکت های آمریکایی مستقر د ر 

خارج از ایاالت متحد ه یا شعب این شرکت ها نیست. 
 صاد رات: به طور کلی، بر اثر تحریم ها، فروش محصوالت ایرانی د ر پلتفرم های بین المللی مانند  »اتسی80«، »آمازون81« 

و »ای بِی82« د شوار بود ه است. محد ود یت ها تنها منحصر به محصوالت فیزیکی نبود ه و محصوالت د یجیتالی را نیز 
شامل شد ه است. د ر فوریه 2019، میلیون ها نرم افزار کاربرد ی )اپلیکیشن( ساخت ایران از فروشگاه های بین المللی این 

نوع نرم افزارها مانند  فروشگاه های تحت مد یریت »گوگل« و »اپل« حذف شد ند .83 
 د سترسی به ابزارها و خد مات د یجیتالی: حتی قبل از اعمال مجد د  تحریم ها، د سترسی به برخی از ابزارها و خد مات 

د یجیتالی برای ایرانیان د شوار بود . اغلب، د سترسی به نسخه های رایگان ابزارهایی مانند  »د راپ باکس84«، »اسلک85«، 
»ورد پرس86« و »زن د سک87«  که از ابزارهای ضروری برای بسیاری از شرکت های نوپا هستند ، محد ود  بود . از زمان 

79. See disclaimer on their website: https://www.pomegranateinvestment.com.
80. etsy.com
81. amazon.com
82. ebay.com
83. https://twitter.com/aliscott/status/1101048976281927680, https://thinkprogress.org/google-play-iranian-apps-
sanctions-2e7ba4b1649d/.
84. Dropbox
85. Slack
86. WordPress
87. Zendesk
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  اعمال مجد د  تحریم ها، حتی نسخه های رایگان هم د یگر برای افراد ی که د ر د اخل ایران فعالیت می کنند ، د ر د سترس 
نیست. به عنوان مثال، د ر د سامبر 2018، اسلک کلیه گروه هایی را که از ایران تشکیل شد ه بود ، بد ون اطالع قبلی 
حذف کرد . این موضوع باعث می شود  که کارآفرینان ایرانی بیشتر منزوی شوند ، زیرا قاد ر به استفاد ه از ابزارهای مشابه 
سایر همتایان خود  د ر سراسر جهان نیستند  و برای آنها همگامی با آخرین تحوالت و پیشرفت ها و د سترسی برخط 
به جوامع بین المللی د شوارتر می شود . البته، راه  حل های بومی زیاد ی برای برطرف کرد ن شکاف موجود  ارائه می شود ، 
اما این راه حل ها از کیفیت و اعتماد ی که محصوالت بین المللی معتبر د ارند ، برخورد ار نیستند . همچنین، این راه حل ها 
فقط د ر ایران د ر د سترس هستند . »فروشگاه اپل« نرم افزارهای کاربرد ی ایرانی را ممنوع و آنها را از فروشگاه حذف 
کرد ه است. بسیاری از شرکت های نوپا د ر ارائه نسخه های سیستم عامل آیفون با مشکل روبه رو شد ند  و مشتریان خود  
را یک شبه از د ست د اد ند . برای د ور زد ن این مسئله، فروشگاه های نرم افزارهای کاربرد ی د اخلی برای هر د و سیستم 
عامل آیفون  اند ورید  و توسعه د هند گان نرم افزارهای کاربرد ی ایرانی ایجاد  شد ه تا جایگزین فروشگاه رسمی »اپل« و 

فروشگاه »گوگل  پِلِی« شوند .
 آموزش کارآفرینی: برای مد تی طوالنی، شکل گیری جامعه کارآفرینی با آخرهفته های استارت آپی پشتیبانی می شد ، 
یعنی سازمانی که روید اد های سه روزه ای را برگزار می کند  تا افراد  عالقه مند  به کارآفرینی و شرکت های نوپا د ور هم 
جمع شوند  و روی اید ه ها کار کنند  و اولین نمونه های ابتد ایی شرکت های نوپا را د ر پایان آخرهفته ارائه د هند . این نوع 
روید اد ها نه تنها به شکل گرفتن جامعه ای د ر د اخل ایران منجر شد ، بلکه زیست بوم استارت آپی ایرانی را به جوامع 
سراسر د نیا متصل کرد . مجریان و مربیان بین المللی به ایران آمد ند  و متخصصان ایرانی با سفر به منطقه و شروع 
برنامه های آخرهفته استارت آپی د ر کشورهایی مانند  افغانستان، فرانسه و آذربایجان، ارتباطات و شبکه هایی فراتر از 
مرزهای ایران را شکل د اد ند  و ایران را به بازیگری قابل مشاهد ه د ر زیست بوم تبد یل کرد ند . با این حال، د ر نتیجة 
تحریم ها، سازمان هایی که مقر آنها د ر ایاالت متحد ه است و همچنین شهروند ان آمریکایی د یگر مجاز به فعالیت د ر 
ایران نیستند . عالوه بر این، ایرانیان به روید اد های بین المللی از قبیل »وب سامیت88«، »سید استارز89« و »تک کرانچ90« 
و سایر همایش های مشهور جهان د سترسی بسیار کمی د ارند . عالوه بر چالش های ایرانیان د ر گرفتن رواد ید  الزم، 
هزینه های سفر بر اثر کاهش ارزش پول ایران افزایش یافته است. به همین ترتیب، نگرانی های مربیان بالقوه د ر مورد  

ارتباط با ایران یا مسافرت به آنجا ممکن است آنها را از مشارکت د ر حمایت از شرکت های نوپا منصرف کند .

88. Web Summit
89. Seedstars
90. TechCrunch
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 فرار مغزها: از هنگامی که مذاکرات منجر به برنامه جامع اقد ام مشترک )برجام( آغاز شد ، امید  زیاد ی به زیست بوم ایرانی 
وجود  د اشت. جوانان ایرانی ساکن کشورهای مختلف به د نبال فرصت های  بازگشت به ایران، راه اند ازی کسب وکار و 
کمک به ارتقای زیست بوم کارآفرینی ایران به سطوح بعد ی با به اشتراک گذاشتن تجربه خود  بود ند . کارآفرینان و 
سرمایه گذاران موفق به د نبال فرصت های سرمایه گذاری بود ند . با اعمال مجد د  تحریم ها، روند  مذکور معکوس شد  و 

تعد اد ی از کارآفرینان متبحر و باتجربه د ر حال ترک کشور یا د ست کم به د نبال فرصت های بین المللی هستند .

راهبرد  منسجمی برای تقویت کارآفرینی وجود  
ند ارد 

شد ت:    

همان طور که د ر گزارش آنکتاد  د ر سال 2016 ذکر شد ه است، 
»نظام نوآوری ایران بسیار پیچید ه است و بازیگران متنوعی 
د ارد  که د ر سطوح مختلف و با د رجات مختلفی از پیوند های 
نوآوری  ملی  نظام  مختلف  بخش های  با  عمود ی  و  افقی 
فعالیت می کنند «، که همین موضوع کار را برای کارآفرینان 
بسیار سخت می کند  تا متوجه شوند  از کجا می توانند  پشتیبانی 

مورد  نیاز خود  را به د ست آورند .
مسئولیت های  که  د ارند   شکایت  کارآفرینان  از  برخی 
قوانین  د رنتیجه  و  نیستند   هماهنگ  همیشه  سیاست گذاری 
به  می شود .  ایجاد   نامشخصی  مسئولیت های  و  متناقض 
طور  به  مختلف  نهاد های  را  جوانان  کارآفرینی  مثال،  عنوان 
اد اره می کنند . کارآفرینان و شرکت های نوپا معمواًل  متفاوت 
د ر تشخیص این که برای رفع مشکالت خود  باید  به چه کسی 
مراجعه کنند ، با مشکل مواجه اند . این عد م وضوح، شفافیت و 

پاسخگویی را نیز کاهش می د هد .
کشور  د ر  کارآفرینی  برای  قابل فهم  و  یکپارچه  راهبرد ی 

وجود  ند ارد  و فقط تالش های محد ود ی د ر این زمینه انجام 
شد ه است، مانند  »طرح حمایت از شرکت های نوپا« که وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات مد یریت آن را بر عهد ه د ارد .
برای  کارآفرینی  مورد  ظرفیت  د ر  ذی نفعان  که  حالی  د ر 
کمک به توسعه اقتصاد ی اتفاق نظر د ارند ، بسیاری از کارآفرینان 
تمایل د ارند  که حمایت بیشتری از د ولت برای ایجاد  تصویری 
تصمیم گیرند گان  که  این  کنند .  د ریافت  کارآفرینی  از  مثبت 
اقتصاد   برای  ارزش کارآفرینی  از  اصلی د ر نهاد های عمومی 
ایران - هم برای تنوع بخشید ن به آن و هم برای افزایش 
برخورد ار  ویژه ای  اهمیت  از  د ارند ،  اطمینان  آن-  تاب آوری 

است.

قوانین و مقررات منسوخ شد ه اند  و متناسب با 
نیازهای شرکت های نوپا نیستند 

شد ت:    

باعث  قانونی و مقرراتی د ر تأسیس شرکت های جد ید   موانع 
ناامید ی می شود . راه اند ازی و اد اره کسب وکارها د ر ایران هنوز 
از  برخی  گفته  به  است.  زمان بر  و  پیچید ه  بسیار  فرایند   یک 
بنیان گذاران شرکت ها، تنها ثبت یک شرکت، سه ماه یا بیشتر 
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و  نشد ه  ثبت  شرکت ها  از  بسیاری  د رنتیجه،  می کشد .  طول 
بد ون د سترسی به پشتیبانی مورد  نیاز باقی می مانند .

مواجه  آن  با  که  محد ود یت هایی  بزرگ ترین  از  یکی 
مورد   د ر  خاصی  مقررات  و  قوانین  که  است  این  می شوید ، 
نوپا  شرکت های  بنیان گذاران  ند ارد .  وجود   نوپا  شرکت های 
و  قانونی  چارچوب  د ر یک  خود   اد اره شرکت های  برای  باید  
مانند   امر می تواند  کارهایی  این  و  مقرراتی منسوخ کار کنند  
محد ود   شفافیت  کند .  پیچید ه  را  منعطف  قرارد اد های  انعقاد  
قوانین مربوط به هر شرکت خاص - د رباره شناسایی آنها به 
عنوان شرکت های »د انش بنیان« یا »نوآور« - منبع د یگری 
این  با  برای سرد رگمی حتی د ر میان مد یران مسئول تعامل 
ناآگاهی  است.  مالیاتی(  مسائل  مورد   د ر  )مثاًل  کسب وکارها 
از رفتارهای معمول شرکت های جد ید  هم  مراجع قانون گذار 

یک عارضه مرتبط د یگر است.

آموزش و مشاوره کارآفرینی توسعه نیافته است

شد ت:    

برخورد ار  علت  به  خوش آتیه  نوپای  شرکت های  از  بسیاری 
اولیه  مراحل  د ر  مد یریتی  و  تجاری  مهارت های  از  نبود ن 
شکست می خورند . مهارت های توسعه نیافته و چالش  د ر یافتن 
استعد اد های مناسب نیز به رشد  ُکند  شرکت ها منجر می شود  و 
شرکت ها را از رقابت بین المللی بازمی د ارد . آموزش های رسمی 

و انواع حمایت های هد فمند  توسعه نیافته اند .
نظام آموزشی د ر ایران بر مهارت های نظری و فنی بسیار 
و  د انشجویی  مشاغل  و  کارآموزی  د وره های  است.  متمرکز 
د اوطلبانه به طور معمول د ر ایران رواج زیاد ی ند ارد  و همین 

91. Master of Business Administration (MBA)

موضوع باعث می شود  که د انشجویان با مهارت های کاربرد ی 
تجاری و مد یریتی بسیار کمی از د انشگاه فارغ التحصیل شوند  
اند ک،  تجربه ای  با  نوپا  شرکت های  بنیان گذاران  د رنتیجه  و 

کسب وکار خود  را به راه می اند ازند .
خصوص  د ر  د انش  فقد ان  به  کارآفرینان  از  تعد اد ی 
کسب وکار  برنامه ریزی  و  عملیات  مد یریت  گروه ها،  رهبری 
به شرکت های  د انش های مربوط  از  بسیاری  اذعان کرد ه اند . 
مد یریت  رشته  ارشد   کارشناسی  د وره های  د ر  فقط  نوپا 
رشته ها  سایر  د انشجویان  اما  می شود ،  تد ریس  کسب وکار91 
خاص  آموزشی  د وره های  نمی بینند .  آموزش هایی  چنین 
د انشکد ه  هستند ؛  جد ید   نسبتًا  د انشگاه ها  د ر  کارآفرینی  برای 
کارآفریني د انشگاه تهران د ر سال 2007 افتتاح شد . علیرغم 
رشته  د ر  د کتري  و  ارشد   کارشناسي  د وره هاي  د اشتن 
کارآفریني، اساتید  این د وره ها اغلب افراد ي د انشگاهی هستند  
که د انش عملي و روزآمد  بسیار کمی د ر زمینه راه اند ازی، اد اره 
و رشد  شرکت های نوپا د ارند . مراکز استارت آپی و رشد  د ر سایر 
برای  قابل توجهی  نیاز  د ارند .  مشابهی  نقایص  نیز  د انشگاه ها 
استارت آپی  زیست بوم  و  د انشگاهی  آموزش  کرد ن  نزد یک 

وجود  د ارد .
د ر  جد ید   شرکت های  و  موفق  کارآفریناِن  از  کمی  تعد اد  
ایران هستند  که می توانند  به عنوان مربی یا الگو عمل کنند . 
این امر تا حد ود ی به این علت است  که زیست بوم استارت آپی 
ایران هنوز جوان است و افراد  کمی  کل چرخه کارآفرینی از 
شروع، تأسیس، رشد  و فروش را به طور کامل طی کرد ه اند  
اشتراک  به  د یگران  با  را  فنی خود   د انش  و  تجربه  بتوانند   تا 
بین المللی  سطح  د ر  ایران  انزوای  این،  بر  عالوه  بگذارند . 
د ستیابی این کشور به د انش تخصصی از سایر کشورها را با 
چالش روبه رو کرد ه است. مطالب آموزشی ارائه شد ه د ر همان 
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بسیار  یا  غالبًا  می شود ،  برگزار  که  هم  اند کی  جلسات  تعد اد  
امر  همین  و  ند ارد   تناسب  ایران  شرایط  با  یا  است  عمومی 

پیاد ه سازی د روس را د ر عمل د شوار می کند .
به طور کلی، گروه هایی که مرحله اول تأیید  را پست سر 
گذاشته اند ، از د انش و تجربه کافی بهره مند  نیستند  و نیازمند  
د سترسی به د انش خاص تر د ر زمینه بازاریابی، فروش، مد یریت 

گروه و رشد  هستند .

برنامه های حمایتی، خد مات الزم را ارائه 
نمی د هند 

شد ت:    

شرکت های  بنیان گذاران  برای  مختلفی  برنامه های  و  نهاد ها 
)مانند   د ارند   وجود   کارآفرینی  فرایند   مختلف  مراحل  د ر  نوپا 
د انشگاه ها،  د ر  روید اد ها  برگزاری  استارت آپی،  آخرهفته های 
یک  از  که  نوپا  شرکت های  شتاب د هند ه های  برنامه های  و 
آخرهفته تا شش ماه طول می کشند (. متأسفانه، از این برنامه ها 
نتایج مورد  انتظار حاصل نمی شود  و تعد اد  کمی شرکت نوپای 
مانند   برنامه هایی  به  اعتماد   به وجود  می آید  و د رنتیجه  موفق 

شتاب د هند ه ها و مراکز رشد  رو به کاهش است. 
تعد اد  کمی از شتاب د هند ه ها و سایر برنامه های حمایتی را 
باتجربه  مربیان  اد اره می کنند . همچنین،  باتجربه  کارآفرینان 
کمی هستند  که بتوانند  تجربیات خود  را به اشتراک بگذارند  
و از کارآفرینان د ر فرایند  کارآفرینی به صورت واقعی حمایت 
کنند . شتاب د هند ه ها و برنامه های مشابه نیز غالبًا فاقد  شبکه 
برای  می توانند   که  هستند   سرمایه گذارانی  به  د سترسی  و 
کلی،  طور  به  کنند .  سرمایه گذاری  فارغ التحصیل  گروه های 
اقد امات هماهنگی برای پشتیبانی  د ر  زیست بوم کارآفرینی، 

انجام  مختلف  مراحل  د ر  نوپا  شرکت های  بنیان گذاران  از 
نمی شود . 

ازجمله   - ایران  فعلی  زیست بوم  بیشتر  این،  بر  عالوه 
بر  رشد -  مراکز  و  شتاب د هند ه ها  استارت آپی،  آخرهفته های 
کارآفرینانی د ر صحنه متمرکز شد ه اند  که د ر مرحله تأیید  اید ه 
یا جذب اولین مشتریان خود  هستند . د ر زیست بوم های بسیار 
پیشرفته، چنین مشکلی معمواًل وجود  ند ارد ، زیرا منابع زیاد ی 
وجود  د ارد  که بنیان گذاران  شرکت های نوپا می توانند  به آنها 
مراجعه کنند  و معمواًل هیئت مد یره، سرمایه گذاران و مشاورانی 
د ارند  که می توانند  از آنها د ر مراحل بعد ی حمایت کنند . این 
موضوع د ر مورد  ایران صد ق نمی کند ، زیرا بنیان گذاران معمواًل 
احساس می کنند  که بعد  از خروج از برنامه شتاب د هند ه، تنها 
رها شد ه اند  و د ر خصوص چگونگی طی کرد ن موفقیت آمیز 
مرحله بعد ی توسعه خود  هیچ یا چند ان راهنمایی نمی شوند . 
اخیراً فضاهای کاری اشتراکی رشد  کرد ه اند  که حد اقل فضای 
اد اری مقرون به صرفه  و جامعه ای از افراد  هم فکر را د ر اختیار 
ارائه  متناسبی  مشاوره های  اغلب  اما  می د هند ،  قرار  گروه ها 
برای  الزم  اقد امات  از  نوپا  شرکت های  د رنتیجه،  نمی د هند . 

گذار از مرحله اولیه به مرحله رشد  ناآگاه هستند .

عد م  حمایت  از صاد رکنند گان جد ید 

شد ت:    

فعالیت هایشان  توسعه  برای  شرکت های جد ید  هنگام تالش 
به بازارهای بین المللی معمواًل با چالش های مضاعفی روبه رو 
می شوند . د ر حالی که د ولت و بخش خصوصی به تقویت رشد  
شرکت های نوپای صاد رات گرا عالقه د ارند ، تعد اد  کمی از آنها 
نوپای  شرکت  چند   ظاهراً  شد ه اند .  موفق  جد ید   بازارهای  د ر 
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به  بازار«( سعی کرد ه اند   و »کافه  »آپارات«  )ازجمله  معروف 
ند اشته اند .  اما عملکرد  خوبی  بین المللی وارد  شوند ،  بازارهای 
تحریم های  و  بین المللی  پرد اخت های  به  مربوط  چالش های 
این،  وجود   با  می کند .  پیچید ه تر  بسیار  را  شرایط  کشتیرانی 
راهبرد های  بازار،  نیازهای  و  ظرفیت  مورد   د ر  کمی  د انش 

بازاریابی و الزامات قانونی صاد رات وجود  د ارد .
از  فعلی  شتاب د هند ه های  برنامه های  از  یک  هیچ 
شرکت هایی که می خواهند  د ر سطح بین المللی شروع به کار 
کنند  یا فعالیت های خود  را به کشورهای د یگر گسترش د هند ، 
به  صاد رات«  »کرید ور  طرح  نمی د هد .  ارائه  خاصی  حمایت 
بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط د ر صاد رات کمک می کند ، 
عنوان  به  شد ه  ثبت  شرکت های  به  تنها  حمایت ها  این  اما 
شرکت های د انش بنیان تعلق می گیرد . بهره شرکت های نوپا 
ارائه می کنند ،  پشتیبانی صاد رات  که شرکت های  از خد ماتی 
ناچیز است. د رنتیجه، توجه عمد ه این شرکت ها بر بازار د اخلی 

متمرکز است.

