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درصد -     تا      روند تغییرات رشد اقتصادی طی   
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 .پیش بینی های مختلف حاکی از کاهش رشد اقتصادی ایران درمقایسه با میانگین بلندمدت است

 

 .رشد اقتصادی سال های آینده، از میانگین بلندمدت رشد، کمتر خواهد بودصرف نظر از رقم پیش بینی ها، می توان گفت 

 

 .این مسئله منجر به افزایش بیکاری،  کاهش رفاه جامعه و تنزل جایگاه اقتصاد ایران در منطقه و جهان خواهد شد
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ظرفیتی که بخش های اقتصادی فراهم عوامل مختلفی بر رشد اقتصادی اشتغالزا اثرگذار است، در این بین تمرکز بر 

 .بسیار حائز اهمیت است می کند،

 

شناسایی ظرفیت ها و مزیت های موجود در بخش های اقتصادی و آسیب شناسی و اصالح سیاست های بخشی، 

 .داشته باشدرشد اقتصادی پایدار،  اشتغالزا و فراگیر می تواند نقش تعیین کننده ای در دستیابی به 
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 اهداف اصلی تحقیق
  
 شناسایی مزیت ها و ظرفیت های موجود در بخش های اقتصادی ایران -   

 
 آسیب شناسی سیاست های موجود و شناسایی مسائل و چالش های اصلی -  

 
 تدوین یک چارچوب سیاست گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا-  
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درصد -روند تغییرات سهم بخش های اقتصادی در اقتصاد ایران   
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    گروه خدمات

    گروه نفت 

    گروه صنای  و معادن

   گروه کشاورزی

درصد -میانگین بلندمدت سهم گروه ها در رشد اقتصادی 

گروه خدمات گروه نفت  گروه صنای  و معادن گروه کشاورزی
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 چارچوب کالن
  



 

 12 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 گردش فعالیت های اقتصادی

 تقاضای داخلی
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 دولت

 زیرساخت های سخت افزاری رشد اقتصادی  
 
 حمل و نقل انرژی ICT معادن 

آب و سایر مناب  
 طبیعی

 نظام مالی و بانکی

 فعالیتهای اصلی پیشران رشد
 
 حمل و نقل گردشگری ICT صنعت 
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 خدمات
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ی
ی خارج

مناب  مال
 

 زیرساخت های نرم افزاری رشد اقتصادی

 بهداشت عمومی محیط زیست نظام حقوقی و قضایی امنیت دفاع

 درمان فرهنگ و هنر آموزش

 سیاستگذاری
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 رشد اقتصادی

 رشد صنعت

 ICTتوسعه 

 توسعه معادن

 توسعه بخش انرژی

اثر مستقیم+ اثر بهره وری   

 توسعه گردشگری

 توسعه حمل و نقل

 ارتباط بین بخش های اقتصادی در کمک به رشد اقتصادی میان مدت 
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 عوامل موثر بر رشد اقتصادی با توجه به نقش بخش های اقتصادی
 

 رشد اقتصادی

 بهره گیری از مزیت بخشها در جهت رشد اقتصادی میان مدت

بهره گیری از مناب  داخلی و ظرفیت بخش 
 خصوصی

تخصیص کارای مناب  
 سرمایه ای کشور

اصالح سیاستهای حمایتی 
 بخش کشاورزی

بهره گیری از ظرفیتهای بین المللی 

 برای توسعه بخش ها

، انتقال تکنولوژی،  FPIو  FDIجذب )

 (صادرات کاال، صادرات خدمات

اصالح سیاستهای بخش 
 مسکن

 صرفه جویی انرژی

 رشد صنعت
 توسعه
 ICT 

توسعه 
 معادن

توسعه 
 گردشگری

 توسعه
 حمل و نقل

 عوامل وشرایط کالن موثر بر رشد اقتصادی 
 
 

 مدیریت بهینه منابع نفتی

 شفافیت و سالمت مالی

 ثبات اقتصاد کالن ثبات سیاسی

 اصالح نظام بانکی اصالح سیاستهای ارزی اجماع سیاسی در الزامات رشد

 نقش بخش های اقتصادی در رشد اقتصادی

 بهبود محیط کسب و کار
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 :توسعه هر یک از بخش های مذکور•

 .و رفع مسائل و چالش های خاص هر یک از بخش ها استرفع تنگناها و سیاستهای کالن از یک سو نیازمند اصالح         

 .گسترده می باشد سرمایه گذاری، عالوه بر شرایط فوق، مستلزم زیرساختهاتوسعه            

 

 .است( فراتر از بودجه دولت)تامین منابع مالی سرمایه گذاری در زیرساختها، مستلزم یک نظام کارامد و موثر •

و توسعه زیرساخت ها، نیازمند استفاده از   کافی نیست، برای تامین منابع مالی برای توسعه همه  زیرساختها پس انداز ملیدولت و بودجه عمومی منابع •