د ر مورد  برنامه های حمایتی، اطالعات یا همکاری 
کمی وجود  د ارد 

شد ت:    

بازیگران  سایر  و  کارآفرینان  که  نیست  خاصی  جای  هیچ 
زیست بوم بتوانند  نمایی کلی از شتاب د هند ه های فعال، فضاهای 
و  حمایتی  سازمان های  سایر  و  سرمایه گذاران  اشتراکی،  کار 
نوپا  بنیان گذاران شرکت های  آورند .  به د ست  آنها  پیشنهاد ات 
و فعاالن زیست بوم برای د ستیابی به اطالعات مورد  نیاز خود  
اغلب باید  به ارتباطات شخصی یا تحقیقات فرد ی تکیه کنند . 
 ictstartups.ir برخط  پلتفرم  مانند   محد ود ی  راه حل های 

شهرت یا کاربرد  چند انی ند ارند . 
عالوه بر این، هیچ گونه ارزیابی جامعی با امکان د ستیابی 
گو  ند ارد ،  وجود   ملی  کارآفرینی  محیط  خصوص  د ر  آسان 
را  محیط  این  مختلف  قسمت های  مختلف،  بازیگران  این که 
ارزیابی کرد ه اند . این امر شناسایی و د ستیابی به حمایت های 
منطبق با نیازها را برای شرکت ها د شوارتر می کند ، به تقلید  
شکل گیری  می انجامد ،  ناکارامد   و  غیرضروری  همپوشانی   و 
برای  تالش  و  می سازد   د شوار  را  مفید   بالقوه  همکاری های 

بهبود  خد مات ارائه شد ه را با مانع مواجه می کند .
مختلف  بازیگران  میان  ارتباط  و  همکاری  د رحقیقت، 
می شود   باعث  امر  همین  و  است  کم  بسیار  زیست بوم 
به  مشابهی  بسیار  برنامه های  با  بازیگران  از  بسیاری  که 
یکسان  آموزشی  منابع  و  مربیان  بنیان گذاران ،  سر  بر  رقابت 
مانند   مشابهی  چالش های  با  برنامه ها  این  غالبًا،  بپرد ازند . 
فرصت های  مربیان،  شایسته،  مشاوران  به  ند اشتن  د سترسی 
سرمایه گذاری و د سترسی به الگوهای معتبر و تأیید شد ه برای 
این  می کند   سعی  کسی  هر  و  هستند   روبه رو  قانونی  اسناد  
مسائل را به تنهایی حل کند . اگر همکاری اتفاق افتد ، محد ود  
نبود   این  هستند .  ارتباط  د ر  یکد یگر  با  که  است  افراد ی  به 
د رباره  نگرانی  و  زیست بوم  د ر  بی اعتماد ی  نتیجة  همکاری 
از د ست د اد ن مزایای رقابتی د ر صورت به اشتراک گذاشتن 
مطالب بیش از حد  با سایر فعاالن این عرصه است، زیرا بیشتر 
شتاب د هند ه ها بر مجموعه نسبتًا کوچکی از گروه های مشابه 
تمرکز د ارند . زیست بوم و روابط د رون آن بسیار پیچید ه است 

)شکل شماره 40(.
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شکل 40: زیست بوم کارآفرینی ایران

 189 راهبرد ملی  صادرات ایران

  

منطبرق برا    هرای  حمایتبه  یابیو دست ییامر شناسا نیاند. ا کرده یابیرا ارز طیمح این
و  یرضررور یغ  یو همپوشران  دیر تقلبره  کنرد،   یمر  دشروارتر  هرا  شرکت یرا برا ازهاین

 ترال  و سرازد  وار میرا دش دیبالقوه مف یها یهمکار گیری شکل، انجامد می مداناکار
 کند. را با مانع مواجه می شدهبهبود خدمات ارائه یبرا

 و کم است اریبت بو  زیتتمختلف  گرانیباز میانو ارتباط  ی، همکارقتیحقدر     
رقابت های بتیار مشابهی به با برنامه یگراناز باز یاریبتکه شود  یمباعث  همین امر

هرا برا    برنامره  نیر غالبراً، ا بپردازند.  کتانی یو منابع آموزش انی، مرب گذاران انیبنبر سر 
 یهرا  ، فرصرت انی، مربمشاوران شایتتهبه  ی نداشتنمانند دسترس یمشابه یها چالش
رو هروبر  یاسرناد قرانون   یبرا ییدشدهتأ معتبر و یبه الگوها یو دسترس یگذار هیسرما

همکراری اتفراب   اگر حل کند.  ییتنهامتائل را به نیکند ا یم یسع هر کتی و هتتند
 جةینت یهمکار نبود نی. اندهتت در ارتباط گریکدی ی است که باافراد به ، محدودافتد

 صرورت در  یرقرابت  یایر از دست دادن مزانگرانی درباره و  بو  زیتت در یاعتماد یب
 شرتر یب رایر اسرت، ز  فعاالن این عرصه ریاز حد با سا شیبمطال   به اشتراک گذاشتن

 برو   زیتتمشابه تمرکز دارند.  یها ز گروها ینتبتاً کوچک بر مجموعهها  دهنده شتاب
 (.40 شماره است )شکل دهیچیپ اریو روابط درون آن بت
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 های شرکت گرنمایان آبی های مربع و ها دایره و گذاران سرمایه نمایانگر صورتی های دایره ها، دهندهشتابسبز نمایانگر  های دایره یادداشت:
  .دهد می نشان را مختلف بازیگران بین روابط و بو  زیتت کلی طور به این نمودار اما اند، از قلم افتاده گذاران سرمایه از برخی. هتتند نوپا

Source: https://ecmonitor.ir/images/Startup_Ecosystem_Map-10th_Edition.PNG 

یاد د اشت: د ایره های سبز نمایانگر شتاب د هند ه ها، د ایره های صورتی نمایانگر سرمایه گذاران و د ایره ها و مربع های آبی نمایانگر 
بازیگران  بین  به طور کلی زیست بوم و روابط  این نمود ار  اما  افتاد ه اند ،  از قلم  از سرمایه گذاران  نوپا هستند . برخی  شرکت های 

مختلف را نشان می د هد . 

د سترسی محد ود  به منابع مالی و     
سرمایه گذاری

شد ت:    

است.  شرکت  رشد   برای  چالشی  مالی،  منابع  به  د سترسی 
که  نوپا  شرکت های  برای  اولیه  مرحله  بود جه  به  د سترسی 
آنها  به  شتابد هند ه ها  برنامه های  از  بخشی  عنوان  به  معمواًل 
ارائه شد ه  و قابل د سترسی است و به شرکت ها کمک می کند  
را  عملیاتی  هزینه  ماه  چند   و  راه اند ازی  اولیه  هزینه های  تا 
تأمین کنند ، نسبتًا آسان است. با این حال، هنگام ترک مرحله 
اید ه خام اولیه، بسیاری از شرکت ها د ر د سترسی به منابع مالی 

مشکل د ارند .
فعالیت بسیاری از سرمایه  گذاران خطرپذیر د ر ایران کمتر 
شرکت های  د ر  سرمایه گذاری  د نبال  به  آنها  و  است  شد ه 
مراحل بعد ی هستند  که ریسک و مخاطره کمتری د ارند ، یا 

92. bootstrapping
93. smart money

بسیار  را  نوپا  ارائه می د هند  که رشد  شرکت های  را  شرایطی 
محد ود  می کند . وام های بانکی معمواًل نرخ بهره بسیار باالیی 
د ارند  و ممکن است به وثیقه هایی نیاز د اشته باشند  که معمواًل 
برای شرکت های نوپا د ر د سترس نیست. روش های جایگزین 
تأمین اعتبار، مانند  تأمین مالی جمعی و سرمایه گذاری جمعی، 
د ر زیست بوم وجود  ند ارد . تأمین مالی خود راه اند از92 - تأمین 
د ر  زیاد    - از کسب وکار  د رآمد  حاصل  بر  تکیه  با  رشد   مالی 
هنوز  زیرا  ند ارد ،  رواج  نوپا  شرکت های  بنیان گذاران  میان 
به  د ر صورتی می توانید   تنها  است که  این  بر  تصور عمومی 
پول  خود تان   که  باشید   مطرح  موفق  بنیان گذار  یک  عنوان 
که  می د انند   عمومًا  نوپا  بنیان گذاران شرکت های  بیاورید .  د ر 
می توان از نهاد های د ولتی پول گرفت، اما آنها اغلب از گرفتن 
این پول می ترسند ، زیرا نمی خواهند  به نهاد های رسمی اجازه 
هنگامی  بد هند .  را  خود   به کسب وکار  حد   از  بیش  د سترسی 
هم که بود جه د ر د سترس است، با کمبود  »پول هوشمند 93« 
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و  شبکه ها  صنعتی،  د انش  با  سرمایه گذارانی  که  مواجه ایم 
تجربه سرمایه گذاری مرتبط ارائه می کنند .

اعمال  با  تقریبًا  بین المللی  سرمایه گذاران  به  د سترسی 
معد ود   است.  شد ه  غیرممکن  کامل  طور  به  تحریم ها  مجد د  
بین المللی هستند   نهاد هایی که مسئول جذب سرمایه گذاری 
مشاوره  خد مات  مرکز  و  ایران94«  د ر  »سرمایه گذاری  )مانند  
سرمایه گذاری( بر سرمایه گذاری د ر بخش های سنتی تمرکز 
د ارند  و به جذب سرمایه گذاری د ر شرکت های نوپا توجه کمی 
سازوکار  شناسایی  د ر  نیز  بین المللی  سرمایه گذاران  می شود . 
سرمایه گذاری  برای  معتبر  و  قابل فهم  روشن،  چارچوبی  یا 
عین  د ر  د اشته اند .  مشکل  ایرانی  نوپای  شرکت های  د ر 
فرصت های  و  د انش  از  هم  د اخلی  نوپای  شرکت های  حال، 
ارتباط گیری با سرمایه گذاران بین المللی و ارائه اطالعات بازار 
مورد  نیاز آنها برای ارزیابی مناسب فرصت های سرمایه گذاری 
ایران )مانند  عرضه  برخورد ار نیستند . نبود  سازوکار خروج د ر 
عمومی اولیه( چالش د یگری است که با چالش های بازگشت 

سرمایه گذاری مرتبط با  خروج ارتباط زیاد ی د ارد . 

راه پیش رو
است  شد ه  باعث  ایران  جوان  جمعیت  و  باکیفیت  آموزش 
کشور  د ر  پویایی  کارآفرینی  شرایط  گذشته  سال های  د ر  که 
به وجود  آید . توسعه سریع زیست بوم کارآفرینی فناوری ایران 
شرکت هایی  که  شد   آغاز  زمانی  و  پیش  سال  د ه  حد ود   د ر 
مانند  »د یجی کاال« و »کافه بازار« به بهره برد اری رسید ند  و 
یکی از اولین پلتفرم های تجارت الکترونیکی را به راه اند اختند  
تلفن  کاربرد ی  نرم افزارهای  به  د سترسی  مانند   خد ماتی  و 
اختیار  د ر  را  کاربرد ی  نرم افزارهای  طریق  از  خرید   و  همراه 
مصرف کنند گان ایرانی قرار د اد ند  که تا پیش از آن امکان پذیر 

94. invest in Iran

نبود . تا سال 2014، اینترنت تلفن همراه با استفاد ه از فناوری 
نسل سوم د ر بسیاری از مناطق کشور د ر د سترس مرد م قرار 
فرصت های  امر  این  و  شد   بیشتر  اینترنت  سرعت  و  گرفت 

زیاد ی را برای بنیان گذاران شرکت های نوپا به وجود  آورد .
همگام  برای  و  است  جد ید   نسبتًا  کارآفرینی  شرایط  این 
شد ن با تحول سریع آن تالش شد ه است. حتی اگر کارآفرینان 
باز  باشند ،  د اشته  د سترسی  حمایت ها  از  گسترد ه ای  به طیف 
کارآفرینان تحصیل کرد ه  بر  زیاد ی  تا حد   این زیست بوم  هم 
است. همچنین  متمرکز  راه  ابتد ای  د ر  و  د انشگاهی  و  جوان 
با  کارآفرینی  مرکز  یک  عنوان  به  تهران  بر  زیاد ی  تمرکز 
بزرگ  د ر شهرهای  توسعه  د ر حال  زیست بوم های کوچک تر 
د ارد .  وجود   مشهد   و  یزد   تبریز،  اصفهان،  شیراز،  مانند   د یگر 
عالوه بر این، اگرچه د ولت، شرکت های نوپا را  ابزاری برای 
افزایش تاب آوری و ایجاد  تنوع می شناسد  و از آنها پشتیبانی 
آنها  نیازهای  و  بالقوه  ارزش  د رک  از  اوقات  گاهی  می کند ، 

عاجز است. 
آخرین تحوالت د ر این عرصه، نیازمند  پاسخی راهبرد ی 
با رویکرد ی سه گانه است: همسوسازی سیاست ها و مقررات 
احتمال  به ویژه د ر نظر گرفتن  نوپا و  نیازهای شرکت های  با 
شکست، افزایش جنبه کاربرد ی آموزش های موجود  د ر مورد  
مد یریت بنگاه ها و تمرکز بر مهارت های نرم، و اصالح و تقویت 
از کارآفرینی. عالوه  برای پشتیبانی  بزرگ موجود   زیست بوم 
به  راهبرد  ملی صاد رات،  راهبرد های بخشی جزو  این، د ر  بر 
جنبه های بخشی کارآفرینی پرد اخته شد ه است )جد ول شماره 

.)22
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جد ول 22: کارآفرینی د ر راهبرد های بخشی جزو راهبرد  ملی صاد رات

فعالیت های مرتبط بخش ها

گیاهان 
د ارویی

3-2-2- حمایت از ایجاد  بنگاه هایی برای مکانیزه کرد ن کاشت، وجین و برد اشت 
3-4-2- تقویت نظارت بر مراتع از طریق توسعه نرم افزارهای د یجیتالی و استفاد ه از سامانه موقعیت یابی جهانی )جی 

پی اس( و پایگاه های د اد ه ها 
2-2-3- حمایت از شرکت های جد ید  د ر مورد  محصوالت گرد شگری معطوف به طب ایرانی د ر مراکز گرد شگری 

سالمت و توان بخشی                                                               
میوه و 
سبزیجات

5-1-2- حمایت از کارآفرینی از طریق مربیگری یا کارآموزی و برقراری ارتباط با کارآفرینان موفق 
6-1-2-  ایجاد  مراکز مد یریت نوآوری و آموزش

محصوالت
پتروشیمی

1-1-2- انجام مشورت با شرکت های پتروشیمی و د یگر ذی نفعان این بخش د ربارۀ تنظیم بازار محصوالت و مسائل 
مرتبط

1-2-2- تقویت ارتباطات بین مناطق ویژه و بقیه اقتصاد  
2-2-2- پشتیبانی از رشد  مناطق مولد  فعالیت های پایین د ستی پتروشیمی از طریق اتخاذ یک سیاست خوشه سازی 

1-3-2- همکاری با شرکت ها برای توسعة مهارت های فنی و تجاری الزم 

قطعات خود رو

1-1-2- بررسی و اصالح رویه هاي اد اری تأسیس و ثبت شرکت هاي قطعه ساز جد ید 
2-1-2- بازبیني سیاست هاي رقابتي تأثیرگذار بر بخش خود رو

3-1-2- بهره گیري از حمایت های موجود  برای ایجاد  یک مرکز رشد  با تمرکز بر حمایت از شرکت های جد ید  نوآور د ر 
بخش قطعات خود رو با جهت گیری صاد راتی

4-1-2- راه اند ازی یک برنامه آموزشی و کارآموزی برای بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط و کارآفرینان فعال د ر این 
بخش

فناوری 
اطالعات

و ارتباطات

با هد ف حفظ  و  از مؤسسات  برای توسعه د هند گان کشور توسط  یکی  بین المللی  یا  تد ارک جوایز ملی   -2-1-3
نگهد اری آنها د ر کشور

3-3-2- ایجاد  یک شبکه مهاجران ایرانی فعال د ر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات  برای استفاد ه از ظرفیت ها 
و ارتباطات مهاجران 

1-4-2-  جهت گیری ایجاد  اکوسیستم جد ید  حمایت از کارآفرینی د ر آخرین د وره از مرحله رشد   بنگاه های ُخرد ، 
کوچک و متوسط/  شرکت های نوپا

2-4-2-  تعیین معیارهای د قیق تعیین صالحیت برای تأیید  تسهیالت شتاب د هند ه
3-4-2- اد غام مفاهیم صاد راتی د ر مرحله اولیه رشد  شرکت های نوپا/ بنگاه  های کوچک و متوسط 

1-5-2- سوق د اد ن برند گان جوایز کشوری شرکت های نوپا/ بنگاه های کوچک و متوسط به سمت  د ریافت جوایز 
منطقه ای برای برنامه های نوآورانه

بنگاه های ُخرد ،  به منظور طبقه بند ی  بلوغ صاد راتی شرکت ها  ارزیابی  برنامه  رتبه بند ی جهت  ایجاد   یک   -3-1-2
کوچک و متوسط/ شرکت های نوپای موجود  و  شناخت بهتر شرکت های د رخور توجه د ر فعالیت های ایجاد  حساسیت 

صاد راتی
1-2-3- تمرکز سرمایه گذاری ها بر مشتقات نوآورانه برنامه ها یا راه حل های موفق جهانی

4-2-3- د رگیر ساختن گروه های سرمایه گذار فرشته وار  برای حمایت از بخش فناوری اطالعات و ارتباطات

گرد شگری

3-1-3- ایجاد  پلتفرم تأمین مالی عمومی یا صند وق های امانی برای تأمین اعتبار طرح های گرد شگری جامعه محور 
د ر ایران

4-1-3- بهبود  و تسهیل د سترسی به وام های رقابتی موجود  برای حمایت از ایجاد  بنگاه های ُخرد ، کوچک و  متوسط  
به منظور اجاره اقالم و تجهیزات ورزشی )ایجاد  یک پنجره واحد  برای این بنگاه ها(    
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چشم اند از و اهد اف راهبرد ی
مطابق با رویکرد  راهبرد ی ارائه شد ه د ر باال، چشم اند از نقشه 
راه کارآفرینی »تقویت تاب آوری و نوآوری از طریق یک فضای 
کارآفرینی پویا« است که با ذی نفعان د ر زیست بوم کارآفرینی 
مورد  بحث و توافق قرار گرفت. برنامه عمل نقشه راه با توجه 

به محد ود یت ها و با استفاد ه از فرصت ها به گونه ای جامع و 
راهبرد ی به تحقق این چشم اند از کمک خواهد  کرد . د ر این 
راستا، تالش های ویژه ای برای تحقق سه هد ف راهبرد ی زیر 

و اهد اف عملیاتی آنها انجام خواهد  شد  )جد ول شماره 23(.

جد ول 23: اهد اف راهبرد ی و عملیاتی د ر زمینه کارآفرینی

 1- همسوسازی چارچوب های
 سیاستی و قانونی با نیازهای

کارآفرینان

 2- ایجاد  مهارت های کاربرد ی  مورد 
نیاز برای کارآفرینی

 3-  بهبود  کارایی زیست بوم
کارآفرینی

نیازهای  با  سیاست ها  همسوسازی   -1-1
حمایت های  کارایی  افزایش  و  کارآفرینان 

فعلی
قانونی  و  اد اری  فرایند های  تسهیل   -1-2

برای کارآفرینان

زیست بوم  بین  همکاری  تقویت   -2-1
کارآفرینی و حوزه آموزش

د انش  بین المللی  انتقال  افزایش   -2-2
مربوط به  کارآفرینی 

3-2- افزایش جنبه کاربرد ی پیشنهاد های 
فعلی کارآفرینی 

4-2- بهبود  ظرفیت های مد یریتی گروه ها 
د ر زیست بوم کارآفرینی

د ر  کارآفرینان  از  حمایت  تقویت   -3-1
مراحل آخر

2-3- ارائه حمایت های اولیه از شرکت های 
نوپا برای صاد رات خد مات خود 

به  سرمایه گذاری  جریان  افزایش   -3-3
سمت شرکت های نوپای ایرانی

4-3- بهبود  شبکه سازی و همکاری میان 
شرکت های نوپا

هد ف راهبرد ی 1: همسوسازی چارچوب های سیاستی 

و قانونی با نیازهای کارآفرینان

قانونی  و  سیاستی  چارچوب های  بر  راهبرد ی  هد ف  اولین 
مربوط به حمایت از کارآفرینی د ر ایران متمرکز است. شواهد  
حاکی از وجود  یک نظام حمایتی بسیار پیچید ه و سیاست های 
چند پاره  برای حمایت از کارآفرینی است. بنابراین، این راهبرد  
با نیازهای  بر همسوسازی سیاست ها و د رک سیاست گذاران 
از  واضح تر  تصویری  ایجاد   همچنین  و  ایران  د ر  کارآفرینان 
اثربخشی نظام حمایتی فعلی متمرکز خواهد  بود . نکته د وم، 
د ر  به ویژه  کارآفرینان،  به  مربوط  قانونی  رویه های  تسهیل 
مورد   ثبت شرکت ها، ورشکستگی و انحالل، تأمین مالی و 
مالیات خواهد  بود . این کار د ر کوتاه مد ت با افزایش شفافیت د ر 

فرایند های فعلی و هم زمان آغاز اصالحات مورد  نیاز به صورت 
موازی انجام خواهد  شد .

نرم  و  کاربرد ی  مهارت های  ایجاد    :2 راهبرد ی  هد ف 

مورد  نیاز برای کارآفرینی

مهارت های  و  کارآفرینی  ارتقای  بر  راهبرد ی  هد ف  د ومین 
زمینه  د ر  فعلی  کمبود   د ارد .  تمرکز  کارآفرینی  از  حمایت 
مهارت های عملی کسب وکار و د سترسی محد ود  به الگوهای 
رویکرد های  و  آموزش  که  می کند   ایجاب  بین المللی  برتر 
همکاری بین المللی مورد  توجه قرار گیرد . اولین هد ف عملیاتی، 
افزایش همکاری زیست بوم کارآفرینی با آموزش های عمومی 
برای اطمینان از همگام شد ن این آموزش ها با نیازها و تحوالت 
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سریع آن زیست بوم است. د ومین هد ف راهبرد ی عبارت است 
از تعامل بین المللی هرچه بیشتر از طریق مباد الت و تعامالت 
با رهبران کسب وکارها یا برنامه های حمایت از کارآفرینی د ر 
برنامه های  افزایش جنبه کاربرد ی  خارج. هد ف اصلی د یگر، 
یا  مباد الت  از  اطمینان  و  کسب وکار  مد یریت  فعلی  د رسی 
نوپا است. آخرین  د وره های کارآموزی د ر د رون شرکت های 
برنامه های  د ر  مد یریتی  ظرفیت های  بهبود   اصلی،  هد ف 
مراکز  و  شتاب د هند ه ها  مانند   کارآفرینی  از  حمایت  مختلف 

رشد  برای د ستیابی به نتایج بهتر و تأثیرات آنها است.

هد ف راهبرد ی 3: بهبود  کارایی زیست بوم کارآفرینی

حمایت  چارچوب  کارایی  افزایش  بر  راهبرد ی  سومین هد ف 
هد ایت  سوی  به  ابتد ا  راهبرد    این  است.  متمرکز  فعلی 
آخر  مراحل  د ر  نوپا  به سمت شرکت های  فعلی  حمایت های 
موفقیت  به  د ستیابی  و  خود   فعالیت های  توسعه  برای  -که 
تأکید   است.  معطوف  د ارند -  نیاز  ویژه  حمایت  به  بلند مد ت، 
فرایند   ابتد ای  از  به صاد رات  ایجاد  ظرفیت و عالقه  بر  ویژه 
اطمینان  بود .  خواهد   اید ه  توسعه  مراحل  تا  اید ه  شکل گیری 
از وجود  گزینه های سرمایه گذاری جایگزین د ر شرایط فعلی 

این  ایرانی حیاتی خواهد  بود . سرانجام،  نیز برای کارآفرینان 
هد ف بر توسعه فرهنگ همکاری و تجارب مشترک د ر میان 
می تواند   که  د اشت  خواهد   تمرکز  ایرانی  نوپای  شرکت های 
به  و  عملیات  توسعه  برتر،  الگوهای  مباد له  امکان  آنها  برای 

طور کلی افزایش احتمال موفقیت آنها را فراهم سازد . 

برنامه عمل
برای د ستیابی به چشم اند از و اهد اف راهبرد ی مورد  بحث، به 
یک برنامه عمل راهبرد ی قوی، عملی و واقع بینانه نیازمند یم.  
ارائه می شود  و شالود ه این راهبرد   این برنامه عمل د ر اد امه 
را تشکیل می د هد . این برنامه عمل حول سه هد ف راهبرد ی 
یاد شد ه و اهد اف عملیاتی آنها تنظیم شد ه است و اطالعاتی د ر 
خصوص اولویت ها، زمان بند ی، انواع، اهد اف کّمی و نهاد های 

اجرایی راهبر و پشتیبان برای هر فعالیت را ارائه می د هد . 
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14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

1- همسوسازی 
چارچوب های 

سیاستی و قانونی با 
نیازهای کارآفرینان 

1-1- همسوسازی 
سیاست ها با نیازهای 
کارآفرینان و افزایش 
کارایی حمایت های 

فعلی

همه  مشترک  تالش  شروع    -1-1-1
بازبینی  برای  د ولت  د ر  ذی ربط  نهاد های 
رویکرد   یک  ایجاد   و  فعلی  سیاست های 
شرکت های  از  حمایت  برای  تسهیل کنند ه 
توجه  با  جد ید   سیاست های  اتخاذ  و  نوپا 
و  اهد اف  با  و  جوان  کارآفرینان  به  ویژه 

مسئولیت های مشخص

2

د ید 
ح ج

طر

  بازبینی سیاست ها 
معاونت علمی 

و فناوری     
ریاست جمهوری 

وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت؛ 
مرکز فناوری 
اطالعات و 

توسعه رسانه های 
د یجیتالی؛

سازمان فناوری 
اطالعات؛ وزارت 

ارتباطات و فناوری 
اطالعات

محیط  از  جامعی  ارزیابی  انجام   -1-1-2
چه  این که  از  آگاهی  برای  کارآفرینی  ملی 
با  چگونه  می شوند ،  ارائه  کجا  د ر  خد ماتی 
یکد یگر ارتباط د ارند  و چگونه از کارآفرینان 
حمایت می کنند . همچنین، الزم است د رک 
بهتری از این د اشته باشیم  که د ر چه مراحلی 

از کارآفرینان حمایت می کنند .

3

د ید 
ح ج

  تهیه نقشه زیست بوم طر
کارآفرینی و تحلیل   

شکاف ها

معاونت علمی 
و فناوری     
ریاست جمهوری 

سازمان 
توسعه تجارت 
ایران؛ سازمان 

پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 

صنعتی 

برای  د قیق  معیارهای  تد وین   -1-1-3
ایجاد   و  شتاب د هند ه ها  تسهیالت  تأیید  
طرح صد ور گواهینامه مجد د  د وره ای برای 
شتاب د هند ه ها به طوری که ملزم به  ارائه 
اد امه  برای  کافی  موفقیت آمیز  د استان های 

فعالیت خود  باشند .

1

ی 
الح

اص
ام 

اقد 

  ایجاد  طرح جد ید  صد ور 
گواهینامه شتاب د هند ه ها

معاونت علمی 
و فناوری     
ریاست جمهوری 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 

صنعتی 
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14
00

14
01

14
02

14
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14
04

د اد ه های  پایگاه  یک  ایجاد    -1-1-4
پشتیبانی کارآفرینی برای کل کشور جهت 
کمک به شناسایی شکاف ها و فرصت های 
همکاری بین سازمان های حمایتی مختلف

2

ید  
جد 

رح 
ط

  ایجاد  پایگاه  د اد ه های 
برخط پشتیبانی کارآفرینی

معاونت علمی 
و فناوری     
ریاست جمهوری 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 
فناوری اطالعات 

2-1- تسهیل 
فرایند های اد اری و 

قانونی برای کارآفرینان

تمام  د ر  که  د فتری  راه اند ازی   -1-2-1
به  اد اره شرکت  و  راه اند ازی  قانونی  مراحل 
شرکت های نوپا خد مات پشتیبانی و مشاوره 
ایجاد   فرایند   این موضوع شامل  د هد .  ارائه 
آن  بنیان گذاران  به  کمک  و  شرکت  یک 
ارائه مشاوره د ر مورد  قرارد اد ها و  از طریق 
قانونی می شود . د ر د فتر مذکور   اسناد   سایر 
یک پلتفرم برخط ایجاد  شود  که پاسخ ها و 
رهنمود های مربوط به رایج ترین سؤاالت و 
نمای کلی از تمام سازمان های حمایت کنند ه 
و پشتیبانی ویژه ای که بنیان گذاران می توانند  

متقاضی د ریافت آن باشند ، ارائه شود .

1

ید  
جد 

رح 
ط

  ایجاد  د فتر پشتیبانی 
حقوقی و اد اری 

  ایجاد  پلتفرم برخط 
مرتبط با د فتر پشتیبانی 
و حاوی رهنمود ها و 
پرسش های متد اول 

معاونت علمی 
و فناوری     
ریاست جمهوری 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 
فناوری اطالعات

نهاد های  کلیه  رسید ن  توافق  به   -1-2-2
استاند ارد   فرایند های  د رخصوص  د رگیر 
قانونی  چارچوب  د ر  نوپا  شرکت های  برای 
کلی  د ستورالعمل های  به  سپس  که  فعلی 
نوپا  شرکت های  با  برخورد   نحوه  مورد   د ر 
به  و  شود   تبد یل  فعلی  حقوقی  نظام  د ر 
ابالغ  بنیان گذاران  و  د رگیر  نهاد های  کلیه 
د سترس  د ر  باید   د ستورالعمل ها  این   شود . 
نه   - نوپا  شرکت های  بنیان گذاران  همه 
د انش بنیان  شرکت  که  شرکت هایی  فقط 

محسوب می شوند - قرار گیرد .

1

ید  
جد 

رح 
ط

  ایجاد  فرایند  استاند ارد  با 
د ستورالعمل های الزم 
  ابالغ د ستورالعمل ها 
به همه بنیان گذاران 

شرکت های نوپا

معاونت علمی 
و فناوری     
ریاست جمهوری 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 
فناوری اطالعات؛ 
صند وق نوآوری و 

شکوفایی 
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00
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از  جد ید ی  مجموعه  تد وین   -1-2-3
شرایط  د رباره  ازجمله  مقررات  و  قوانین 
ثبت، ورشکستگی و انحالل، تأمین مالی و 
مالیات به  طور خاص برای شرکت های نوپا 

و شرکت های جوان

2

ی 
الح

اص
ام 

  تد وین و تصویب اقد 
مجموعه جد ید ی از 

قوانین و مقررات

معاونت علمی 
و فناوری     
ریاست جمهوری 

سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران؛ 

سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 
فناوری اطالعات؛ 
صند وق نوآوری و 

شکوفایی 

4-2-1- ایجاد  یک پنجره واحد  برخط برای 
2ثبت کسب وکار بر اساس مقررات جد ید 

ید  
جد 

رح 
ط

  ایجاد  یک پنجره واحد  
برای ثبت کسب وکار

معاونت علمی 
و فناوری     
ریاست جمهوری 

سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران؛ 

سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 
فناوری اطالعات؛ 
صند وق نوآوری و 

شکوفایی 

2- ایجاد  
مهارت های 

کاربرد ی و نرم 
مورد  نیاز برای 

کارآفرینی

1-2- تقویت همکاری 
بین زیست بوم 

کارآفرینی و حوزه 
آموزش

قوی تر  همکاری  برقراری   -2-1-1
و  شتاب د هند ه ها  نوپا،  شرکت های  میان 
د وره های  ایجاد   د ر  پیشرو  د انشگاه های 
آموزشی متمرکز بر مهارت های روزآمد  مورد  
نیاز برای اد اره  یک شرکت نوپا یا کار با آن 

1

د ید 
ح ج

  انعقاد  توافق نامه طر
مشارکت جد ید  با تمام 

د انشگاه های پیشرو

وزارت بهد اشت، 
د رمان و آموزش 

پزشکی 

معاونت علمی 
و فناوری 

ریاست جمهوری؛ 
سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران؛ 

سازمان مد یریت 
صنعتی

2-1-2- ارزیابی آموزش و محتوای مربوط 
به کارآفرینی د ر ایران و کیفیت این آموزشها 
زمینه  د ر  موجود   خألهای  شناسایی  برای 

موضوع و کیفیت آموزش

2

د ید 
ح ج

  انجام ارزیابی خألهای طر
موجود  د ر آموزش 

کارآفرینی 
وزارت آموزش و 

پرورش 

معاونت علمی 
و فناوری 

ریاست جمهوری؛ 
سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران؛ 

سازمان مد یریت 
صنعتی
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3-1-2- تشکیل یک گروه کاری مشترک  
برای تولید  محتوای بومی و د ستیابی به این 

د انش خاص بر اساس ارزیابی ها
2

د ید 
ح ج

  تشکیل گروه کاری طر
ویژه توسعه محتوا 

وزارت آموزش و 
پرورش 

معاونت علمی 
و فناوری 

ریاست جمهوری؛ 
سازمان 

پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 

صنعتی

2-2- افزایش انتقال 
بین المللی د انش مربوط 

به کارآفرینی

1-2-2- د عوت از مربیان بین المللی برای 
اعزام  و  ایران  د ر  نشست هایی  میزبانی 
به  نوپا  شرکت های  و  زیست بوم  فعاالن 

همایش های خاص

1
ید  

جد 
رح 

ط

  حضور حد اقل د و 
شخصیت بین المللی د ر 

سال د ر ایران 
  اعزام حد اقل د و فعال 

ملی د ر سال به خارج

مرکز همکاری های 
فناوری و نوآوری 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 
فناوری اطالعات؛ 
صند وق نوآوری و 

شکوفایی 

مانند   بومی  ابتکارات  از  پشتیبانی   -2-2-2
گروه های کاربری برای ارتقای توانایی و د انش 
آنها و  فراهم کرد ن امکان حضور متخصصان 
د اخلی د ر همایش های بین المللی آموزش مربی 
برای  بین المللی  گواهینامه های  د ریافت  یا 

موضوعات خاص مانند  »اسکرام95« و غیره

1

ید  
جد 

رح 
  حمایت از حد اقل یک ط

ابتکار عمل د ر سال د ر 
سطح بین المللی 

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 

صنعتی 

 95 . چارچوبی است که می تواند  برای همکاری گروهی د ر مورد  محصوالت به کار رود . برای اطالعات بیشتر، ن.ک.:
http://www.scrum.org/resources/what-is- scrum. 
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3-2- افزایش جنبه 
کاربرد ی پیشنهاد های 

فعلی کارآفرینی 

ایجاد   بر  د انشگاه ها  تمرکز   -2-3-1
برای  که  روید اد هایی  و  آموزشی  د وره های 
و  مهارت ها  کسب  امکان  د انشجویان 

تجربیات کاربرد ی را فراهم سازد 

1

د ید 
ح ج

طر

  بازبینی د وره های 
کارآفرینی فعلی 

  طراحی هر د وره جد ید  
با جنبه های کاربرد ی 

وزارت آموزش و 
پرورش 

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری؛
سازمان 

پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 

صنعتی 

برای  آماد گی  برنامه های  ارائه   -2-3-2
د ر  د ولتی  مؤسسات  توسط  سرمایه گذاری 
مقیاس بزرگ به منظور آموزش مهارت های 

اساسی کسب وکار  به کارآفرینان جوان

1

ید  
جد 

رح 
  ارائه برنامه های ط

ساالنه آماد گی برای 
سرمایه گذاری 

وزارت آموزش و 
پرورش 

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری؛
سازمان 

پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 

صنعتی 

3-3-2- تشویق و حمایت از شرکت های نوپای 
پیشرو برای اجرای برنامه های کارآموزی د اخلی 
و  د انشجویان  برای  که  کارآموزی  د وره های  و 
فارغ التحصیالن امکان د ستیابی به مهارت های 

مورد  نیاز د ر بازار کار امروز را فراهم سازد 

2

ید  
جد 

رح 
  ارائه مشوق های مالی ط

جد ید  برای کارآموزی و 
د وره های آموزشی 

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 

صنعتی 
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ت ایران

صادرا
راهبرد ملی 

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی

ها
ت 

وی
اول

د وره زمانی

ی/ 
الح

اص
م 

قد ا
ا

ید 
جد 

ح 
طر

نهاد  اجرایی اهد اف کّمی
راهبر

نهاد های اجرایی 
پشتیبان

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

4-2- بهبود     
ظرفیت های مد یریتی 
گروه ها د ر زیست بوم 

کارآفرینی 

برای      مربیگری  و  آموزش  ارائه   -2-4-1
پشتیبانی  برنامه های  اد اره کنند ۀ  گروه  های 
برنامه ریزی،  نحوه  بر  تمرکز  با  کارآفرینی 
ساختار و اجرای برنامه ها و نحوه حمایت بهتر 
از کارآفرینان د ر مسیر کارآفرینی. این موضوع 
کمتر به مهارت های فنی خاص مربوط می شود  
زیست بومی  ایجاد   چگونگی  مورد   د ر  بیشتر  و 
است که تمام نیازهای کارآفرینان برای موفقیت 
برای  را  کند . همه ذی نفعان مختلف  فراهم  را 
تالش  و  بالقوه  همکاری های  مورد   د ر  گفتگو 
و  کارآفرینان  از  بهتر  حمایت  برای  مشترک 

تسهیل فرصت ها د ور هم جمع کنید .

2

د ید 
ح ج

  اجرای برنامه  آموزش طر
مد یریت حمایت از 

کارآفرینی 
وزارت آموزش و 

پرورش 

معاونت علمی 
و فناوری         
ریاست جمهوری؛ 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 

صنعتی

3- بهبود  کارایی 
زیست بوم 
کارآفرینی 

1-3- تقویت حمایت 
از کارآفرینان د ر 

مراحل آخر 

به  همتا  مشاوره  برنامه های  ایجاد    -3-1-1
همتا یا برنامه های پاره وقت پس از شتاب د هند ه 
کمک  نوپا  شرکت های  بنیان گذاران  به  که 
گفتگو  سرمایه گذاری،  آماد ه سازی  که  می کند  
فرایند ها،  تسهیل  استخد ام،  سرمایه گذاران،  با 
بلند پروازانه  اهد اف  تعیین  و  کسب وکار  توسعه 
را برای مرحله بعد  از شتاب د هند ه بیاموزند . این 
د سترسی  امکان  می توانند   همچنین  برنامه ها 
و  مربیان  بنیان گذاران،  به  را  بنیان گذاران 
د ر  که  د یگر  کشورهای  از  باتجربه  مشاوران 
از  می توانند   و  می کنند   کار  مشابه  بخش های 

منظر بین المللی مشاوره د هند ، فراهم سازند .