 .استظرفیتهای بین المللی و منابع سرمایه ای خارجی 

 پیش فرض توسعه زیربخش ها
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 کالنبهبود و اصالح عوامل و شرایط 
 موثر بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی 

اصالح سیاستها و برطرف کردن چالشها  
 و تنگناهای خاص هر یک از بخش ها 

 تامین مالی
 

 استفاده اهرمی از مناب  بودجه ای دولت

 :سرمایه گذاری بخش خصوصی
واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام، سرمایه گذاری مشترک،  

 ...واگذاری امتیاز بهره برداری و ، BOTقراردادهای 

 :استفاده از مناب  خارجی
سرمایه گذاری مستقیم در طرحهای بزرگ، سرمایه گذاری مشترک،  

 ...واگذاری امتیاز بهره برداری، لیزینگ، فاینانس و  ،BOTقراردادهای 
 

 چارچوب کلی تامین مالی زیرساختهای اساسی

 
 
 

 :زیرساخت ها و پیشران های اصلی رشد
 

شامل بخش های حمل و نقل، معادن، 
ICT انرژی، صنعت و ،.... 
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 :، تاکید بر استفاده از ظرفیت های بین المللی دارد، از جمله در فرازهای زیربرونگراییسیاستهای اقتصادی مقاومتی، با رویکرد 
 تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات•
 حمایت از صادرات•
 گسترش ترانزیت•
 توسعه مناطق آزاد•
•... 

در سیاستهای مذکور، ممکن است منجر به محرومیت اقتصاد   برونگراییتفسیر تک بعدی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و عدم توجه به رویکرد 

 . کشور از مزیتها و ظرفیتهای بین المللی شود

پس انداز داخلی و بازارهای داخلی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی کافی نیست و جذب منابع سرمایه ای خارجی و دسترسی به بازارهای  

 .جهانی، عنصری تعیین کننده در دستیابی به اهداف رشد است

 نکته ای برای یادآوری
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  مسائل، چالش ها و چارچوب سیاست گذاری
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  مسائل، چالش ها و چارچوب سیاست گذاری

 کشاورزی 
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 :نقش های اصلی•

 تامین مواد غذایی مورد نیاز داخل کشور•

 جلوگیری از روند فزاینده مهاجرت و تخلیه روستاها•

 :نقش های فرعی•

 تامین نهاده های مورد نیاز سایر صنای  و بخش های اقتصادی•

 ایجاد تقاضا برای سایر صنای  و خدمات•

 جلوگیری از تعمیق رکود در دوره های رکود•

 نقش بخش کشاورزی در اقتصاد
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 :چالش های اصلی بخش کشاورزیو تصویر کلی از مسائل 

 ایراناقلیم خشک و نیمه خشک •

 کشاورزی خرد مقیاس•

 غیرمتشکلکسب و کار ساختار •

 کیفیت پایین نیروی انسانی بخش کشاورزی•

 بهره وری پایین نهاده ها در بخش کشاورزی ایران•

 کشاورزیبازده و سود آوری پایین بخش •

 کارایی پایین سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی •

 عوارض محیط زیستی فعالیتهای کشاورزی•

 کاهش سهم تولید و صادرات محصوالت سازگار با اقلیم•
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 :سناریوهای پیش رو

 :ادامه روند موجود
 

 خرید تضمینی
 ...(آب، سوخت و )ارزان فروشی نهاده ها 

 (کشاورزی خانوادگی و غیرشرکتی)ساختار غیرمشتکل 
 کشاورزی خردمقیاس

 :آثار
 

 ناپایداری مناب  مالی دولت
 ناپایداری محیط زیست

 آثار منفی بر رشد اقتصادی کشور

 :اصالح تدریجی و مالیم سیاست ها
 

 تغییر ساختار حمایتها ضمن حفظ سطح حمایتها
 تغییر تدریجی ساختار غیرمتشکل
 افزایش تدریجی مقیاس کشاورزی

 :آثار
 

 افزایش پایداری بودجه دولت
 پایداری محیط زیست

 افزایش بهره وری و کارایی کشاورزی
 تامین نیازهای اساسی کشور 
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 پایهحفاظت از مناب  طبیعی کشاورزی پایدار  و .  

 اساسیمحصوالت و خودکفایی نسبی در امنیت غذایی تامین .  

 محصوالت کشاورزی و مواد غذاییسالمت ارتقای سطح .  

 ارتقای راندمان تولید و کارایی مناب  و بهره وری بخش کشاورزی.  

 افزایش اثربخشی و اصالح ساختار حمایتها.  

 اولویت های سیاست گذاری
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 پایهحفاظت از مناب  طبیعی و پایدار کشاورزی توسعه .  

 سازو کار بازار و ابزارهای قیمتی( الف

 پرداختها
مشخصاً طرح های آبیاری، انرژی های نو و تجدیدپذیر، مهار آب ها، )مالحظات محیط  زیستی سهم حمایت های مبتنی بر افزایش •

 ...(محصوالت مقاوم به خشکی، تحقیق و توسعه در زمینه کشاورزی پایدار، حمایت در ازای رعایت الگوی کشت و 
 ...(مانند خرید تضمینی، قیمت تضمینی و )بدون قید محیط زیست حمایت های مبتنی بر ستانده کاهش •
 ...(مانند ارزان فروشی کود، سم، بذر، آب، برق، سوخت، تسهیالت و )بدون قید محیط زیست کاهش حمایت های مبتنی بر مصرف نهاده •

 

 زیست محیطمالیات 
 استفاده از ابزارهای مالیاتی برای محدودکردن بکارگیری کودها و سموم مضر و مخرب محیط زیست•
 قیمتی برای بکارگیری بهینه منابع کمیاب به ویژه آب و انرژیاز ابزارهای استفاده •
 

 مبادلهحقوق قابل 
 کربنتجارت حق آب و انتشار •
 

 تحقیق و توسعه
 سرمایه گذاری مستقیم دولت در طرح های کارایی منابع و تحقیق و توسعه مرتبط با بهره وری و کارایی•
 کاراییطرح های کارایی منابع و تحقیق و توسعه مرتبط با بهره وری و حمایت مالی و اعتباری از بخش خصوصی در زمینه •
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 پایهپایدار و حفاظت از مناب  طبیعی کشاورزی .  

 نقش حاکمیتی و رگوالتوری دولت( ب

 تدوین مقررات و نظارت جدی بر الگوهای آبیاری•

 آبخیزداری و مهار آب ها•

 تدوین مقررات، نظارت و تعیین محدودیت در زمینه انتشار کربن، پساب ها و پسماندها•

 آن هامقررات و نظارت بر استفاده از آفت کش ها و کودهای شیمیایی و تعیین محدودیت و تدوین و ثبت لیبلینگ •

 (سوخت های فسیلی)انرژی های غیر تجدیدپذیر محدودیت در استفاده از ایجاد •

 زمین های شهری و تدوین مقررات و نظارت بر اراضی کشاورزیتغییر کاربری و ممانعت از توسعه محدودیت •

 ...(جابجایی، آالیندگی و )تدوین مقررات و نظارت بر خاک کشاورزی •
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 اساسیامنیت غذایی و خودکفایی در محصوالت تامین .  

 :     کشاورزی ابالغی   سیاست های کلی نظام در بخش•
 اساسیامنیت غذایی با تکیه بر تولید از مناب  داخلی و نیل به خودکفایی در محصوالت تامین  

 : پیشنهادها سیاستی

 (با هدف تامین امنیت غذایی و خودکفایی در محصوالت اساسی)مبنا قراردادن سیاست کلی نظام •

 محدود کردن تعریف خودکفایی در محصوالت اساسی فقط به اقالم استراتژیک نظیر گندم •

 تعیین مقدار بهینه ضریب خودکفایی محصوالت اساسی با تحلیل هزینه و فایده•

 بازنگری قانون خرید تضمینی با هدف کاهش شمول اقالم•

 جایگزینی تدریجی خرید تضمینی با قیمت تضمینی و کاهش تدریجی دامنه خرید تضمینی و قیمت تضمینی•
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 جهانیسطح سالمت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی تا سطح استاندارد ارتقای .  

 هدفگذاری برای افزایش سهم کشاورزی ارگانیک•

 لیبلینگ محصوالت کشاورزی و مواد غذایی•

 وضع قانون و اعمال قانون در جهت کنترل بر مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی•

 تدوین مقررات و نظارت بر انبارداری و حمل و توزیع محصوالت کشاورزی•
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 کشاورزیبخش بهره وری راندمان تولید و کارایی مناب  و ارتقای .  

 حمایت از گسترش شرکتهای تعاونی تولید روستایی و شرکتهای سهامی زراعی•

 سمت اشخاص حقوقیبه ...( خرید تضمینی، تسهیالت و )حمایتها هدایت تدریجی سهم عمده •

 استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی خصوصی برای تحقیقات کشاورزی پایدار•

 برقراری مشوق های مالیاتی برای شرکتهای فعال در حوزه های مرتبط با کارایی و بهره وری •

 انرژی و انرژی های پاکگذاری های بلندمدت دولت در فناوری های کارایی سرمایه •

 حمایت از حقوق مالکیت تحقیقات کشاورزی•

 حوزه کشاورزیو توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در ارتقای اثربخشی نظام آموزش عالی •

خشکی،  سرمایه گذاری مستقیم دولت در طرح های صرفه جویی آب به ویژه آبیاری قطره ای، محصوالت مقاوم در برابر •

 آبهاو مهار محصوالت آب شور 
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 افزایش اثربخشی و اصالح ساختار حمایتها.  