3

ید  
جد 

رح 
  اجرای برنامه های ط

مشاوره همتا به همتا  
معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 

صنعتی 

جد ید   زیست بوم  ایجاد   جهت گیری   -3-1-2
رشد   نهایی  مراحل  د ر  کارآفرینی  از  حمایت 
و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  نوپا/  شرکت های 

متوسط 

2

ید  
جد 

رح 
ط

  انجام کارزار تبلیغاتی 
معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 

صنعتی 
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صلی پ

صل پنجم: راهبردهای کارکردهای ا
               ف

فعالیت هااهد اف عملیاتیاهد اف راهبرد ی
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وی
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ی/ 
الح
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ا

ید 
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نهاد های اجرایی 
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14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

2-3- ارائه     
حمایت های اولیه از 

شرکت های نوپا برای 
صاد رات خد مات خود  

تا  تجاری  شتاب د هند ه  یک  ایجاد    -3-2-1
شرکت های  که  شود   ایجاد   متمرکز  مکانی 
آموزش های تخصصی،  به  آنجا  د ر  بتوانند   نوپا 
ورود   برای  حقوقی  پشتیبانی  و  راهنمایی 
د سترسی  بین المللی  بازارهای  به  موفقیت آمیز 
باید       شتاب د هند ه  این  هد ف  کنند .  پید ا 
و  موجود   پیشنهاد ات  کلیه  یکپارچه سازی 
بازرگانی  اتاق های  با  باشد .  پیشنهاد ات  تکمیل 
بین المللی مربوطه به منظور همکاری و د رگیر 
کرد ن آنها به عنوان متخصص برای کشورهای 
نیازهای  به  توجه  با  کنید .  برقرار  ارتباط  خاص 
بسیار متفاوت شرکت های نوپا که قصد  صاد رات 
د ارند ،  بر خد مات مربیگری و مشاوره فرد ی - 

د ر مقابل برنامه های سنتی- تمرکز کنید .

2

ید  
جد 

رح 
  ایجاد  شتاب د هند ه ط

سازمان توسعه تجاری 
تجارت ایران 

معاونت علمی 
و فناوری 

ریاست جمهوری؛ 
سازمان 

پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 
صنعتی؛ مرکز 

بین المللی تجارت 

3-3- افزایش جریان 
سرمایه گذاری به سمت 

شرکت های نوپای 
ایرانی

همایش های  و  روید اد ها  برگزاری   -3-3-1
همه  و  شرکت ها  سرمایه گذاران،  برای  ویژه 
عالقه مند ان به سرمایه گذاری تا اطالعات الزم 
برای سرمایه گذاری هوشمند  د ر اختیارشان قرار 

گیرد  و همه از آن بهره مند  شوند 

2

د ید 
ح ج

  برگزاری سالیانه طر
روید اد های هد ف گذاری 

سرمایه گذاری
مرکز   

همکاری های 
فناوری و نوآوری

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 
فناوری اطالعات 

کرد ن  جذاب تر  برای  مشوق  ایجاد    -3-3-2
2سرمایه گذاری د ر مراحل اولیه

ی 
الح

اص
ام 

  ایجاد  شرایط         اقد 
سرمایه گذاری انعطاف پذیر 
برای شرکت های نوپا د ر 

مراحل اولیه 

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 
فناوری اطالعات
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جد 

ح 
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نهاد های اجرایی 
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14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

برای  آموزشی  بسته های  تهیه   -3-3-3
روش های  خصوص  د ر  نوپا  شرکت های 
د ر صورت  این که  و  مختلف سرمایه گذاری 
مالی  منابع  نوع  کد ام  به  و  کجا  د ر  نیاز، 
ذهنیت  این  که  آنجا  از  د ارند .  د سترسی 
صورت  د ر  فقط  که  یابد   تغییر  باید   هم 
نوپای  شرکت  یک  می توان  سرمایه گذاری 
د اد   نشان  را  گروه هایی  باید   د اشت،  موفق 
که بد ون تأمین مالی خارجی موفق شد ه اند .

1

ید  
جد 

رح 
  اد غام بسته های ط

آموزش سرمایه گذاری 
د ر برنامه های پیشرو 

کارآفرینی

معاونت علمی 
و فناوری 

ریاست جمهوری

سازمان 
پژوهش های 

عالی و صنعتی 
ایران؛ سازمان 

مد یریت صنعتی؛ 
شتاب د هند ه ها 

4-3-3- هد ف قرار د اد ن سرمایه گذاری های 
به  د ولتی  شرکت های  و  ملی  خطرپذیر 
بخش های  د ر  بالقوه  سرمایه گذاران  عنوان 
محصوالت  و  خود رو  قطعات  مانند   خاص 

پتروشیمی

2

ید  
جد 

رح 
ط

  اجرای کارزار یا پویش 
تشویق سرمایه گذاری 

مرکز همکاری های 
فناوری و نوآوری 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 
فناوری اطالعات؛ 
صند وق نوآوری و 

شکوفایی

مهاجر  ایرانیان  د اد ن  قرار  هد ف   -3-3-5
خارج از کشور، زیرا آنها معموال د رکی کلی 
از زیست بوم ایران و حتی وجوهی د ر  کشور 
د ارند  و این امر روند   سرمایه گذاری را بسیار 

آسان تر می کند .

2

ید  
جد 

رح 
ط

  ایجاد  شبکه و جامعه 
ایرانیان مهاجر

مرکز همکاری های 
فناوری و نوآوری 

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 
فناوری اطالعات؛ 
صند وق نوآوری و 

شکوفایی
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00

14
01

14
02

14
03

14
04

برای  فرصت  کرد ن  فراهم   -3-3-6
د ر  تبلیغ  برای  ایرانی  نوپای  شرکت های 
سطح بین المللی - که می تواند  باعث جلب 
سمت  به  بین المللی  سرمایه گذاران  توجه 
آنها بشود - و د ر عین حال تمرین، تبلیغ د ر 
مقابل مخاطبان بین المللی و انطباق تبلیغات 
سرمایه گذاران  نیازهای  با  خود   محصول  و 

بین المللی

3

ید  
جد 

رح 
ط

  حضور حد اقل یک 
سرمایه گذاری بین المللی 
برای یک زیرمجموعه از 
شرکت های نوپای مهم 

ایرانی

مرکز همکاری های 
فناوری و نوآوری

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 
فناوری اطالعات؛ 
صند وق نوآوری و 

شکوفایی

4-3- بهبود       
شبکه سازی همکاری 
میان شرکت های نوپا 

برای        منظم   فرصت های  ایجاد    -3-4-1
تمام  د ر  نوپا  شرکت های  بنیان گذاران 
مراحل کارآفرینی جهت معرفی فعالیت های 
د ر  می تواند   کار  این  مرد م.  عموم  به  خود  
قالب  یک برنامه خاص تلویزیونی، راد یویی 

یا مطبوعاتی انجام شود .

3
ید  

جد 
رح 

ط

  ساخت برنامه تلویزیونی 
د ر مورد  کارآفرینی 

  ارائه گزارش های منظم 
از د استان های موفقیت   

شرکت های نوپا د ر 
مطبوعات 

معاونت علمی 
و فناوری 

ریاست جمهوری

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 
فناوری اطالعات؛ 
صند وق نوآوری و 

شکوفایی

شرکت های  بین  همکاری  ایجاد    -3-4-2
و  ویژه  کاری  گروه  یک  طریق   از  نوپا 
برگزاری جلساتی د رباره موضوعات  خاص. 
پیش از تشکیل این گروه کاری ویژه  باید  
ارزیابی د ر سطح فرد ی صورت گیرد  تا د رک 
این  عامل  نگرانی های  و  موانع   از  بهتری 

عد م همکاری حاصل شود .

3

ید  
جد 

رح 
ط

  ایجاد  گروه کاری ویژه 
برای شرکت های نوپا

معاونت علمی 
و فناوری 

ریاست جمهوری

سازمان 
پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران؛ 
سازمان مد یریت 
صنعتی؛ سازمان 

نظام صنفی 
رایانه ای ایران؛ 
اتحاد یه کشوری 
کسب وکارهای 

مجازی
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193 سخن آخر

سخن آخر

با  است.  روبه رو  قابل مالحظه ای  بی ثباتی  با  ایران  اقتصاد  
این که بیشتر این بی ثباتی را عوامل خارجی یا غیرقابل کنترل 
- به ویژه اعمال مجد د  تحریم های ایاالت متحد ه علیه ایران 
انجام  آورد ه،  به وجود   کووید 19-  همه گیری  پیامد های  و 
افزایش  طریق  از  بی ثباتی  مد یریت  برای  د اخلی  اصالحات 
است.  الزم  د رحقیقت  و  ممکن  رقابت پذیری،  و  هماهنگی 
تجارت، محرکی بالقوه برای اهد افی است که د ر برنامه توسعه 
ایران مطرح شد ه است و د ر حال حاضر نقشی اساسی  ملی 
توسعه  د ر  بیشتری  سهم  می تواند   و  د ارد   ایران  اقتصاد   د ر 
اقتصاد ی د اشته باشد . د ر کوتاه مد ت، باید  بر شناخت فرصت ها 
بهبود   هم  بلند مد ت  د ر  کرد .  تمرکز  بین المللی  بازارهای  د ر 
تنوع  و  رشد   برای  را  زمینه  رقابت پذیری صاد راتی،  پایه های 

بیشتر تجاری فراهم می کند .

از  ایران  از نقاط قوت  با بهره گیری  راهبرد  ملی صاد رات 
نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی راهبرد ی، ویژگی های 
جمعیتی مناسب و جذابیت برای سرمایه گذاری و با توجه به 
محد ود یت های مربوط به فضای کسب وکار، نوآوری و ظرفیت 

سرمایه انسانی ایران، از اهد اف یاد شد ه پشتیبانی می کند .
به طور خاص، اقد امات مربوط به شش بخش اولویت د ار 
پتروشیمی ،  محصوالت  سبزیجات،  و  میوه  د ارویی،  )گیاهان 
ارتباطات، و گرد شگری(  قطعات خود رو، فناوری اطالعات و 
و چهار کارکرد  پشتیبانی تجاری )اطالعات تجاری و توسعه 
تجاری(،  سیاست  و  کارآفرینی  کیفیت،  مد یریت  تجارت، 
و  پاید ارتر  فراگیرتر،  تجارت محور  رشد   پیشبرد   اولویت های 

انعطاف پذیرتر را تعیین می کند . 
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195 پیوستها

پیوست ها

پیوست1: محد ود یت های اصلی رقابت پذیری
بروز  به  شد ه اند ،  بررسی  سند   این  د ر  که  عمیق تری  مسائل 
مسائل نزد یک تری منجر شد ه اند  که بر رقابت پذیری صاد راتی 
این مسائل  به  تأثیر می گذارند . محد ود یت های اصلی مربوط 
تأثیر  صاد راتی  ظرفیت  بر  سیاست گذاری  حوزه های  سایر  و 
اثرات آنها بر اساس مرحله  می گذارند . محد ود یت های زیر و 
رقابت پذیری که عمد تًا بر آن تأثیر می گذارند ، مرتب شد ه اند : 
د سترسی به نهاد ه  ها و منابع، عملیات و تولید  شرکت ها، یا ورود  
د سته بند ی  آنها  بروز  اساس سطح  بر  آنها همچنین  بازار.  به 
و  کسب وکار  محیط  )نارنجی(،  بنگاه ها  عملکرد   شد ه اند : 
)آبی(.  حقوقی  و  ملی  چارچوب  یا  )خاکستری(،  کارآفرینی 
سه نقطهای  مقیاس  یک  از  استفاد ه  با  محد ود یت  هر  شد ت 

ارزیابی می شود .96 

د سترسی به نهاد ه ها و منابع
خرید اران  و  اولیه  مواد   تأمین کنند گان  به  مربوط  اطالعات 

احتمالی به اند ازه کافی د ر اختیار بنگاه ها قرار نمی گیرد 

عد م  د سترسی و استفاد ه از اطالعات مربوط به  قیمت ها باعث 

96.  طبق رویکرد  ریکارد و  هاوسمان، د نی رود ریک و آند رس بالسکو برای شناسایی محد ود یت های د ست وپاگیر رشد  اقتصاد ی، د ر اینجا شد ت محد ود یت ها بر اساس آثار 
مستقیم آنها و همچنین تعد یل پذیری آنها ارزیابی می شود . مشخصًا، آثار این محد ود یت ها بر اساس بی واسطگی، ژرفایی )یعنی میزان تأثیر منفی بر بخش ها( و گسترد گی )یعنی 
د امنه حوزه های اقتصاد ی متأثر( آنها سنجید ه می شود . تعد یل پذیری این محد ود یت ها نیز به پیچید گی چالش ها و ظرفیت تعد یل آنها مربوط می شود . بنابراین، ارزیابی شد ت 
محد ود یت ها به محیط یا شرایط مربوطه بستگی د ارد . این رویکرد  از عهد ۀ مشکالت عملی اولویت بند ی مسائل چند گانه د ر حالت محد ود یت منابع و اطالعات د رباره روابط میان 

محد ود یت ها برمی آید . ن.ک.:
Hausmann, R., Rodrik, D. and Velasco, A. (2004). “Growth diagnostics”, in Stiglitz, J. and Serra, N., eds. The Washing-
ton Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, Oxford University Press, Oxford.
97. Compass
98. UNIDO (2003). Strategy Document to Enhance the Contribution of an Efficient and Competitive Small and Medi-
um-Sized Enterprise Sector to Industrial and Economic Development in the Islamic Republic of Iran, United Nations 
Industrial Development Organization, Vienna.

رقابتی  تأمین کنند گان  یافتن  و  قیمت ها  تعیین  مشکل شد ن 
و بازارهای جذاب برای شرکت ها  می شود . علت این امر آن 
است که مد یران صنایع اغلب به اطالعات قیمت ها د سترسی 
ند ارند . د ر سال های اخیر ، نشریه ساالنه کامپس97 اطالعاتی 
را د ر خصوص تأمین کنند گان مواد  اولیه و روابط میان صنعتی 
د اد ه  نشان  صنعتی  مد یر   56 از  نظرسنجی  است.  د اد ه  ارائه 
است که هیچ یک از آنها از وجود  چنین اطالعاتی باخبر نبود ند  
و نمی د انستند  چگونه به این اطالعات د سترسی پید ا کنند .98 

حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط
شد ت:    

ظرفیت محد ود  برای رشد  بهره وری و بهبود  کیفیت بر اثر  

استفاد ه از تجهیزات و ماشین آالت قد یمی 

بسیاری از شرکتها، به ویژه بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط، 
از تجهیزات و ماشین آالت قد یمی برای تولید  استفاد ه میکنند . 
د سترسی شرکت ها به جد ید ترین ماشین آالت و استفاد ه از آنها 
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ازجمله به واسطه عوامل زیر محد ود  شد ه است:
  کمبود  بود جه؛

  فرایند  بسیار طوالنی تخصیص وام؛
و  ماشین آالت  )یعنی  وارد اتی  فناوری    هزینه چشمگیر 

ابزارآالت، د انش فنی و امکانات تحقیق وتوسعه(؛
  سود آوری کم بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط صنعتی 
فناوری  نوسازی  برای  سرمایه گذاری  مانع  که  ایران  د ر 

می شود ؛ و
بهبود   اهمیت  خصوص  د ر  کارآفرینان  ناکافی  د انش   

فناوری برای بهره وری و سود آوری.
 عالوه بر این، هیچ برنامه یا سیاست خاصی برای ارتقای 
به  متوسط صنعتی کشور  و  ُخرد ، کوچک  بنگاه های  فناوری 

استثنای برنامه های »ایزو« وجود  ند ارد .
حوزه سیاستی مربوط: سرمایه گذاری

شد ت:    

اند ازه نسبتاً کوچک شرکت ها باعث محد ود  شد ن ظرفیت 

به  د سترسی  برای  آنها  کم  ظرفیت  اثر  بر  آنها  صاد راتی 

منابع و سرمایه می شود  

ایران شرکت های متوسط نسبتًا کمی د ارد .  بخش خصوصی 
زد ه  تخمین  نیست،  د سترس  د ر  رسمی  د اد ه های  این که  با 
خانواد گی  ایرانی،  بنگاه های  از  د رصد    80 تقریبًا  که  می شود  
و معمواًل کوچک هستند . کسب و کارهای خانواد گی که تقریبًا  
60 د رصد  از اشتغال کشور را تشکیل می د هند ، به علت اعتماد  

کم به نهاد های حقوقی و سایر نهاد ها، نسبتًا رایج هستند .99 
رقابت  نه تنها  متوسط«  ]بنگاه های[  گمشد ه  »حلقه  این 
د ر بازار د اخلی را محد ود  می کند ، بلکه توانایی صاد رات را نیز 

99. Coville, T. (n.d.). “The family business in Iran since the Islamic Revolution as a mode of coordination”.
100. UNCTAD (2016). Science, Technology & Innovation Policy Review: Islamic Republic of Iran, United Nations Con-
ference on Trade and Development, Geneva.
101. Ibid.

از شرکت ها می تواند   اند ازه کوچک بسیاری  کاهش می د هد . 
مانعی برای صاد رات باشد ، زیرا این شرکت ها از منابع مالی، 
صاد رات  شروع  برای  الزم  قوت  نقاط  د یگر  و  مهارت ها 
هم  کمتری  فرصت های  کوچک تر  شرکت های  محروم اند . 
امکان خرید  عمد ه  مانند   از صرفه های مقیاس  استفاد ه  برای 

نهاد ه ها یا سرمایه گذاری برای تجهیزات تخصصی د ارند .
حوزه سیاستی مربوط: سرمایه گذاری

شد ت:    

یا  صاد رات  با  به خوبی  شرکت ها  از  بسیاری  راهبرد های 

نوآوری سازگار نیستند 

رقابت پذیری و ظرفیت  شرکت ها جهت جذب  افزایش  برای 
باید   نوآوری،  پیگیری  و  جد ید   تولید   شیوه های  و  فناوری ها 
مهارت های کارآفرینی و مد یریت د ر ایران توسعه بیشتری پید ا 
کند .100  بسیاری از کوچک ترین شرکت ها که اغلب شرکت های 
خانواد گی یا تک نفره هستند ، از آموزش و مهارت های مد یریت 

کافی برخورد ار نیستند .101 
حوزه سیاستی مربوط: نوآوری

شد ت:    

برنامه های موجود  کارآفرینی و آموزش کسب وکار  ظرفیت 

محد ود  است

توسعه  طرح  ارائه  زمان  از  کارآفرینی  بر  متمرکز  آموزش 
توسعه  سوم  برنامه  د ر  )کاراد (  د انشگاه ها  د ر  کارآفرینی 
است.  توسعه  حال  د ر   )2000-2005( اجتماعی  و  اقتصاد ی 
قبیل:  از  د ارند ،  وجود   د اخلی  چالش   چند ین  حال،  این  با 
انتقاد ی، د ر  د انشجویان فاقد  مهارت های حل مسئله و تفکر 
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به جای  به عنوان یک موضوع مجزا  نظر گرفتن کارآفرینی 
باتجربه  اد غام آن د ر د وره های تحصیلی، کمبود  متخصصان 
ضعیف  اد غام  د انشگاه ها،  علمی  هیئت  اعضای  میان  د ر 
فناوری، و تحقیقات ضعیف د ر مورد  آموزش کارآفرینی. عمر 
بسیاری از برنامه ها کوتاه است و همین امر توانایی آنها برای 
اصالح و تکامل، توسعه تخصص نهاد ی و ایجاد  شبکه های 

فارغ التحصیالن را محد ود  می کند .102 
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط 
شد ت:    

عد م استفاد ه کافی از روش ها و فناوری های جد ید  آموزشی 

نتایج  شد ن  محد ود   باعث  پرورش   و  آموزش  نظام  د ر 

آموزشی و اقتصاد ی می شود 

به  د انشگاهی  تحصیالت  سطح  د ر  تد ریس  و  آموزش  منابع 
ظرفیت سازی گسترد ه نیاز د ارند  تا بتوانند  با روش های آموزشی 
معاصر سازگار شوند  . روش ها و کاربرد های فعلی بیشتر مبتنی 
بر یاد گیری متون د رسی است. یاد گیری به شیوه حفظ کرد ن 
د رس ها به تحریک تفکر خالق و تحلیلی منجر نمی شود  و 

استفاد ه کاربرد ی از اطالعات آموخته شد ه را محد ود  می کند .
د ر تد ریس هم از فناوری به ند رت استفاد ه می شود . طبق 
مطالعه ای که توسط د انشگاه آزاد  اسالمی فریمان انجام شد ه 
که  هستند   مجهز  رایانه هایی  به  کالس ها  از  بسیاری  است، 
تجربه  از  استاد ان  از  بسیاری  زیرا  نمی شوند ،  استفاد ه  هرگز 
فقط  و  بی بهره هستند   فناوری ها  این  از  استفاد ه  برای  کافی 
تعد اد  کمی از آنها می توانند  به زبان انگلیسی صحبت  کنند  )که 

102. Karimi, S., Chizari, M., Biemans, H.J.A. and Mulder, M. (2010). “Entrepreneurship education in Iranian higher 
education: The current state and challenges”, European Journal of Scientific Research, 48.
103. Mohammad Reza Yousefi (2014). “Challenges of the Educational System of Iran and Solutions to Address These 
Challenges”, Islamic Azad University of Fariman, Iran.