 کشاورزی و تعیین هدفگذاری های مشخص در برنامه های ساالنه برای افزایش پوشش بیمهبیمه افزایش پوشش •

 تفکیک اقالم استراتژیک از اقالم عادی و هدایت حمایت ها به اقالم استراتژیک•

 تهیه و تدوین الگوی کشت مناسب و قطع تمامی حمایت ها از فعالیت های کشاورزی خارج از الگوی کشت•

 یکپارچه سازی زمین های کشاورزی و افزایش مقیاس کشتساز و کارهای حمایتی در جهت تشویق به تعریف •

 تغییر رویکرد در تمامی حمایتها به سمت حمایت های با مالحظات محیط زیست•

 پایان بخش کشاورزی
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  مسائل، چالش ها و چارچوب سیاست گذاری

 مسکن و مستغالت 
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 .بخش ساختمان بیش از سهمی که در تولید ناخالص داخلی دارد، از تسهیالت بانکی استفاده کرده است

 درصد   .   (    تا      متوسط )متوسط سهم بخش ساختمان و مسکن از کل تسهیالت بانکها 

 دو نکته آماری

 درصد    (    تا      )متوسط سهم مستغالت از موجودی سرمایه کل کشور 

 .مستغالت سهم عمده ای از کل دارایی های سرمایه ای کشور و همچنین دارایی خانوار و بنگاه ها دارد

 .به بیان دیگر، سهم عمده ای از دارایی های سرمایه ای کشور در بخش مستغالت شهری انباشته شده است
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 آسیب شناسی بخش مسکن و مستغالت در اقتصاد ایران

ساختار سنتی 

و غیر صنعتی 

 مسکن 

هزینه ساخت 
 باال

زمان ساخت 
 طوالنی

کیفیت ساخت 
 پایین

عمر پایین 
 ساختمانها

اتالف مناب  سرمایه ای مورد  فناوری قدیمی

 نیاز رشد اقتصادی

ضعف بازار رهنی و سازوکارهای 
 تامین مالی خرید مسکن

سهم باال و فزاینده 
 مسکن در هزینه خانوار

 تورم مزمن و باال

بی ثباتی ناشی از انتقال 
 شوکهای نفتی به اقتصاد

 ضعف بازار سرمایه

جذابیت مسکن برای 
سرمایه گذاری و 
 بورس بازی

رشد مضاعف 
 قیمت مسکن

نرخ پایین و کاهنده 
 مالکیت شخصی

 سیاستهای اعتباری
بخش مسکن، بخش کشاورزی و )

(سایر بخشها  

ثابت  انباشت موجودی سرمایه

 در بخش مستغالت

 اتالف انرژی

اتالف مناب  
 مالی

 اتالف مواد اولیه

ضعف در نظارت بر طرح های توسعه و 
 عمران

ضعف در تهیه طرح های  توسعه و 
 عمران

 سیاستهای صدور پروانه و فروش تراکم

 ضعف در نظارت شهرداریها

 توسعه نامتوازن شهری

عدم تناسب سیستم حمل ونقل 
 با توسعه شهری

آشفتگی و عدم یکپارچگی در 
سیاستها و برنامه های کالن 

 شهرسازی

سرمایه گذاری مازاد بر 
 تقاضای واقعی

 کاهش

 رشد اقتصادی بلندمدت
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 مسائل و چالش های اصلی نیازمند اصالح

 داخل بخش
 

 سیاستگذاری و برنامه ریزی های کالن توسعه و عمران شهری•

 نظارت بر طرح های توسعه و عمران شهری•

 سیاستهای صدور پروانه و فروش تراکم•

 عدم شفافیت و ضعف شهرداریها در نظارت•

 ساختار سنتی و غیرصنعتی بخش ساختمان و مسکن•

 ضعف بازار رهنی و سازوکارهای تامین مالی خرید مسکن•

 
 
 
 
 

 خارج بخش
 

 بی ثباتی ناشی از انتقال شوک های نفتی به اقتصاد•

 تورم مزمن و باال•

 ضعف بازار سرمایه•

 (بخش مسکن، بخش کشاورزی و سایر بخش ها)سیاست های اعتباری •
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 خطوط کلی پیشنهادی

 

 اصالح سیاستهای کالن موثر بر بازار مستغالت•

 اصالح ساختار و اثربخشی فرایند سیاستگذاری بخش مسکن و شهرسازی•

 اصالح چالشها و مشکالت داخل بخش•

 هدایت مناب  و ظرفیتهای درگیر در بخش ساختمان به سمت تولید زیرساختهای اقتصادی، انبوه سازی مسکن و نوسازی بافت های فرسوده •
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 راهبردها و سیاستهای اصلی

 :کالن

 (عدم انتقال شوک های نفتی به اقتصاد)مدیریت پایدار درآمدهای نفتی •

 (کنترل تورم)ثبات قیمت ها •

 (به عنوان بازار رقیب بخش مسکن)توسعه بازار سرمایه •

 اصالح سیاست های اعتباری و افزایش هدفمندی توزی  تسهیالت سایر بخش های اقتصادی•
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 راهبردها و سیاستهای اصلی