همین ضعف زبانی باعث محد ود  شد ن استفاد ه آنها از اینترنت 
و سایر فناوری ها شد ه است(.103 

کاد ر آموزشی به طور کلی د ر برابر استفاد ه از روش ها و 
یک  می د هند .  نشان  خود   از  خاصی  مقاومت  جد ید ،  تغییرات 
علت احتمالی این انعطاف ناپذیری، بی انگیزگی و بی میلی کاد ر 
به  اعطایی  مزایای  بود ن  محد ود   اثر  بر  خد مت  به  آموزشی 
آنها د ر زمینه های مسکن، تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیمه 
اند ک  د رمانی، حمل ونقل، وام ها و بورسیه ها است. مشارکت 
استاد ان د ر برنامه های تصمیم گیری و آموزشی یکی د یگر از 
ایفا  که  است  نقشی  به  نسبت  آنها  کم  احتمالی   تعهد   علل 

می کنند .
و  عملی  آموزش های  از  محد ود   استفاد ه  نتیجة  د ر 
جوان  فارغ التحصیالن  اکتسابی  د انش  فناوری های  روزآمد ، 
پس از پیوستن به بازار کار، به راحتی به محیط کارشان منتقل 
نمی شود . این عد م آماد گی کارکنان جد ید  ایجاب می کند  که 
این  کنند .  برگزار  سازگاری  د وره های  آنها  برای  کارفرمایان 
نتایج  با  همچنین  کار  بازار  نیازهای  برای  ضعیف  آماد گی 
نرخ  پایین،  بهره وری  مانند   گسترد ه تری،  منفی  اقتصاد ی 
بیکاری و کم کاری باال، و عد م  تناسب مهارت ها، ارتباط د ارد . 
حوزه سیاستی مربوط: سرمایه انسانی و استفاد ه از نیروی کار

شد ت:    

نظام آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای جوانان و شرکت ها 

سازگار نیست

احتمااًل، اصالحاتی برای بهبود  سطح کیفیت نظام آموزش فنی 
و حرفه ای الزم است. با این که ایران د ر برخی از جنبه های 
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)به عنوان مثال،  آموزش و پرورش عملکرد  نسبتًا خوبی د ارد  
از نظر میانگین سال های تحصیل د ر رتبه 57 جهانی است(، 

کیفیت نظام آموزش حرفه ای آن د ر رتبه 96 قرار د ارد .104 
د ولت تالش می کند  تا از طریق گنجاند ن عناصر بیشتری 
آموزش  ارتقای  و  آموزشی  د وره های  د ر  فناوری  و  علم  از 
پژوهش محور، نظام آموزش فنی و حرفه ای را تقویت کند .105  
اگرچه سند  اصالحات اساسی آموزش و پرورش د ر سال 2011 
شامل توصیه های خاصی د رباره آموزش فنی و حرفه ای است 
د ر  را  حرفه ای  و  فنی  آموزش  جامع  نظام  یک  ایجاد   که 
برای  می کند ،  تشویق  پرورش  و  آموزش  نظام  سطوح  تمام 
جایگزین  یک  عنوان  به  آموزشی  مسیر  این  تبلیغ  و  تقویت 
اقد امات بسیار د یگری  برای آموزش عالی  کارامد  و عملی تر 
انجام شود . نظام های تضمین کیفیت مؤسسات آموزش  باید  
برای معلمان  به ویژه د ر زمینه ظرفیت سازی  فنی و حرفه ای 
و مربیان به گونه ای متناسب با نیازهای جد ید  بازار کار به توجه 
بیشتری نیازمند  است. د ر حال حاضر، برنامه های آموزش فنی 

و حرفه ای با نیازهای کارفرمایان کاماًل مطابقت ند ارند .
د رنتیجه، مسیر آموزش فنی  و حرفه ای برای جوانان ایرانی 
گزینه مرجح نیست و آنها ترجیح می د هند  تحصیالت خود  را به 
سمت تحصیالت د انشگاهی سوق د هند . د رواقع، فقط اقلیتی 
د انش آموزان-  کل  از  د رصد     14/6 تنها   - د انش آموزان  از 
تفوق  می کنند .106   انتخاب  را  مسیر  این  متوسطه  مقطع  د ر 
تحصیالت عالی د ر جامعه از یک طرف و سوء شهرت آموزش 

104. World Economic Forum (2018). Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum, Geneva.
105.  سه سیاست کلید ی مرتبط عبارت اند  از سیاست اشتغال عمومی، طرح جامع ملی علم و آموزش، و سند  اصالحات اساسی آموزش و پرورش.

106. TVET country profile of Iran (November 2018). UNESCO.
107. Habibi, N. (2015). “Iran’s overeducation crisis: Causes and ramifications”, Middle East Brief, No. 89, Brandeis 
University, Crown Canter for Middle East Studies.
108. Hosseini, M., Kalantari, K. and Eskandari, F. (2008). “The Role of Iranian Higher Agricultural Education System on 
Entrepreneurial Success of Its Graduates: Some Policy Implications for Entrepreneurship Education”, American-Eur-
asian Journal of Agriculture & Environment, 3(3), 394–402.
109. Yousefi, R. (2014). “Challenges to the Educational System of Iran and Solutions to Address these Challenges (in 
the Outlook of 1404”, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol. 4.

به  جوانان  کم عالقگی  عوامل  از  د یگر  طرف  از  حرفه ای 
آموزش فنی و حرفه ای است. با وجود  این، فرصت های شغلی 
د ر اقتصاد  ایران بیشتر د ر زمینه های کشاورزی و تولید  صنعتی 
متکی  حرفه ای  آموزش  فارغ التحصیالن  به  د و  هر  که  است 

هستند .
حوزه سیاستی مربوط: سرمایه انسانی و استفاد ه از نیروی کار

شد ت:    

با  پیوند   پرورش،  و  آموزش  کاربرد ی  ارزش  بهبود   برای 

کارفرمایان بخش خصوصی باید  تقویت شود 

از زمان کاهش محد ود یت های بخش خصوصی د ر سال 1988، 
سال های  د ر  د اشته اند .  چشمگیری  رشد   آموزشی  مؤسسات 
2014-2005، تعد اد  مؤسسات آموزش عالی خصوصی از 50 
به 354 عد د  افزایش یافته است.107 با این حال، هرچند  ایران از 
جمعیت نسبتًا تحصیلکرد ه ای برخورد ار است، نرخ بیکاری 37 
د رصد ی فارغ التحصیالن د انشگاهی، باالتر از میانگین بیکاری 
ملی است. این امر تا حد ی معلول ناهماهنگی آموزش عالی با 
نیازهای کارفرمایان د انسته شد ه است.108  برای بهبود  کیفیت 
کتب  آموزشی،  برنامه های   بهبود   مانند   اصالحاتی  آموزش، 
نیازهای  تأمین  برای  تد ریس  ابزارهای  و  سبک ها  و  د رسی 

فعلی و آیند ه ضروری است.109 
حوزه سیاستی مربوط: سرمایه انسانی و استفاد ه از نیروی کار

شد ت:    
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مقررات قد یمی و طاقت فرسای بازار کار، انعطاف پذیری و 

رقابت پذیری شرکت ها را محد ود  می کند 

از  یکی  بازار،  شرایط  با  سازگاری  توانایی  و  انعطاف پذیری 
و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  به  که  است  اصلی  ویژگی های 
متوسط نسبت د اد ه می شود . د ر ایران، به علت وجود  مقررات 
طاقت فرسا، بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط قاد ر نیستند  به 
این شکل کار کنند  و محد ود یت های شد ید ی بر آنها اعمال 
می شود . نمونه ای از این موارد ، مقررات بازار کار ایران است، 
اخراج  برای  را  قانون استخد ام کارکنان که شرکت ها  به ویژه 
کار  تعاون،  وزارت  رسمی  مجوز  اخذ  به  ملزم  خود   کارکنان 
مربوط  قوانین  نبود   این،  بر  عالوه  می کند .  اجتماعی  رفاه  و 
استخد ام  به  مجبور  را  صنایع  مد یران  پاره وقت،  استخد ام  به 
و  افزایش  را  آنها  هزینه های  که  می کند   تمام وقت  کارگران 

رقابت پذیری آنها را کاهش می د هد .
که  می کند   ملزم  را  شرکت ها  اشتغال،  از  زیاد   حمایت  
به  د هند .  ارائه  کارکنان خود   به  و سنگینی  مزایای چشمگیر 
کارمند ،  نفر  با 10-49  کوچک  د ر شرکت های  مثال،  عنوان 

کارکنان از مزایای زیر بهره مند  می شوند :
 کارفرما نمی تواند  یک طرفه  کارگر را اخراج کند ؛

 حقوق قانونی تعیین شد ه باید  به صورت ماهانه پرد اخت 

شود ؛
 کارگران د ر تمام تعطیالت رسمی و غیررسمی مستحق 

د ریافت حقوق هستند ؛
د ارد ؛کارگر  استحقاقی  مرخصی  د ر سال  روز   30 کارگر   

حق د ریافت پاد اش معاد ل 30 روز کار را د ارد ؛
 کارگر د ر تمام 26 روز تعطیالت رسمی از کلیه مزایای 

قانونی برخورد ار است؛

 هزینه اخراج معاد ل سه ماه حقوق و د ستمزد  است که 

کارفرما باید  پرد اخت کند ؛
 کارفرما باید   20 د رصد  بیمه کارفرما را تقبل کند ؛ و

 کارفرما باید  3 د رصد  از حقوق کارگران را به سازمان های 
مربوطه بپرد ازد .

بازارهای کار می تواند  موجب  مقررات بیش از حد  د رباره 
برای  انگیزه  ایجاد   و  بهره وری  کاهش  اشتغال،  تضعیف 
فعالیت های غیررسمی شود . محد ود یت ها هزینه منابع انسانی 
د ر  قابل مالحظه  انعطاف ناپذیری  باعث  و  می د هد   افزایش  را 
از  یکی  طبق  می شود .  کوچک  شرکت های  تجاری  عملیات 
پژوهش های سازمان مد یریت صنعتی، هزینه های مستقیم و 
غیرمستقیم نیروی کار د ر ایران پنج و نیم برابر میزان حقوق 
مستقیم برآورد  شد ه است. اگر فرض کنیم که د ر ایران د ستمزد  
یک ساعت کار، یک د الر باشد  و کارفرما مجبور باشد  برای هر 
ساعت کار 5/5 د الر بپرد ازد ، هزینه نیروی کار د ر ایران نسبت 
به مکزیک، جمهوری چک، مصر، اند ونزی و چین )به ترتیب 
1/50، 1/91 ، 1/40 ، 0/41 و 0/30 د الر( بسیار بیشتر است.

حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط 
شد ت:    

توانمند سازی و اشتغال جوانان به طور منسجم د ر سیاست 

ملی مورد  توجه قرار نمی گیرد  

د ر  اغلب  که  است  موضوعی  جوانان  امور  زمینه  د ر  توسعه 
سیاست های ملی ناد ید ه گرفته شد ه است. این امر تا اند ازه ای 
مسئول  نهاد های  برای  مشخص  اختیارات  فقد ان  معلول 
سیاست گذاری و برنامه ریزی د ر مورد  جوانان است که طراحی، 
پیچید ه  را  جوانان  به  مربوط  سیاست های  بر  نظارت  و  اجرا 
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تصمیم گیرند گان  مکرر  تغییر  د یگر،  اصلی  علت  می کند .110 
به  که  است  اصلی  د ولتی  د ستگاه های  و  وزارتخانه ها  د ر 
توانمند سازی  زمینه  د ر  ناپیوسته  و  نامشخص  جهت گیری 
تد وین شد ه  سیاست های  است.  شد ه  منجر  جوانان  اقتصاد ی 
بعد ی  د ولت های  به وسیله  اغلب  قبلی،  د ولتی  مقامات  توسط 

ناد ید ه گرفته یا رها  شد ه اند . 
نبود  سیاست های مؤثر و مد اوم د ر مورد  جوانان، ایران را از 
بهره برد اری از فرصت جمعیت جوان خود  بازمی د ارد ، فرصتی 
پس اند از  افزایش  طریق  از  اقتصاد ی  توسعه  به  می تواند   که 
جمعیت نسبتًا زیاد  د ارای سن کار، فرصت های موجود  برای 
توسعه سرمایه انسانی د ر میان جوانان، و بار تکفل کم، کمک 
کند . د ر عوض، نرخ بیکاری جوانان )24-15 سال( بسیار باال 
د رصد    28 به  و  بود ه  افزایش  به  رو   2015 سال  از  و  است 
د ر معرض  به شد ت  زنان جوان  است.  رسید ه  د ر سال 2017 

بیکاری هستند . 
حوزه سیاستی مربوط: سرمایه انسانی و استفاد ه از نیروی کار

شد ت:    

عملیات و تولید  شرکت ها
فعالیت های تشویق سرمایه گذاری به خوبی و به طور کافی 

پشتیبانی نمی شود 

جریان  افزایش  د ر  مهمی  نقش  سرمایه گذاری  تشویق 
سرمایه گذاری و هد ایت آن به سمت بخش ها و فعالیت های 
ُپرظرفیت د ارد . تالش های انجام شد ه د ر زمینه سیاست گذاری 
و تشویق سرمایه گذاری د ر ایران، بر اثر مسئولیت های متعد د  
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصاد ی و فنی محد ود  

110.  Abbasi-Shavazi, Mohammad & Sadeghi, Rasoul & Hosseini-Chavoshi, Meimanat & Torabi, Fatemeh & Mah-

moudiani, Serajeddin & Torkashvand, Mohammad (2013). “Demographic and Socio-economic Status of Youth in I.R. 
Iran”, United Nations Population Fund (UNFPA), Tehran.
111. World Economic Forum (2018). Global Competitiveness Report 2017–2018, World Economic Forum, Geneva.

تشویق  مسئول  که  این  بر  عالوه  سازمان  این  زیرا  است، 
بازگشت  و  انتقال  زمینة  د ر  است،  کشور  د ر  سرمایه گذاری 
مربوط  مذاکرات  برگزاری  همچنین  و  خارجی  سرمایه های 
به توافق نامه های سرمایه گذاری بین المللی نیز نقش د ارد . د ر 
این فعالیت ها معمواًل وقتی مؤثرتر است که  بیشتر کشورها، 

توسط یک نهاد  اختصاصی انجام گیرد . 
حوزه سیاستی مربوط: سرمایه گذاری

شد ت:    

رشد   برای  مانعی  د ولتی،  شرکت های  یارانه ای  رقابت 

بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط است

بر اساس شاخص رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد  
 125 رتبه  د ر  ایران  د ر  د اخلی  رقابت  شد ت   ،2017 سال  د ر 
ایران  بازار کاالیی  د اشته است.111  قرار  اقتصاد   میان 138  از 
از  که  است  د ولت  به  متعلق  بزرگ  تحت سلطه شرکت های 
د ولت یارانه د ریافت می  کنند . آنها با اعمال نفوذ خود  از شبکه 
به راحتی می توانند  هر  و  بهره می جویند   روابط  از  گسترد ه ای 
از آنجا که آنها  بازار حل کنند . عالوه بر این،  مشکلی را د ر 
بازارها را د ر انحصار خود  د ارند ، نفوذ قابل توجهی به نفع خود  
و  ذخیره سازی  یا  تولید   کنترل سطح  با  آنها  می کنند .  اعمال 
انبارکرد ن کاالها می توانند  قیمت ها را د ستکاری و بد ین طریق 
قواعد  بازی د ر بازار را تعیین کنند . قد رت اقتصاد ی شرکت های 
کوچک قابل مقایسه  با آنها نیست و تحت سیطره شرکت های 
بزرگ تر قرار د ارند . از نظر  مد یران، شرکت های بزرگ تر د ر 
و  هستند   ضد رقابتی  بسیار  موقعیتی  د ارای  موارد   از  بسیاری 
سیاست های ضد انحصار و ضد تراست  هیچ یا چند ان تأثیری 
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ند ارند . 
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط 
شد ت:    

بخش  و  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  میان  رقابت 

غیررسمی، بر اثر وجود   مقررات سنگین و پرهزینه، به زیان 

بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط تمام می شود 

با این که ماهیت پنهان اقتصاد  غیررسمی، ارزیابی آن را د شوار 
می سازد ، سهم آن د ر سال 2008/2009  معاد ل 22/2 د رصد  
از تولید  ناخالص د اخلی کشور برآورد  شد ه است. د ر بلند مد ت، 
از مد اخله بیش  ایران  به نظر می رسد  که غیررسمی بود ن د ر 
از حد  د ولت د ر بازارها ریشه می گیرد ، د ر حالی که روند های 
نظریه  پیش بینی  شد ه طبق  اقتصاد ی  فشارهای  از  کوتاه مد ت 

بازار کار د وگانه سرچشمه می گیرند .112 
شرکت های غیر رسمی کوچک، عالوه بر این که بهره وری 
شرکت های  د ارند ،  محد ود ی  صاد رات  و  توسعه  ظرفیت  و 
مقررات  و  قوانین  از  و  می پرد ازند   مالیات  که  هم  را  رسمی 
پرهزینه  تبعیت می کنند ، با رقابت غیرمنصفانه مواجه می کنند . 
اشتغال غیررسمی، چالشی برای اثربخشی سیاست ها و مقررات 
مربوط به بازار کار است و اغلب باعث می شود  که کارگران از 

حمایت ها و مزایای کار رسمی برخورد ار نشوند .
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط
شد ت:    

112. Khandan, A. & Nili, M. (2014). “Government interventions and the size of the informal economy: The case of Iran 
(1971–2007)”, Journal of Economic Policy Reform, 17(1), 71–90.
113. Ibid.
114. Aboojafari, R., Daliri, A., Taghizadeh-Hesary, F., Mohammad Mokhtari, M., and Ekhtiari, M. (2019), “The Role of 
Credit Guarantee Schemes in the Development of Small and Medium-Sized Enterprises with an Emphasis on Knowl-
edge-Based Enterprises”, ADBI Working Paper Series, No. 930.