 :داخل بخش

 اتکای شهرداری ها به درآمدهای پایدار به جای فروش تراکم•

 ارتقای سالمت، شفافیت و اثربخشی عملکرد نظارتی شهرداری ها•

 تمرکز بر توسعه شهرهای جدید و شهرک های مسکونی به جای افزایش تراکم کالنشهرها•

 ارتقای اثربخشی و کارایی نهاد سیاستگذار و ناظر بر توسعه و عمران شهری•

 اصالح ساختار سنتی و غیرصنعتی تولید مسکن •

 (از جمله اوراق رهنی)توسعه بازار رهنی و ابزارهای متنوع تامین مالی خرید مسکن •

 استفاده از سیاست های مالیاتی برای کاهش بورس بازی بخش مسکن•

 پایان بخش مسکن
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  مسائل، چالش ها و چارچوب سیاست گذاری

 حمل و نقل 
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 آسیب شناسی وضعیت حمل و نقل در ایران

عدم تناسب ظرفیت حمل و  

نقل کشور با هدفگذاری های 

 کالن و  بخشی

 (تنگنای رشد)

نرخ باالی حوادث 
 جاده ای

 مصارف انرژی باال
 

آثار محیط زیستی 
 (آلودگی هوا)

 جاده ای

 ساختار غیرشرکتی

 فرسودگی ناوگان عمومی

 ضعف زیرساختهای جاده ای

 ریلی

 فرسودگی ناوگان

 ضعف زیرساختهای ریلی

 هوایی

 فرسودگی ناوگان

 استاندارد پایین زیرساختها

 دریایی

 ضعف ناوگان

 (بنادر)ضعف زیرساختها 

 هزینه حمل و نقل باال
 

از دست دادن فرصت 

درآمدزایی بخش حمل و نقل 

در جهت کمک به رشد و  

 اشتغال

 عملکرد عمومی بخش حمل و نقل

 مسائل زیربخشی حمل و نقل

 ...(قیمت گذاری دولتی، مقررات، استانداردها، بهره نبردن از مزایای بازارهای جهانی و )سایر عوامل 

ترکیب ناکارای حمل 
 و نقل
 

 عدم یکپارچگی 
 شبکه حمل و نقل

 

استاندارد پایین حمل و نقل 
ایمنی، مصرف، فرسودگی )

 ...(و زیرساختها و 

ظرفیت ناکافی 
 زیرساختهای

 شبکه حمل و نقل
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بخش 
بخش   عمومی

 خصوصی

شرکتهای 
 فراملیتی

 سرمایه گذاری

بخش  
 خصوصی

شرکتهای 
 فراملیتی

 بهره برداری

بخش  
 زیرساختهای اصلی عمومی

 بهبود محیط کسب و کار

 ثبات اقتصادی

 الزامات اولیه

 سیاستگذاری

      

 مدل مشارکت در ایجاد زیرساخت ها و ارائه خدمات
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 اولویت های سیاست گذاری

 بهبود ترکیب و افزایش کارایی حمل و نقل

 بهبود یکپارچگی شبکه حمل و نقل

 ...(ایمنی، مصرف، فرسودگی و زیرساختها و )ارتقای استاندارد حمل و نقل 

 افزایش ظرفیت زیرساخت های شبکه حمل و نقل
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 بهبود ترکیب و  افزایش کارایی حمل و نقل

 (باری و مسافری)افزایش سهم حمل و نقل ریلی 

 استفاده از ظرفیت قراردادهای لیزینگ برای نوسازی و توسعه ناوگان ریلی باری و مسافری

 توسعه زیرساخت خطوط ریلی برقی و خطوط ریلی پرسرعت با مشارکت بخش خصوصی و بخش خارجی

 توسعه راه آهن شهری کالن شهرها 
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 افزایش ظرفیت زیرساختهای شبکه حمل و نقل

 توسعه بنادر به ویژه در منطقه جنوب شرق کشور با استفاده از مشارکت بخش خصوصی و مشارکت خارجی

 (PPP)توسعه شبکه بزرگراهی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی 

 استفاده از ظرفیت قراردادهای لیزینگ برای توسعه ناوگان کشتیرانی 

 استفاده از ظرفیت قراردادهای لیزینگ برای توسعه ناوگان حمل و نقل
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 بهبود یکپارچگی شبکه حمل و نقل

 برقراری توازن و یکپارچگی بین ظرفیت حمل و نقل ریلی و بنادر جنوب کشور

 برقراری توازن و یکپارچگی بین خطوط اصلی و خطوط فرعی و شبکه مویرگی حمل و نقل
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 پایان بخش حمل و نقل

 ارتقای استاندارد حمل و نقل 

 بازنگری در سیاست های بازار انرژی و اصالح سیاست ارزان فروشی سوخت

 اجتناب از مداخله در قیمت گذاری خدمات حمل و نقل

 ارتقای استانداردهای اجباری واردات خودرو

 ارتقای استانداردهای اجباری تولید خودرو

 استفاده از ظرفیت قراردادهای واگذاری امتیاز بهره برداری برای افزایش کیفیت خدمات ایستگاه های راه آهن و فرودگاه ها
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  مسائل، چالش ها و چارچوب سیاست گذاری