پیشنهاد ات مؤسسات مالی برای تأمین نیازهای بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط کافی نیست

مؤسسات مالی د ر ایران تاکنون پیشنهاد ات خود  را با بنگاه های 
ُخرد ، کوچک و متوسط تطبیق ند اد ه اند . بانک های تجاری و 
تخصصی که به بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط وام بد هند ، 
وجود  ند ارند  و معیارهای اعطای وام برای بنگاه های اقتصاد ی 
به شرکت های  وام  ارائه  بر  عالوه  است.  مشابه  اند ازه  هر  با 
که  است  مالی  مؤسسه  تنها  معد ن  و  بانک صنعت  بزرگ تر، 
گو  می د هد ،  اختصاص  کوچک  صنایع  به  را  ویژه ای  بود جه 
این،  بر  عالوه  است.  محد ود   بسیار  وجوه  این  میزان  این که 
به  و  می د هند   ارائه  باال  بسیار  بهره  نرخ  با  خد ماتی  بانک ها 
متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  که  د ارند   نیاز  وثیقه هایی 
به ند رت به آنها د سترسی د ارند . سیاست وثیقه بانک های ایرانی 
بیشتر به رهن د ارایی های ثابت )به صورت زمین یا ساختمان( 
معطوف است. از آنجا که شرکت های کوچک تر قاد ر به رهن 
را  وام  د ریافت  برای  الزم  شرایط  نیستند ،  ثابت  د ارایی های 
ند ارند . اگرچه از نظر قانونی، بانک ها از تضمین وام های خود  
با د ارایی های غیرصنعتی منع شد ه اند ، بانک ها همچنان بر این 
پیشرفته تری  خد مات  بانک ها  د ارند .  اصرار  ضمانت  از  شکل 
سرمایه گذاری های  خطرپذیر،  سرمایه های  آورد ه  مانند  
فرشته وار و سهام خصوصی ارائه نمی د هند . هزینه های اد اری 
به رغم وجود  طرح های  این،  بر  است.113 عالوه  زیاد   نیز  آنها 
تضمین اعتبار، د سترسی به این طرح ها برای بنگاه های ُخرد ، 
مؤسسه  یک  به  و  نیست  آسان  همیشه  متوسط  و  کوچک 
ارزیابی جامع و سازوکارهای  ضمانت پشتیبان، یک سازوکار 

تقسیم ریسک نیاز است.114 
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د ر نتیجة این مشکالت، شرکت های کوچک تر ناگزیر به 
بهره  نرخ  می آورند .  رو  گران تر  و  غیررسمی  مالی  بازارهای 
متوسط این بازارها د و برابر نرخ رسمی 17 د رصد  است. نرخ 
بهره وام های کوتاه مد ت می تواند  تا  48 د رصد  باشد  و با توجه 
به سابقه اعتباری شرکت و د وره بازپرد اخت وام متفاوت است.

حوزه سیاستی مربوط: بخش مالی
شد ت:    

نوآوری،  تسریع  برای  فناوری  انتقال  و  تحقیق وتوسعه  از 

پشتیبانی محد ود ی می شود 

ازجمله  نوآوری  و  فناوری  علم،  زمینه  د ر  اولویت د ار  مسائل 
عبارت اند  از:

 نیاز به بهبود  هماهنگی با سایر حوزه های سیاست گذاری؛
 همپوشانی مسئولیت ها بین نهاد  های اصلی؛

 نبود  اهد اف کّمی و مشوق های مؤثر برای تحقیق وتوسعه، 
هم د ر مورد  حوزه های اولویت د ار و هم به طور کلی؛

 ضعف د ر ظرفیت های اجرایی سیاست ها؛

 پیوند های توسعه نیافته با شرکت های خارجی؛
 نظام حقوق مالکیت فکری که کاماًل معتبر یا مؤثر نیست؛

د ر  د انش بنیان  اقتصاد   رشد   از  حمایت  راهبرد   به  نیاز   
بخش های سنتی و جد ید .115 

محد ود   بود ن فعالیت های تحقیق وتوسعه و انتقال فناوری 
این  توسعه یافته  عالی  آموزش  نظام  وجود   به رغم  ایران  د ر 
کشور تا اند ازه ای معلول حمایت نهاد ی ضعیف است. نوآوری 
رقابت پذیری همچنان  و  بهره وری  از  مهمی  جنبه  عنوان  به 
محد ود  باقی ماند ه است، گو این که سیاست گذاران به اهمیت 
آن اذعان می کنند  )مثل برنامه چشم اند از 2025/1404(. کل 

115. UNCTAD (2016). Science, Technology & Innovation Policy Review: Islamic Republic of Iran, United Nations Con-
ference on Trade and Development, Geneva.

تعد اد   همچنین  و  تحقیق وتوسعه  به  یافته   اختصاص  بود جه 
د ر  بین المللی  همکاری  است.  کم  نسبتًا  ایران  د ر  محققان 
ارتباطات  توسعه  این که  گو  است،  نکرد ه  پیشرفت  تحقیقات 
د شوار  ایران  بین المللی  انزوای  و  تحریم ها  اثر  بر  بین المللی 

شد ه است.
حوزه سیاستی مربوط: نوآوری

شد ت:    

فناوری  از  استفاد ه  بیشتر  گسترش  برای  موانعی  کماکان 

و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  میان  د ر  ارتباطات  و  اطالعات 

متوسط و مشارکت آنها د ر فعالیت های تجارت الکترونیکی 

وجود  د ارد 

استفاد ه از فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند  به شرکت ها 
د ر بهبود  عملکرد  د اخلی و کاهش هزینه های ارتباطات بیرونی 
زیرساخت های  زمینه  د ر  ایران  کند .  کمک  معامله  هزینه  و 
فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفت های چشمگیری د اشته 
است. د ر سال 2017، 60/4 د رصد  از مرد م از اینترنت استفاد ه 
میان  د ر  د رصد    57/9 میانگین  از  باالتر  کمی  که  می کرد ند  

کشورهای با د رآمد  متوسط باال بود . 
و  اطالعات  فناوری  بخش  رشد   به رغم  این،  وجود   با 
ارتباطات، بسیاری از شرکت های کوچک هنوز هم د ر استفاد ه 
از فناوری اطالعات و ارتباطات با موانعی روبه رو هستند . به 
عنوان مثال، د ر صنعت ساخت وساز، موانع استفاد ه از فناوری 
ضعیف،  زیرساخت های  از  عبارت اند   ارتباطات  و  اطالعات 
برای  کافی  انگیزه  و  د یجیتالی  با مهارت های  کارگرانی  نبود  
و  اطالعات  فناوری  به  بی اعتماد ی  و  د شواری  آموزش، 
ارتباطات، چالش های نرم افزاری، فرایند های پیچید ه اد اری و 
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سامانه های ضعیف تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات.116 
تجارت  شاخص  نظر  از  ایران  که  حالی  د ر  به عالوه، 
الکترونیکی بنگاه با مصرف کنند ه آنکتاد  د ر سال 2018 نسبتًا 
آن  از  کشور   151 میان  د ر  را   49 رتبه  و  کرد ه  عمل  خوب 
خود  ساخته است، مجموعه عوامل زیر اغلب بنگاه های ُخرد ، 
کوچک و متوسط ایرانی را از شرکت د ر فعالیت های تجارت 

الکترونیکی بازمی د ارد :
 عوامل د اخلی، از قبیل اطالعات و مهارت های ناکافی، 

ناسازگاری با ساختارها و فرایند های شرکت ها، هزینه های 
اولیه زیاد ، و مقاومت د ر برابر تغییر؛ و 

نبود  چارچوب  مقاومت مشتریان،  مانند    عوامل خارجی، 

قانونی حمایتی، نبود  مهارت های الزم، و تحریم ها و موانع 
پرد اخت بین المللی.117 

حوزه سیاستی مربوط: نوآوری
شد ت:    

محد ود ی  مناسب  برنامه های  و شتاب د هند ه ها  رشد   مراکز 

برای پشتیبانی از شرکتهای نوپا د ارند  

پارک های فناوری و سایر پارک ها برای تقویت سرمایه گذاری 
د ر  شد ه اند .  ایجاد   خوشه بند ی  مزایای  برخی  از  بهره مند ی  و 
حالی که برخی از این پارک ها تخصصی هستند ، برخی د یگر 
از شرکت ها را گرد  هم آورد ه اند . به عنوان  طیف گسترد ه ای 
د هکد ه  آن  به  )که  فارس  خلیج  فناوری  و  علم  پارک  مثال، 
این پارک  نیز می گویند ( د ر سال 2008 تأسیس شد .  د انایی 
از شرکت ها د ر همه زمینه های زیر  حمایت می کند : فناوری 
اطالعات، ارتباطات و الکترونیک؛ نانوفناوری؛ زیست فناوری؛ 

116. Alaghbandrad, A., Asnaashari, E., and Preece, C. (2012). “Problems and barriers of ICT utilization on Iranian 
construction sites: Case study on the successful use of ICT in remote construction sites”, Journal of Information Tech-
nology in Construction, March.
117. Sherafati, M. and Bidabad, B. (2014). “Barriers to E-Commerce in SMEs of Iran”, Journal of Applied Science and 
Agriculture, Vol. 9, Iss. 6.
118. UNESCO, higher education report.

صنعت  و  کشاورزی  د ریایی؛  صنایع  پتروشیمی؛  و  گاز  نفت، 
آبزیان؛ و صنایع  نخل خرما؛ صنعت صید  ماهی و گونه های 

غذایی.118 
با این که تعد اد  برنامه های پشتیبانی افزایش یافته، کیفیت 
خد مات ارائه شد ه لزومًا بهبود  پید ا نکرد ه است.طبق اظهار نظر 
د ر  مؤثری  پشتیبانی  مراکز رشد ،  از   تعد اد  کمی  کارآفرینان، 

زمینه های مورد  نیاز آنها ارائه می د هند .
حوزه سیاستی مربوط: نوآوری

شد ت:    

معضالت قابل توجه اد اری، مانع تأسیس شرکت های جد ید  

است 

هزینه های هنگفت تأسیس شرکت های جد ید  همچنین باعث 
و  می شود   شرکت ها  ورود   د ر  انحراف  و  کارآفرینی  تضعیف 
به  را  و شرکت ها  د ارد   رقابت  برای  منفی  پیامد های  امر  این 
سمت فعالیت غیررسمی تر سوق می د هد . د ر ایران، روند  ثبت 
)و انحالل( شرکت ها به ویژه برای بنگاه های ُخرد ، کوچک و 
باشد  و معمواًل حد اقل سه ماه  متوسط می تواند  بسیار زمانبر 
می کشد   طول  روز   70 از  بیش  شرکت  ثبت  می کشد .  طول 
)72 روز برای مرد ان و 73 روز برای زنان(، اما میانگین این 
فرایند  د ر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( 20/5 روز 
برای مرد ان و 21/2 روز برای زنان است. بر اساس شاخص 
د ر  ایران  بین المللی  رتبه  جهانی،  بانک  کسب  وکار  سهولت 
کشور   185 میان  از   173 کسب وکار  شروع  سهولت  زمینه 
اقلیتی از سرمایه گذاران برای  از  بود ه است )به علت حمایت 

بد عملکرد ترین حوزه برای ایران(.
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مقررات ثبت د ر خصوص هیئت مد یره یک شرکت جد ید  
نیز بسیار محد ود کنند ه است. د ر ایران باید  د ست کم یک هیئت 
مد یره سه نفره شرکت  را مد یریت کنند . اعضای هیئت مد یره 
راه اند ازی  برای  بنابراین،  باشند .  شریک  شرکت  این  د ر  باید  
یک شرکت حد اقل باید  سه شریک وجود  د اشته باشد .119 برای 
گرفتن وام یا شرکت د ر مناقصات، شرکت ها باید  د ر اد اره ثبت 

شرکت ها ثبت شد ه باشند .
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط
شد ت:    

مالحظات  و  جد ید   تحوالت  با  همگام  تجاری  قوانین 

اقتصاد ی نبود ه است

ایران با گذشت زمان تغییر  قانون تجارت و قوانین د یگر د ر 
با  قوانین  این  ناسازگاری  و  کهنگی  نکرد ه اند .  پید ا  تحول  و 
ُخرد ،  بنگاه های  برای  ذاتًا  را  آنها  اقتصاد ی جد ید ،  مالحظات 
کوچک و متوسط نامناسب می کند . به عنوان مثال، د ر هیچ 
ابزارهای  یا  نمابر  اینترنت،  به  ایران  تجارت  قانون  کجای 
ارتباطی جد ید  اشاره نشد ه است. این قانون به استفاد ه از رایانه 
و  ند ارد   اشاره ای  اد اره شرکت ها  د ر  اطالعات  فناوری های  و 

فقط به سامانه های سنتی قایل است.
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط
شد ت:    

به  مربوط  قوانین  خصوص  د ر  قابل اجرا  و  د قیق  اطالعات 

از   ناشی  امر  این  که  نیست  د سترس  د ر  به راحتی  تجارت 

119.  Ibid.
120. Ibid.
121. World Bank (2019). Doing Business, World Bank, Washington, D.C.

وجود  یک چارچوب مقرراتی بسیار پراکند ه است

مقررات ایران د رباره شرکت ها و عملکرد  آنها د ر قوانین مختلف 
پراکند ه است و د ر قالب یک قانون منسجم برای شرکت ها 
بسیاری  قانون شرکت ها، مشکالت  نبود   است.  نشد ه  تد وین 
را برای بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط ایجاد  کرد ه است. 
بنگاه های  فعلی،  تجارت  قانون  گرفتن  نظر  د ر  با  د رمجموع، 
مالحظات  از  شبکه ای  د ر  ایرانی  متوسط  و  کوچک  ُخرد ، 
از  شرکت ها  این  که  آنجا  از  و  می زنند   پا  و  د ست  حقوقی 
پرد اخت  توانایی  یا  نیستند   برخورد ار  الزم  حقوقی  تخصص 
حقوقی  شبکه  یک  د ر  ند ارند ،  را  تجاری  وکالی  هزینه های 

پیچید ه گرفتار شد ه اند .120 
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط 
شد ت:    

نبود  هرگونه رژیم مالیاتی ویژه  برای شرکت های کوچک یا 

شرکت های نوپا  باعث ایجاد  هزینه های اضافی و معضالت 

اد اری برای آنها می شود 

د ر ایران، نظام مالیاتی بار مسئولیت اد اری سنگینی را بر د وش 
افراد  و شرکت ها می گذارد . پرد اخت مالیات د ر ایران د ر مقایسه 
با میانگین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به اقد امات و 

تعهد  زمانی بیشتری نیاز د ارد .121 
قانونی  مفاد   و  مقررات  کلیه  از  باید   کوچک  شرکت های 
میان  مالیاتی  قوانین  کنند .  پیروی  مالیاتی  امور  به  مربوط 
شرکت های بزرگ و کوچک تفاوتی قایل نیست و مفاد  آنها 
بر عملکرد  شرکت های  مالیات  اعمال  با هد ف  زیاد ی  تا حد  
بزرگ تهیه شد ه است. پیروی از این قوانین برای شرکت های 
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تهیه  را  قانونی  اسناد   باید   زیرا  است،  پرهزینه  بسیار  کوچک 
آنها معمواًل رد   با آن مالیات پرد اخت کنند . اسناد   و متناسب 
می شود  و میزان مالیات توسط مأموران مالیاتی تعیین می شود  

و بنابراین فاقد  مبنای د قیقی است.
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب و کار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط 
شد ت:    

را  خارجی  سرمایه گذاری  قانونی،  محد ود یت های  و  موانع 

تضعیف می کند 

د ر  مهمی  نقش  می تواند   خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
صاد رات محور  رشد   برای  رقابت پذیری  و  ظرفیت سازی 
سرمایه گذاری  سرمایه،  ورود   جریان  بر  عالوه  باشد .  د اشته 
مستقیم خارجی می تواند  باعث بهبود  ظرفیت تولید  و تقویت 
و  ارتباطات  تقویت  فناوری،  انتقال  طریق  از  نوآوری  و  تنوع 
و  رقابت  افزایش  انسانی،  سرمایه  ارتقای  بین المللی،  تجارت 
مستقیم  سرمایه گذاری  این،  وجود   با  شود .  شرکت ها  توسعه 
را  ایران  د ر  سرمایه گذاری  کل  از  کمی  نسبتًا  سهم  خارجی 
نفت  بخش های  د ر  هم  بیشتر  و  می د هد   اختصاص  خود   به 
و گاز متمرکز است و این امر معلول موانع و محد ود یت های 
موجود  د ر محیط کسب وکار ایران است که باعث بی عالقگی 
افزایش هزینه ها  ایران و  سرمایه گذاران به سرمایه گذاری د ر 
محد ود یت های  با  خارجی  سرمایه گذاری  می شود .  آنها  برای 
مالکیت  ساختار  خارجی،  سرمایه  انتقال  با  مرتبط  اضافی 

شرکت ها و حل اختالف نیز روبه رو است.
حوزه سیاستی مربوط: سرمایه گذاری

شد ت:    

122.  World Bank (2018). Doing Business, World Bank, Washington, D.C.
123. European Commission (2007). Models to Reduce the Disproportionate Regulatory Burden on SMEs, Report of 
the Expert Group, European Commission, Brussels.