 گردشگری 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 احداث هتل اقامت مسافر

صنعت ساختمان 
 غیرمسکونی

 خدمات هتل

خدمات فنی و  
 مهندسی

FDI 

صنای  فلزی، کانی 
 های غیرفلزی

 ارتباطات

 سایر خدمات

حمل و نقل 
 مسافر

 حمل و نقل
 برون مرزی

 حمل و نقل دریایی

حمل و نقل ریلی، جاده  حمل و نقل هوایی حمل و نقل داخلی
 ای و درون شهری

 خدمات حمل نقل

 خرده فروشی خرید مسافر

 خدمات فرهنگی اقامت مسافر
 ...(موزه ها، جاذبه های تاریخی، طبیعی و )

کشاورزی و صنای   رستوران
 غذایی

 (داخلی و خارجی)زنجیره ارزش گردشگری 

کشاورزی و صنای  
 غذایی

 صنای  تولید مرتبط
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توسعه 

گردشگری 

 خارجی

توسعه صنعت 
 هتلداری

توسعه صنعت 
 ساختمان غیرمسکونی

توسعه صنای  
 مرتبط با ساختمان

 رشد اقتصادی

 اشتغال

 کاهش فقر

مناب  سرمایه گذاری     

 FDI سرمایه گذاری دولتی سرمایه گذاری خصوصی

 توسعه معادن

توسعه زیرساختها و 
 خدمات حمل و نقل

توسعه خدمات 
 رستوران

توسعه خدمات 
 بانکداری

 PPPقراردادهای 

 توسعه خدمات بازرگانی

 توسعه صنای  غذایی

کاهش قیمت و  
 بهبود 

 خدمات گردشگری

توسعه گردشگری 
 داخلی

گردشگریآثار توسعه   
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 براساس نتایج مطالعه،  

برغم ظرفیت های بسیار گسترده و متنوع برای توسعه گردشگری،  کشور ایران سهم  گردشگری خارجی در حوزه 

 . اندکی از گردشگری خارجی دارد

نیز با توجه به آمارهای موجود، گردش مالی و مجموع درآمد ایجاد شده در این بخش  گردشگری داخلی در حوزه 

 .بسیار ناچیز است
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سهم اندک ایران 
از  درآمد  

 گردشگری خارجی

امکانات و تسهیالت 
 گردشگری

 میزان ارتباطات 
 بین المللی

 محیط کسب و کار

سرمایه گذاری در ساخت و  
 توسعه هتلها

اولویت گردشگری در 
 سیاستگذاری

سرمایه گذاری در 
زیرساختهای حمل و نقل 

 هوایی

 تعداد هتلها

و کیفیت خدمات هزینه 
 هتلها در ایران

 گردشگری خارجیاز بر سهم اندک ایران اثرگذار برخی از عوامل 

و کمیت کیفیت 
زیرساختهای حمل و نقل 

 هوایی 

سرمایه گذاری در امکانات و 
 تسهیالت گردشگری
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 فرصتها و ظرفیتهای گردشگری در ایران
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 رف  ابهام در مورد سیاست های کالن گردشگری•

 (گردشگری سالمت، طبیعت، ورزشی و فرهنگی)تعیین اولویت های گردشگری و حمایت از حوزه های اولویت دار •

 تعیین قطب های گردشگری و اولویت بندی آنها برای حمایت و توسعه•

 در مناطق گردشگریحمل و نقل توسعه زیرساخت های •

 فعالیت های مرتبط با گردشگریدر استفاده از مشوق های مالی برای تشویق سرمایه گذاری •

 محیط زیست در مناطق گردشگریپایدار مدیریت •

 و برندسازی شهرها و مناطق گردشگریبازاریابی توسعه •

 (توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات گردشگری)آموزشی توسعه برنامه های •

 اولویت های سیاست گذاری و برنامه ریزی

 پایان بخش گردشگری
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  مسائل، چالش ها و چارچوب سیاست گذاری

 ارتباطات و فناوری اطالعات 
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 ( به عنوان زیرساخت)در رشد اقتصادی  ICTنقش مسقیم 

-  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ایران آمریکا سنگاپور کره ژاپن

کار IT -سرمایه  Non IT -سرمایه  TFP

درصد -     تا      میانگین سهم عوامل در رشد اقتصادی طی سالهای 

  

  

 

 

 

 

               

آمریکا

ژاپن

سنگاپور

کره

فیلیپین

ایران

درصد -     تا      در رشد اقتصادی طی سالهای  ITمیانگین سهم سرمایه مبتنی بر 

-  
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درصد -     تا      در رشد اقتصادی طی سالهای  ITمیانگین سهم سرمایه مبتنی بر 

-  
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کار IT -سرمایه  Non IT -سرمایه  TFP

درصد -     تا      میانگین سهم عوامل در رشد اقتصادی طی سالهای 

  