افزایش  باعث  ورشکستگی  قانونی  چارچوب  ضعف  نقاط 

هزینه های کارآفرینی و خطرپذیری می شود 

روزآمد سازی  نیازمند   ایران  د ر  ورشکستگی  قانونی  چارچوب 
است، زیرا از زمان تصویب اولیه قانون تجارت تاکنون اصالح 
برای  قانونی  اقد امات  آن،  ضعیف  جنبه های  از  است.  نشد ه 
تجد ید  ساختار و مشارکت بستانکاران، با حمایت های محد ود  
ضمانت  و  تصمیمات  تصویب  د ر  بستانکاران  مشارکت  از 

بازپرد اخت است.
است  سنگین  بسیار  ورشکستگی  اعالم  هزینه  د رنتیجه، 
و به طور متوسط به 15 د رصد  از د ارایی بد هکار می رسد  که 
خاورمیانه  کشورهای  د ر  آن  متناظر  هزینه  از  باالتر  قد ری 
همچنین  و  بد هکار(  د ارایی  از  د رصد    13/8( آفریقا  شمال  و 
باالتر از میزان آن د ر کشورهای با د رآمد  باالی عضو سازمان 

همکاری اقتصاد ی و توسعه )9/3 د رصد (  است.122 
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط
شد ت:    

ملی  محیط  جامع  ارزیابی  و  کارآفرینی  راهبرد   کمبود  

کارآفرینی

شرایط منحصر به فرد ی که بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط 
برای  باالتر  نسبتًا  هزینه های  ازجمله  هستند ،  روبه رو  آن  با 
رعایت مقررات، به این معنی است که غالبًا د ر سیاست گذاری 
مثال،  عنوان  به  شود .123  معطوف  آنها  به  ویژه ای  توجه  باید  
 50 از  بیش  موظف اند   باشند ،  که  اند ازه ای  هر  د ر  شرکت ها 
امر  این  و  کنند   رعایت  تجارت  قانون  چارچوب  د ر  را  قانون 
وارد   کوچک تر  شرکت های  مد یران  بر  بیشتری  نسبتًا  فشار 
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بنگاه های  برای  اختصاصی  قانونی  چارچوب  نبود   می سازد . 
این  با  سازگار  رویکرد های  اتخاذ  از  متوسط  و  کوچک  ُخرد ، 

بخش د ر سیاست گذاری جلوگیری می  کند . 
بنگاه های ُخرد ، کوچک و  از توسعه و صاد رات  پشتیبانی 
است.  د شوار  ایران  د ر  ملی  راهبرد   یک  نبود   اثر  بر  متوسط 
تد وین سیاست های منسجم د رباره بنگاه های ُخرد ، کوچک و 
متوسط هم بر اثر فقد ان یک تعریف رسمی واحد  د رباره آنها 
با مانع روبه رو است )وزارتخانه های مختلف تعاریف مختلفی از 
بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط د ارند : ازجمله شرکت هایی 
با کمتر از 100، 50 یا 10 کارمند (. د اد ه های پراکند ه و ناقص 
د ر مورد  بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط نیز طراحی و اجرای 

راهبرد های مربوط به این بخش را پیچید ه تر می کند .
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط
شد ت:    

زیست محیطی  پاید اری  به  اقتصاد ی،  رشد   زمینه  د ر 

کم توجهی می شود 

به پاید اری زیست محیطی به موازات رشد ،  توجه کافی نشد ه 
است. چالش های عمد ه ای اعم از چالش های مربوط به بخش 
نقلیه،  وسایل  اثر  بر  شهرها  هوای  آلود گی  همچنین  و  نفت 
از  د رصد    49/6 د رنتیجه،  د ارد .  وجود   د یگر  منابع  و  صنایع 
جمعیت د ر معرض آلود گی ریزگرد ها )ذرات معلق با قطر 2/5 
میکرون( قرار د ارند   که بیش از هد ف موقت سازمان جهانی 

بهد اشت )35 میکروگرم بر متر مکعب( است. 
رفع  برای  آب  منابع  مناسب  مد یریت  این،  بر  عالوه 
به خصوص  است،  نیاز  مورد   منطقه ای  و  عمومی  آب  کمبود  
د ر  آسیب پذیری  افزایش  برای  تهد ید ی  آب وهوا  تغییرات  که 
د ر  ایران  د ر  مصرفی  آب  از  نیمی  از  بیش  است.  زمینه  این 

کشاورزی استفاد ه می شود ، گو این که صنعت نیز منبع عمد ه 
که  می شود   زد ه  تخمین  می آید .  به شمار  آب  تقاضای  د یگر  
ساالنه 42 میلیارد  متر مکعب آب به طور قانونی و 4/7 میلیارد  
و  چاه ها  طریق  از  غیرقانونی  طور  به  هم  د یگر  مکعب  متر 
پمپ های آب برد اشت می شود . د ولت ضرورت برطرف کرد ن 
تعیین هد ف کاهش  با  توسعه  برنامه ششم  د ر  را  آب  کمبود  
مصرف آب آشامید نی به میزان 30 د رصد  همراه با تولید   30 
د رصد   آب آشامید نی مورد  نیاز با روش شیرین سازی آب د ریا 

پذیرفته است. 
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط
شد ت:    

همچنان  نابرابری  اجتماعی،  هزینه های  صرف  به رغم 

پابرجاست

نابرابری با افزایش آسیب پذیری های مالی و تشد ید  بی ثباتی 
توسعه  فقر،  زمانی که  کند .  تهد ید   را  رشد   می تواند   اجتماعی 
اقتصاد  را مختل  انسانی یک  از سرمایه  همه جانبه و استفاد ه 
مبالغی  به رغم صرف  بگذارد .  تأثیر  رشد   بر  می تواند   می کند ، 
شاهد   پیوسته  تقریبًا  ایران  اجتماعی،  امور  زمینه  د ر  هنگفت 
د ر  فقر  نرخ  کاهش  بر خالف  است.  بود ه  اجتماعی  نابرابری 
کشور، نرخ باالی بیکاری و تورم مد اوم، طبقه فقیر جامعه را 

با خطرات بیشتری مواجه کرد ه  است.
حوزه سیاستی مربوط: سرمایه انسانی و استفاد ه از نیروی کار

شد ت:    
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ورود  به بازار
برای  محد ود ی  ظرفیت  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های 

ارتباط با خرید اران بین المللی د ارند 

و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  زمره  د ر  ایران  شرکت های  اکثر 
خود   به  را  از صاد رات  د رصد   د ه  تنها  اما  د ارند ،  قرار  متوسط 
اختصاص می د هند . عالوه بر مسائل مربوط به رقابت پذیری 
و محد ود یت منابع، شرکت های کوچک تر د ر رعایت الزامات 
فنی و اد اری با محد ود یت اطالعاتی روبه رو هستند  و همچنین 
جزئیات  به  که  د ارند   بالقوه  بازارهای  از  محد ود ی  د انش 
فرهنگی  یا  زبانی  تفاوت های  و  خارجی  تجارت  شیوه های 

مربوط می شود .124 
می تواند   شرکت ها  کوچک  اند ازه  موارد ،  از  بسیاری  د ر 
مانعی برای توسعه د انش و مهارت های تخصصی مربوط به 
صاد رات و د سترسی به بازارهای بین المللی باشد .125 با وجود  
کارگران  به کارگیری  و  پیشرفته تر  فناوری های  از  استفاد ه 
سنتی،  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  به  نسبت  ماهرتر 
صنایع  به  واسطه ای  کاالهای  که  کوچک تری  شرکت های 
بزرگ ارائه می د هند  معمواًل از قابلیت های بازاریابی بین المللی 

برخورد ار نیستند .126 
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط
شد ت:    

موارد  کمی از خد مات توسعه صاد رات مشخصاً به بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط و شرکت های نوپا تعلق می گیرند 

ایران  د ر  مؤسسات  و  نهاد ها  از  گسترد ه ای  طیف  این که  با 

124. Kabiri, F. and Mokshapathy, S. (2012). “A survey on export barriers faced by small and medium sized enterprises 
in Iran”, Indian Journal of Innovations and Developments, Vol. 1, Iss. 7, July.
125. Coville, T. (2012). “Les PME iraniennes : un potential à l’explortation inexploité?”, Revue Tiers Monde, No. 211.
126. Ibid.
127. Ibid.

ازجمله   - هستند   د خیل  تجاری  پشتیبانی  فعالیت های  د ر 
وزارتخانه ها و مؤسسات د رگیر د ر تد وین و اجرای سیاست های 
تجاری، اتاق های بازرگانی د اخلی، اتاق های بازرگانی مشترک 
بین المللی، انجمن های بخش خصوصی و مؤسسات ارائه د هند ه 
کمک مالی تجاری- تعد اد  کمی از آنها خد ماتی )ازجمله تأمین 
مالی صاد رات( ارائه می د هند  که به طور خاص به بنگاه های 
ُخرد ، کوچک و متوسط و شرکت های نوپا تعلق می گیرد . یکی 
از سازمان هایی که به طور خاص بنگاه های ُخرد ، کوچک و 
و  کوچک  صنایع  سازمان  است،  د اد ه  قرار  هد ف  را  متوسط 
تمرکز  تجارت،  از  فراتر  که  است  ایران  شهرک های صنعتی 
ارائه  گسترد ه ای بر توسعه کسب وکارهای کوچک د ارد . عد م 
خد مات هد فمند  مستقیمًا بر بنگاه های ُخرد ، کوچک و متوسط 
و شرکت های نوپا تأثیر می گذارد  و توانایی سازمان های مذکور 
را برای توسعه تخصص و طراحی خد مات متناسب با نیازهای 

خاص این شرکت ها محد ود  می کند .
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط
شد ت:    

برای  )لجستیکی(  پشتیبانی  خد مات  و  توزیع  مجاری 

صاد رات هنوز توسعه نیافته  است

شرکت های صاد راتی و غیرصاد راتی، هر د و، اعالم کرد ه اند  که 
نظام های توزیع و خد مات پشتیبانی د ر ایران با محد ود یت هایی 
توزیع  نظام های  که  حالی  د ر  است.127  همراه  صاد رات  برای 
برای  پشتیبانی  و  توزیع  است ،  توسعه یافته  تا حد ود ی  د اخلی 
نظر  از  ایران  است.  رو به رو  بیشتری  چالش های   با  صاد رات 
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جهانی   64 رتبه  د ر  جهانی  بانک  پشتیبانی  عملکرد   شاخص 
سهولت  که  بین المللی  حمل  شاخص  نظر  از  اما  د ارد ،  قرار 
حمل ونقل با قیمت رقابتی را می سنجد ، د ر رتبه 79 قرار د ارد .

حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط 
شد ت:    

مشکالت اد اری و تأخیر د ر روند  ترخیص صاد رات همچنان 

چالش برانگیز است

هزینه های زمانی و مالی تشریفات گمرکی صاد رات می تواند  
به میزان چشمگیری بر هزینه های صاد رات بیفزاید  و د رنتیجه 
شرکت ها را از فروش بین المللی د لسرد  کند  و از رقابت پذیری 
آنها بکاهد . برای مثال، فرایند  اجرای تشریفات مرزی به طور 
متوسط 101 ساعت طول می کشد  که بسیار باالتر از میانگین 
با  است.  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای  د ر  ساعته   58
گمرکی  تشریفات  جنبه های  از  برخی  د ر  ایران  این،  وجود  
مانند  زمان و هزینه تشریفات اسناد ی برای وارد ات و صاد رات 
د ر  ایران  د ارد .  خود   همسایگان  به  نسبت  بهتری  عملکرد  
مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای با 
د رآمد  متوسط رو به باال، رتبه نسبتًا خوبی د ر شاخص عملکرد  
ایران  است؛  کرد ه  کسب  جهانی  بانک  )لجستیک(  پشتیبانی 
از نظر مؤلفه گمرک که کارایي گمرک و مد یریت تشریفات 

مرزی را اند ازه گیري مي کند ، ضعیف ترین است.128 
مشکالت اد اری و تأخیرهای مربوط به تشریفات گمرکی 
صاد رات بهتر شد ه، اما همچنان چالش برانگیز است. اخیراً د ر 
است.  گرفته  صورت  پیشرفت هایی  ملی  واحد   پنجره  توسعه 

128. World Bank (2019). Logistics Performance Index, World Bank, Washington, D.C.
129. IMF staff report (2018).
130. Hakimian, H. (2009). Iran’s Free Trade and Special Economic Zones: Challenges and Opportunities, paper pre-
sented at the Conference on Iranian Economy at a Crossroads: Domestic and Global Challenges, University of South-
ern California, 18–19 September 2009.

از میان اصالحات د یگری که د ر حال پیگیری است، اصالح 
فرایند های  معرفی  به  می تواند   مجلس  د ر  گمرک  قانون 
الکترونیکی، مد یریت زنجیره تأمین و محد ود  کرد ن ترخیص 
کاالها از انبارهای گمرک به کارگزاران مجاز برای مقابله با 

قاچاق کاال بینجامد .129 
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط 
شد ت:    

مناطق ویژه ارتباط محد ود ی با شرکت های د اخلی د ارند 

توسعه مناطق آزاد  تجاری و مناطق ویژه اقتصاد ی د ر ایران 
از اواخر د هه 1980 آغاز شد . د ر این مناطق به سرمایه گذاران 
غیره  و  مقررات  رواد ید ،  مالیاتی،  نظر  از  مشوق های مختلفی 
ارائه می شود . اکنون 7 منطقه آزاد  تجاری د ر نزد یکی مناطق 
ساحلی و مرزی و 23 منطقه ویژه اقتصاد ی د ر سراسر کشور 
خارجی  و  د اخلی  سرمایه گذاری های  میزبان  که  د ارد   وجود  

قابل مالحظه ای است.
پیوند های  با  جزیره هایی  عنوان  به  می توانند   مناطق  این 
انتقال فناوری عمل  پیشینی با شرکت های د اخلی و تسهیل 
کنند . اگرچه این مناطق د ر ایران با د ر نظر گرفتن نزد یکی آنها 
به مراکز عمد ه فعالیت اقتصاد ی انتخاب شد ه اند ، سیاست های 
اقتصاد  کشور،  بقیه  به  این مناطق نسبت  مجزا و مخصوص 
توسعه پیوند های مذکور و موفقیت آن مناطق را تهد ید  می کند . 
چالش های د اخلی د ر این مناطق نیز شامل اهد اف نامشخص، 

چالش های مد یریتی و محد ود یت منابع است.130 
خارجی  شرکت های  تأمین کنند ه  که  ایرانی  شرکت های 
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را  غیرمستقیم  فرصت های صاد رات  نیستند ،  ویژه  مناطق  د ر 
و  د اخلی  شرکت های  بین  ضعیف  ارتباط  می د هند .  د ست  از 
خارجی مانع انتقال فناوری شد  ه است. همچنین، ظرفیت های 
ضعیف شرکت های تابعه شرکت های خارجی که توانایی آنها 
انتقال  شد ن  محد  ود    باعث  است،  متمرکز  تولید   و  مونتاژ  بر 

فناوری می شود .131 
حوزه سیاستی مربوط: سرمایه گذاری

شد ت:    

نبود  سیاست های تجاری چند جانبه و د وجانبه مساعد  باعث 

صاد رکنند گان  رقابت پذیری  و  بازار  به  د  سترسی  کاهش 

ایرانی د ر بازارهای خارجی می شود 

برای  به ویژه  منطقه ای  و  د وجانبه  تجاری  موافقت نامه های 
شفاعت و بهبود  مقررات تجاری ایران از اهمیت زیاد  ی برخورد  ار 
است، زیرا ایران به عضویت سازمان جهانی تجارت د  رنیامد  ه 
است. نبود   موافقت نامه های تجاری د وجانبه و چند  جانبه باعث 
شرکت های  میان  د  اخلی  رقابت  و  بازار  به  د سترسی  کاهش 
ایرانی می شود . به عالوه، این امر میزان رقابت پذیری صاد راتی 
تعرفه هایی  اعمال  را کم می کند .  خارجی  بازارهای  د ر  ایران 
توسط  ایران  صاد رات  بر  معمول  تعرفه های  از  باالتر  بسیار 
د ر  د رصد    8/9 متوسط  طور  )به  کشور  این  تجاری  شرکای 
گواه  د رصد (   2/9 جهانی  میانگین  با  مقایسه  د ر  سال 2014 
این مد عاست. د ر همین حال، تعرفه های وارد اتی د اخلی که د ر 
سال 2017/18 به طور متوسط 20/9 د رصد  بود  و محد ود یت 
از  محافظت  باعث  جهانی(  چهارم  )رتبه  خد مات  تجارت 

شرکتهای ناکارامد  می شود .
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط
131. Salim, A., Razavi, M.R. and Afshari-Mofrad, M. (2015). “Foreign direct investment and technology spillover in Iran: 
The role of technological capabilities of subsidiaries”, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 122.

شد ت:    

و سرمایه گذاری  از حمایت  برند سازی  ملی  راهبرد   تد وین 

کافی برخورد ار نیست

که  می د هد   نشان  خصوصی  بخش  نمایند گان  با  مصاحبه 
برند سازی  راهبرد   یک  وجود   اهمیت  به  شرکت ها  اگرچه 
مؤثر برای کشور اذعان د ارند ، د ر زمان مصاحبه ها، حمایت و 
سرمایه گذاری قابل توجهی برای تد وین یک راهبرد  برند سازی 

برای کشور انجام نشد ه بود .
صاد رات  بر  ویژه ای  تأثیر  می تواند   ملی  برند سازی 
و  اطالعات  فناوری  یا  گرد شگری  مانند   خد ماتی  بخش های 
ارتباطات د اشته باشد . نمونه بارز آن را می توان با مقایسه ایران 
و امارات متحد ه عربی به عنوان یکی از کشورهای همسایه 
متحد ه  امارات  که  حالی  د ر  می د هد   نشان  که  کرد   مشاهد ه 
عربی د ر سال 2015 د ر صنعت گرد شگری 7/4 میلیارد  د الر 
ایران  د ر  این صنعت  د ر  سرمایه گذاری  کرد ه،  سرمایه گذاری 
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تنها 3/3 میلیارد  د الر بود ه است.132
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط
شد ت:    

الزامات بازگشت ارز، صاد رات را تضعیف و پیچید ه می کند 

از نوامبر 2018، صاد رکنند گان ایرانی موظف شد ند  که د رآمد  
ارزی خود  را به منظور فراهم کرد ن د سترسی وارد کنند گان به 
ارز خارجی،  از طریق سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی نیما 

به بانک مرکزی بازگرد انند .
شرکت هایی که صاد رات ساالنه آنها کمتر از 1 میلیون یورو 
است، از این مقررات مستثنی هستند  و شرکت هایی که ارزش 
این  از  بیشتری  سهم  ارائه  به  ملزم  د ارند ،  بیشتری  صاد رات 
د رآمد  به سامانه نیما هستند . د ر فوریه 2019،  اصالحاتی د ر 
مورد  این الزامات با هد ف تشویق مطابقت بهتر با اولویت های 

تخصیص و عرضه ارز اعالم شد .
شد ن  پیچید ه  و  تضعیف  باعث  می تواند   الزامات  این 
صاد رات شود . نرخ ارز نیمایی زیر قیمت بازار آزاد  است و عواید  
صاد رکنند گان را کاهش می د هد . شرکت های ایرانی همچنین 
این  با  آنها  خارجی  مشتریان  که  می کنند   شکوه  امر  این  از 
سامانه آشنا نیستند  و این مسئله پرد اخت ها را پیچید ه می کند . 
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط 
شد ت:    

132. World Travel & Tourism Council (2016) and Challenges of Branding Iran: Perspectives of Iranian Tourism Suppli-
ers, Masood Khodadadi, 2019.
133. Ardakani, Z. (2012), “Quantifying the trade effects of SPS and TBT agreements on export of pistachios from Iran”, 
World Applied Sciences Journal, Vol. 12, No. 5.

د ر نهاد های مد یریت کیفیت، چالش های مقرراتی و نهاد ی 

وجود  د ارد 

محصوالت  صاد رات  بازارهای  به  تنوع بخشی  و  افزایش 
و  بهد اشتی  الزامات  با  بیشتر  انطباق  نیازمند   ایران  کشاورزی 
بهد اشت گیاهی و موانع فنی تجارت است. د ر حال حاضر،  با 
توجه به تعد د  زیاد  مقررات اجباری و وجود  نهاد های نظارتی 
د ارای مسئولیت های همپوش و متد اخل، شرکت ها د ر رعایت 
چالش هایی  با  د اوطلبانه  استاند ارد های  و  اجباری  الزامات 

روبه رو هستند .133 
نظام های مد یریت کیفیت برای حمایت از صاد رات، به ویژه 
بازارها، ضروری هستند .  تنوع محصوالت و  از  برای حمایت 
شناسایی  موافقت نامه  هنوز  ایران  تأیید  صالحیت  ملی  مرکز 
متقابل اتحاد یه بین المللی تأیید  صالحیت آزمایشگاهی را امضا 
و  آزمایش ها  تأیید   عد م  معنای  به  امر  این  که  است  نکرد ه 
آزمایش  وارد ات  بنابراین،  است.  کالیبراسیون  آزمایشگاه های 
اتحاد یه  د ر  شد ه  تأیید  صالحیت  آزمایشگاه های  توسط  شد ه 

اروپا، د ر مرزها مجد د اً مورد  آزمایش قرار می گیرد .
حوزه سیاستی مربوط: محیط کسب وکار و بخش بنگاه های 

ُخرد ، کوچک و متوسط 
شد ت:    
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پیوست 2: تضمین اجرای راهبرد  ملی صاد رات
که  است  آن  مستلزم  صاد رات  ملی  راهبرد   اهد اف  تحقق 
با جزییات تبیین و اجرا شوند . اجرای  اقد امات مربوط به آن 
این اقد امات و تأثیر آنها بر توسعه صاد رات به طور چشمگیری 
به توانایی ذی نفعان د ر برنامه ریزی برای اجرای این اقد امات با 
اثری تکاثری د ر کشور وابسته است. به عبارت د یگر، اقد امات 
ظاهراً جد اگانه باید  هماهنگ شوند  تا یکد یگر را تقویت کنند  
و تأثیر مثبت پاید اری بر توسعه صاد رات بگذارند  و اثربخشی 

برنامه عمل راهبرد  ملی صاد رات را افزایش د هند .
خاصی  نهاد   هیچ  راهبرد   صاد رات،  ملی  راهبرد   د رواقع، 
نیست و برای اطمینان از موفقیت آن، ایجاد  محیط و چارچوب 
مناسب برای اجرای آن ضروری است. د ر سطور زیر برخی از 
شرایط اصلی موفقیت برای اجرای مؤثر راهبرد  و د ستیابی به 

خود پاید اری و منافع بلند مد ت برای ایران مطرح می شود .
مهم ترین گام د ر جهت اجرای راهبرد  ملی صاد رات، تأیید  
و حمایت از آن د ر سطوح باال است. بد ون چنین تأیید  رسمی، 
الزم  بین المللی  و  ملی  منابع  نمی تواند   صاد رات  ملی  راهبرد  
برای سازماند هی و پیشبرد  مؤثر توسعه صاد رات را بسیج کند . 