  

 

 

 

 

               

آمریکا

ژاپن

سنگاپور

کره

فیلیپین

ایران

درصد -     تا      در رشد اقتصادی طی سالهای  ITمیانگین سهم سرمایه مبتنی بر 

-  
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کار IT -سرمایه  Non IT -سرمایه  TFP

درصد -     تا      میانگین سهم عوامل در رشد اقتصادی طی سالهای 

  

  

 

 

 

 

               

آمریکا

ژاپن

سنگاپور

کره

فیلیپین

ایران

درصد -     تا      در رشد اقتصادی طی سالهای  ITمیانگین سهم سرمایه مبتنی بر 

-  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ایران آمریکا سنگاپور کره ژاپن

کار IT -سرمایه  Non IT -سرمایه  TFP

درصد -     تا      میانگین سهم عوامل در رشد اقتصادی طی سالهای 

  

  

 

 

 

 

               

آمریکا

ژاپن

سنگاپور

کره

فیلیپین

ایران

درصد -     تا      در رشد اقتصادی طی سالهای  ITمیانگین سهم سرمایه مبتنی بر 
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ایجاد ارزش افزوده  
 و اشتغال

توسعه 
زیرساخت های 

ICT 

رشد اقتصادی و 
 ایجاد اشتغال

 (به عنوان یک فعالیت اقتصادی)اثر مستقیم 

کمک به شکل گیری  آثار بلندمدت و غیرمستقیم 
 ICTمشاغل مبتنی بر 

 ایجاد زیرساخت
E-Government 

 ایجاد زیرساخت
E-Commerce 

 ایجاد زیرساخت
E-Learning 

 ایجاد زیرساخت
E-banking 

 کیفیت خدمات
 شفافیت
 کارائی

 پاسخگویی
 کاهش هزینه های دولت

 کیفیت خدمات
 کاهش هزینه ها
 توسعه بازارها

 افزایش بهره وری بنگاه ها
 افزایش رقابت

 کاهش هزینه های تولید
 کاهش هزینه های دولت

 مبادله اقتصادکاهش هزینه 
 افزایش سرعت فرایندها

 کمک به حفظ محیط زیست
 انتقال دانش و فناوری

 کیفیت خدمات
 کاهش هزینه ها

 افزایش سرعت خدمات

 در رشد اقتصادی و اشتغال  ICTنقش 
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 رقابتی نبودن بخش ارائه خدمات اصلی ارتباطات - 

 عدم شفافیت در سیاستهای ورود به بازار - 

 ICTابهام در سیاست های مربوط به افزایش ظرفیت ها و توسعه بخش  - 

 باال بودن نسبی قیمت خدمات اصلی و کلیدی ارتباطات در ایران - 

 سهم باالی خدمات تلفن ثابت در ایران علیرغم کاهش آن در سایر کشورها - 

 ناکافی بودن سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این بخش - 

 کاهش نگران کننده سرمایه گذاری در بخش ارتباطات طی سال های گذشته - 

 مسائل و چالش های اساسی
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 ضعف زیرساختها

 توسعه نیافتگی

 فاصله با سایر کشورها

 قیمت باالی خدمات اصلی

 ضریب نفوذ پایین

 وضعیت فعلی

 ناکافی بودن سرمایه گذاری

 رقابتی نبودن بازار

 عدم شفافیت در سیاستهای ورود به بازار

 FDIسهم پایین جذب 

 افت شدید سرمایه گذاری دولتی

 شیوه واگذاری ها

 ابهام در سیاستهای مربوط به افزایش ظرفیتها

 علل و عوامل
 آسیب شناسی وض  فعلی
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بخش  
 عمومی

بخش  
 خصوصی

شرکتهای 
 فراملیتی

 سرمایه گذاری

 دولت

 بنگاه ها

 صادرات خدمات

 خانوار

 ایجاد تقاضا

 بخش خصوصی

شرکتهای 
 فراملیتی

 ارائه خدمات

بخش 
 عمومی

 زیرساختهای اصلی

بهبود محیط کسب و 
 کار

امنیت فضای تبادل  
 اطالعات

 ثبات اقتصادی

 الزامات اولیه

 سیاستگذاری

 ICTتقسیم کار توسعه 
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 توسعه زیرساختها1.

 ارتقا و بهبود بسترهای حقوقی و قانونی و رقابتی شدن بازار2.

 توسعه سرمایه انسانی3.

 ICTتوسعه صنای  و فعالیت های مرتبط با 4.

 گسترش دسترسی به خدمات ارتباطات5.

 اولویت های سیاست گذاری
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 توسعه زیرساختها.  