ایجاد  ساختارهای مد یریت راهبرد  ملی صاد رات 
توانایی  ملی صاد رات،  راهبرد   موفقیت  اصلی  از شرایط  یکی 
بسیج  و  پیشرفت،  بر  نظارت  فعالیت ها،  هماهنگی  د ر  کشور 
منابع برای اجرای راهبرد  ملی صاد رات است. توصیه می شود  
که ایران یک کمیته ویژه  عالی رتبه د ولتی- خصوصی تشکیل 
د هد  تا د ر مقام مشاوره و پشتیبانی از د ولت د ر مورد  مسائل 
بر  مؤثر  مسائل  یا  ایران  صاد رات  ملی  راهبرد   به  مربوط 

رقابت پذیری صاد راتی به طور کلی عمل کند .
وظایف اصلی این شورای عالی رتبه راهبرد  ملی صاد رات 

که د ر آیند ه تشکیل خواهد  شد ، عبارت اند  از:
 هماهنگی و نظارت بر اجرای راهبرد  ملی صاد رات توسط 

د ولت، نهاد  های د ولتی و سازمان های بخش خصوصی؛
برای  نیاز  مورد   منابع  تخصیص  به  توصیه  و  شناسایی   

اجرای راهبرد  ملی صاد رات؛ و
 ارزیابی اثربخشی و تأثیر راهبرد  ملی صاد رات.

راهبرد   اجرایی  د بیرخانه  عهد ه  بر  شورا  این  از  پشتیبانی 
ملی صاد رات خواهد  بود  تا کارهای عملیاتی روزانه مربوط به 
بد هد . وظایف  انجام  را  راهبرد  ملی صاد رات  اجرای  مد یریت 

اصلی د بیرخانه اجرایی به شرح زیر خواهد  بود :
اجرای  بود جه  ازجمله  طرح ها ،  پیشنهاد یه  تنظیم   

فعالیت های مربوط به راهبرد  ملی صاد رات؛ 
 تهیه طرح ها و مطالب ارتباطی برای ترویج راهبرد  ملی 

صاد رات؛
د ر  برای تصویب  د وساالنه  و  کار ساالنه  برنامه  تد وین   

شورا؛ 
تهیه  و  طرح ها  اجرای  به  مربوط  اطالعات  جمع آوری   

گزارش های نظارتی منظم برای ارائه به شورا؛
 برنامه ریزی جلسات شورا  و شوراهای فرعی تخصصی 
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آن برای نظارت و ارزیابی راهبرد  ملی صاد رات؛
 اجرای کارهای د بیرخانه شورا؛ 

 حصول اطمینان از اجرای مصوبات شورا؛ 

و  کلیه  نگهد اری  و  حفظ  و  کرد ن  متمرکز  جمع آوری،   

اسناد  شورا و راهبرد  ملی صاد رات؛ 
و  د ولتی  شرکای  بین  صاد رات  ملی  راهبرد   ترویج   

خصوصی؛ و 
 انجام سایر وظایف و امور محوله شورا.

عوامل مؤثر بر مد یریت موفقیت آمیز اجرای راهبرد  
ملی صاد رات 

موارد  زیر را باید  شرایط عملیاتی اصلی برای مد یریت کارامد  
اجرای راهبرد  ملی صاد رات د انست:

از  یکی  منابع:  مؤثر  تخصیص  برای  اجرا  بر  نظارت   

آن  اجرایی  د بیرخانه  و  عالی رتبه  شورای  اساسی  وظایف 
نظارت بر اجرای راهبرد  ملی صاد رات است. با بهره برد اری 
که  می شود   حاصل  اطمینان  د اد ه ها  و  گزارش ها  از  مؤثر 
انتظار  مورد   نتایج  راستای  د ر  به د ست آمد ه  پیشرفت های 
سبب  نظارت   می شوند .  ارزیابی  تخصیص یافته،  منابع  و 
بر اساس  می شود  که تخصیص و تخصیص مجد د  مؤثر 
شود .  امکان پذیر  به د ست آمد ه  نتایج  و  انتظار  مورد   نتایج 
انجام این کار ضروری، اجرای مؤثر فعالیت ها را تسهیل 
کلی  موفقیت  و  راهبرد ی  اهد اف  به  د ستیابی  و  می کند  

راهبرد  ملی صاد رات را میسر می سازد . 
صاد رات  ملی  راهبرد   مجری  نهاد های  حساس سازی   

کلید ی  نهاد های  آنها:  د ر  مالکیت  حس  ایجاد   برای 

مجری راهبرد  ملی صاد رات که د ر برنامه های عمل مختلف 
راهبرد های بخشی و بینِ بخشی شرح د اد ه شد ه اند ، باید  از 
محتوای راهبرد ها و پیامد های آنها برای برنامه ریزی آیند ه 

مطلع شوند . این ایجاد  حساسیت برای ایجاد  حس مالکیت 
بیشتر ضروری است و این امکان را برای نهاد ها فراهم 
می کند  که برنامه های  عمل را بررسی کنند  و فعالیت هایی 
بلند مد ت  د ر  و  میان مد ت  د ر  بالفاصله،  می توانند   که  را 
انجام د هند ، تأیید  کنند . چنین رویکرد ی برای برنامه ریزی، 
امکان تخصیص بهتر منابع د ر نهاد  های مسئول را فراهم 
می کند . این تخصیص می تواند  با اد غام فعالیت های مربوط 
به راهبرد  ملی صاد رات د ر برنامه ریزی آن نهاد ها رسمیت 
یابد . با این که غالبًا بعد  مالی ضروری و مهم است، منابع 

انسانی هم به همان اند ازه حایز اهمیت است.
 حمایت و مشارکت بخش خصوصی: بخش خصوصی 

هزینه های  کاهش  تولید ی،  ظرفیت های  بهبود   طریق  از 
به  بیشتر  د سترسی  اد اری،  مراحل  تسهیل  کسب وکار، 
منابع مالی و غیره از اجرای راهبرد  ملی صاد رات بهره مند  
می شود . با این حال، بخش خصوصی طی فرایند  طراحی 
این راهبرد  به وضوح تمایل خود  برای همکاری د ر اجرای 
و  مشارکت  با  یا  مستقیم   به طور  صاد رات  ملی  راهبرد  
همکاری با نهاد های د ولتی را مطرح کرد . اقد امات اجرایی 
آنها می تواند  از ارائه اطالعات تجاری به نهاد ها تا مشارکت 
تبد یل،  و  فراوری  واحد های  ایجاد   توسعه،  طرح های  د ر 
خالصه،  طور  به  برگیرد .  د ر  را  غیره  و  حمایت،  و  د فاع 
تجاری  عملیات  مورد   د ر  خصوصی  بخش  عملی  د انش 
به  مربوط  فعالیت های  مؤثر  و هد ایت  اجرا  برای تضمین 

راهبرد  ملی صاد رات ضروری است. 
ملی صاد رات:  راهبرد   اجرای  برای  مالی  منابع  بسیج   

بسیج منابع تنها بخشی از راه حل است، اما نقشی اساسی 
محض  به  د ارد .  راهبرد   اجرای  از  حمایت  د ر  ضروری  و 
تصویب راهبرد ، باید  یک برنامه یکپارچه برای بسیج منابع 
تعیین  برای  برنامه ریزی  شامل  منابع  بسیج  شود .  تد وین 
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توالی ارتباط با اهد اکنند گان، طراحی پروژه، پیشنهاد های/ 
است.  منابع  مد یریت  و  جمع آوری  و  پروژه  برنامه های 
این امر باید  تأثیر منابع مختلف مالی ازجمله منابع ملی، 
برای  خصوصی  سرمایه گذاری  و  توسعه ای  کمک های 
پشتیبانی از اجرای پاید ار و فراگیر راهبرد  ملی صاد رات را 

تسهیل، حمایت و تقویت کند .
مستقیم  پشتیبانی  طریق  از  ملی  منابع  بسیج   »

بود جه: د ولت باید  بود جه حد اقل معینی را برای اجرای 

راهبرد  ملی صاد رات تخصیص د هد . پشتیبانی مستقیم 
تعهد   صاد رات،  ملی  راهبرد   به  مربوط  فعالیت های  از 

د ولت به آن را نشان می د هد .
با  اهد اکنند گان  مد اخالت  و  حمایت  همسویی   »

توسعه ای  شرکای  بیشتر  صاد رات:  ملی  راهبرد  

صاد رات  ملی  راهبرد   که  کرد ه اند   تصد یق  بین المللی 
برای آنها برنامه و چارچوب اجرای د رست و همچنین 
)مانند   می کند   فراهم  را  فعالیت  برای  مناسب  شرایط 
حمایت سیاسی، حمایت بخش خصوصی و همکاری 
بهتر با نهاد های ملی و سیستم های عامل آیفون(. گام 
بعد ی عبارت است از بهره گیری از حرکت قابل توجهی 
ملی  راهبرد   طراحی  فرایند   از  بخشی  عنوان  به  که 
صاد رات ایجاد  شد ه است و استفاد ه از آن برای اجرای 

روان و کارامد  این راهبرد .
برنامه عمل راهبرد  ملی صاد رات به شورای هماهنگی 
د ر  ملی  نهاد های  همچنین  و  صاد رات  ملی  راهبرد  
برنامه ریزی،  مذاکره،  تسهیل  و  ارتباطات  بهبود  
قالب  د ر  پذیرفته شد ه  تعهد ات  ارزیابی  و  هماهنگی 
کمک های توسعه ای، به ویژه از طریق تد وین برنامه ها 
و پیشنهاد یه های پروژه به گونه ای مطابق با اولویت های 

راهبرد ، کمک خواهد  کرد . 

سرمایه   جریان  خارجی:  و  ملی  سرمایه گذاری   »

صاد رات  توسعه  برای  ارزشمند   محرکی  می تواند  
توسعه بخش های  به  برای کمک  این حال،  با  باشد . 
اهد اف  سمت  به  باید   سرمایه گذاری  اولویت،  د ارای 
صاد رات  با  مرتبط  فرصت های  شود .  هد ایت  خاصی 
)بر اساس رقابت پذیری و ظرفیت رشد  اجزاء زنجیره 
ارزش بخش های اصلی( باید  موضوع هد ایت و تشویق 

سرمایه گذاری قرار گیرد .
شرکای  بسیج  و  اطالع رسانی  برای  ارتباطی:  طرح   

بخش های د ولتی و خصوصی، ارتباطات هد فمند ی مورد  
نیاز است. از این رو، برای اد امه ترویج راهبرد  ملی صاد رات 
ارتباطی  طرح  آن،  اجرای  از  پشتیبانی  و  حفظ سرعت  و 
ملی  نهاد های  به  اطالع رسانی  یابد .  توسعه  باید   فعلی 
د ولتی و مجری راهبرد  ملی صاد رات باعث ایجاد  اطمینان 

و اعتماد  د ر پشتیبانی از این راهبرد  می شود .

تقویت ظرفیت های مد یریت اجرای راهبرد 
د ر صورت  نبود  یک چارچوب مد یریتی فعال و توانمند ، اجرای 
راهبرد  غالبًا می تواند  نامنسجم باشد  و د رنتیجه ظرفیت کشورها 
برای اجرای مؤثر راهبرد  و د ستیابی به اهد اف توسعه تجارت را 
محد ود   کند . به عبارت ساد ه، اجرای موفقیت آمیز می تواند  یک 
ملموس  توسعه ای  تأثیر  با  راهبرد ی  از  را  بی خاصیت  راهبرد  

متمایز سازد . 
برای اطمینان از مد یریت مؤثر اجرای راهبرد  ملی صاد رات، 
کافی  صالحیت  و  توانایی  از  باید   راهبرد   اجرایی  د بیرخانه 
برخورد ار باشد . د بیرخانه اجرایی باید  از چارچوب های نظارتی، 
پشتیبانی،  و  ارتباطات  آن،  برای  برنامه ریزی  و  منابع  بسیج 
و غیره آگاهی د اشته باشد . بد ون د اشتن چنین مهارت هایی، 
شورا د ر موقعیت قد رتمند ی نخواهد  بود  تا از عهد ه مسئولیت 
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شرایط،  این  د ر  برآید .  صاد رات  ملی  راهبرد   اجرای  تضمین 
عوامل کلید ی موفقیت که د ر باال توضیح د اد ه شد ، تنها تأثیر 
محد ود ی د ر اجرای راهبرد  ملی صاد رات خواهد  د اشت.  پس 
ابزارها و  اجرایی،  برای د بیرخانه  از آن، بسیار مهم است که 
ظرفیت های مناسب برای مد یریت کارامد  راهبرد  ملی صاد رات 

فراهم شود . 
هد ف از مد اخله مرکز بین المللی تجارت، ایجاد  ظرفیت د ر 
د بیرخانه اجرایی به منظور تضمین انطباق ابتکارات اجراشد ه 
امر  این  راهبرد  است.  د ر  تعیین شد ه  اولویت های ذی نفعان  با 
باعث می شود  که برنامه های اجرایی مورد  استفاد ه قرار  گیرند  و 
گرد انند گان صنایع، نهاد ها و سازمان های پشتیبانی از صنعت، 
به  برنامه ها  آن  به  بود جه  تأمین کنند گان  و  توسعه  شرکای 
عنوان نقشه راه مرجع رجوع کنند . کارکنان د بیرخانه اجرایی 
متقابل  پیوند های  بررسی  به  ازجمله  تا  د ید   خواهند   آموزش 
بپرد ازند  و پراکند گی فعالیت ها را کم کنند  تا برای ذی نفعان 
امکان استفاد ه کامل از هرگونه کمک توسعه ای و تجاری به 

بخش ها را فراهم کنند .

عالوه بر این، مرکز بین المللی تجارت به پشتیبانی فنی از 
نظارت و بررسی روند  اجرا می پرد ازد  تا اطمینان حاصل شود  
که برنامه های عمل طبق برنامه بررسی، ارزیابی و حسابرسی 
استفاد ه  مورد   برتر  الگوهای  و  تجربه ها  د رس ها،  و  می شوند  
قرار می گیرند  و به طور مناسب ترویج می شوند . هد ف حفظ 
انسجام میان فعاالن نهاد ی و خصوصی و شناسایی مشترک 
اولویت ها از نظر منابع موجود  است. این امر همچنین به ترویج 
راهبرد  ملی صاد رات نزد  مقامات رسمی کمک خواهد  کرد  تا 
آنها را به ایفای تعهد ات مربوط به اجرای این راهبرد  تشویق 

کند .
از  فنی  پشتیبانی  به  تجارت  بین المللی  مرکز  سرانجام، 
برنامه ریزی صحیح  برای  اجرایی  د بیرخانه  د ر  ایجاد  ظرفیت 
یک  روزآمد سازی  و  حفظ  تد وین،  و  نیاز  مورد   منابع  د رباره 

برنامه یکپارچه بسیج منابع خواهد  پرد اخت. 
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پیوست 3: روش انتخاب بخش ها

از  پشتیبانی  برای  د سترس  د ر  منابع  بود ن  محد ود   علت  به 
این  به  مربوط  تالش های  تمرکز  به  اولویت بند ی  بخش ها، 
د اشته  را  تأثیر  بیشترین  می توانند   که  بخش هایی  بر  راهبرد  
باشند ، کمک می کند . برخی از بخش ها د ر حال حاضر آماد ه 
اولین  این  هستند .  فنی  پشتیبانی  با  سریعی  پیشرفت های 
محرک ها می توانند  به بخش های مرتبط کمک کنند  تا زمینه 

را برای توسعه جمعی آماد ه کنند . 
ملی صاد رات  راهبرد   برای  اولویت د ار  انتخاب بخش های 
کیفی چند ی  و  کّمی  تحلیلی  بر شاخص های  تمرکز  نیازمند  
د یپلماتیک  و  توسعه ای  سیاسی،  شرایط خاص  به  توجه  بود . 
د ر کشور و همچنین منطقه نیز الزم بود . د ر ایران، این امر با 

ترکیبی از مشاوره  و تحقیق حاصل شد .
بین المللی  تحلیل شاخص ظرفیت صاد راتی توسط مرکز 
تجارت نقطه آغازین یک فرایند  تصمیم گیری بود  که باید  با 
تحقیقات بیشتر و مشاوره  با ذی نفعان تکمیل می شد . شاخص 
ظرفیت صاد راتی، محصوالتی را شناسایی می کند  که د ر حال 
خوبی  چشم اند از  و  می شوند   صاد ر  رقابتی  صورت  به  حاضر 
د ارند .  خاص(  هد ف  بازارهای  )د ر  صاد راتی  موفقیت  برای 
صاد راتی،  محصوالت  و  بازارها  بر  تحریم ها  تأثیر  بر  عالوه 
د اد ه های کّمی و کیفی د خیل د ر تحلیل مذکور شامل موارد  

زیر بود ند :
 عملکرد  صاد راتی فعلی/ قبلی؛

 تقاضای وارد ات جهانی؛
فاصله  و  تعرفه ها  )مانند   بازار  به  د سترسی  شرایط   

جغرافیایی(؛
 د رصد  ظرفیت استفاد ه نشد ه )د ر بازارهای خاص(؛

 ثبات د رآمد  صاد راتی )کیفی(؛ و 

بخش  د ر  متوسط  و  کوچک  ُخرد ،  بنگاه های  حضور   

)کیفی(.
از شاخص های  بر شاخص های ظرفیت صاد راتی،  عالوه 
د یگری هم برای ارزیابی سازگاری محصوالت با برخی اهد اف 
سیاستی و اجتماعی- اقتصاد ی استفاد ه شد . این عوامل شامل 

موارد  زیر بود :
 اولویت بند ی بخش د ر د ستور کار توسعه ای د ولت؛

ایجاد   و  فناوری  ارتقای  سرمایه گذاری/  جذب  ظرفیت   

ارزش افزود ه؛
زمینه  د ر  پیش بینی شد ه  پیشرفت های  و  فعلی  وضعیت   

کارکرد های مهم پشتیبانی تجاری؛
 موقعیت جغرافیایی نسبت به بازارهای برجسته د ر ارتباط 

با ثبات د رآمد  صاد راتی؛
 پاید اری زیست محیطی؛

 اشتغال و کارآفرینی جنسیتی؛
 مشارکت جوانان د ر فعالیت های اقتصاد ی مولد ؛

 ظرفیت مشارکت ایرانیان خارج از کشور؛

 ظرفیت جایگزینی وارد ات؛ و

 پیوند  با زنجیره های ارزش سایر بخش های اولویت د ار. 
این  د ر  که  بخش هایی  که  نیست  این طور  حال،  این  با 
محسوب  اولویت د ار  بخش های  نشد ه اند ،  انتخاب  راهبرد  
از  صاد رات  چشم اند از  بهبود   به  جامع  رویکرد   و  نمی شوند ، 
طریق پیشبرد  کارکرد های پشتیبانی تجاری باعث می شود  که 
د امنه راهبرد  ملی صاد رات از بخش های اولویت د ار فراتر رود .
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