 توسعه زیرساختهای اصلی ارتباطی نظیر فیبر نوری و کابلهای زیردریا•

 افزایش ظرفیت پهن باند شبکه ملی ارتباطات•

 کاهش سهم فناوریهای قدیمی و تخصیص مناب  به فناوری های نوین با تاکید بر اینترنت پهن باند همراه •

 افزایش نقش بخش خصوصی در ایجاد زیرساختها و ارائه خدمات اصلی•

 تسهیل و تشویق اپراتورها به بهره برداری مشارکتی از زیرساختها•

 (نقش اهرمی مناب  بودجه ای)افزایش سهم بخش ارتباطات از بودجه عمرانی •

 فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری مشترک با اپراتورهای بین المللی و منطقه ای•



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 ارتقا و بهبود زیرساختهای حقوقی و قانونی و رقابتی شدن بازار.  

 رف  مسئله تعدد مراکز تصمیم گیری و نظارت•

 کاهش موان  و محدودیت رسمی و غیررسمی مشارکت شرکتهای بزرگ فراملیتی•

 ICTایجاد نظام استانداردسازی و ارزیابی کیفت کاال و خدمات •

 بازنگری و اصالح قوانین و شفافیت در سیاستها درجهت تشویق سرمایه گذاری های بلندمدت داخلی و خارجی•

 توسعه بازارهای رقابتی در ارائه خدمات و کاهش تصدی گری دولت و شرکت های شبه دولتی•

 ارتقای قوانین حمایت کننده از رقابت و حقوق مالکیت•

 ارتقای قوانین تجارت الکترونیک•

 ارتقای قوانین جرایم سایبری و انطباق با قوانین بین المللی•

 تقویت امنیت شبکه و حفاظت از حریم خصوصی کاربران•
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 توسعه سرمایه انسانی.  

 ICTارتقای سطح کیفیت آموزشهای دانشگاهی در زمینه •

 در آموزش ابتدایی و متوسطه و توسعه مهارت های پایه ICTگسترش کاربرد •

 توسعه و ترویج دانش عمومی بکارگیری فناوری های نوین اطالعاتی•

 ...(کاربری، ارائه خدمات، امنیت شبکه و )در بخش عمومی  ICTتوسعه و ارتقای دوره های کوتاه مدت تخصصی حین خدمت در زمینه •

 در بخش های غیردولتی ICTحمایت از دوره های کوتاه مدت تخصصی حین خدمت در زمینه •



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 و فعالیت های مرتبط ICTتوسعه صنعت .  

 (دولت الکترونیک)درصد     تا  onlineافزایش سهم خدمات دولتی •

 اولویت دادن به توسعه زیرساختهای اصلی در مناطق آزاد •

 در مناطق آزاد ICTحمایت و ارائه تسهیالت ویژه به شرکت های داخلی و خارجی فعال در زمینه •

 گسترش و توسعه ظرفیت پارک های فناوری•

 های فعال در بخش ارتباطات SMEحمایت از •

 ICTفراهم ساختن زمینه مشارکت با شرکت های بزرگ چند ملیتی در طرح های بزرگ •

 رف  موان  قانونی ارائه خدمات نوین ارتباطی توسط اپراتورها•

 افزایش سهم آموزشهای مجازی در بخش عمومی•

 ICTافزایش سهم تحقیق و توسعه در بخش •
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 گسترش دسترسی به خدمات ارتباطات.  

 توسعه بازارهای رقابتی در ارائه خدمات•

 ICTکاهش محدودیت های بکارگیری خدمات •

 (در تمام مناطق کشور به ویژه مناطق محروم و دورافتاده)دسترسی مدارس، دانشگاه ها و سازمانهای دولتی به اینترنت پرسرعت •

 گسترش جغرافیایی دفاتر پیشخوان دولت•

 ICTپایان بخش 
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  مسائل، چالش ها و چارچوب سیاست گذاری

 معدن 
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 نقش بخش معدن

 ...(سنگ آهن، مس، آلومینیوم، ذغال سنگ،  عناصر نادر خاکی و )نقش بالقوه در رشد اقتصادی به واسطه ذخایر عظیم معدنی 1.

 تأمین نهاده های مورد نیاز برای زنجیره ای طوالنی از صنای  و فعالیتهای اقتصادی2.

 ...خدمات حمل و نقل، انرژی، خدمات مالی و صنعت تولید ماشین آالت و تقاضا برای ایجاد 3.



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 آسیب شناسی وضعیت معدن در ایران

توسعه نیافتگی 

معادن ایران برغم 

 ظرفیتها

تکنولوِژی پایین و فرسودگی 
 ماشین آالت

عدم سرمایه گذاری عمده در 
 بهره برداری از معادن جدید

ضعف شدید در اطالعات 
 پایه زمین شناسی

عدم حضور  
شرکتهای 
معدنی بزرگ 
خارجی و  
فراملیتی در 

 ایران

توان مالی و فنی  
محدود شرکتهای 

 داخلی

ناکافی بودن زیرساختهای 
به ویژه )اصلی توسعه معادن 

حمل و نقل ریلی، آب و 
(انرژی  

محیط کسب و کار 
نامناسب و عدم شفافیت 
در حقوق اکتشافات 

 معدنی

معدنکاری 
 خردمقیاس

 تولید زیرظرفیت معادن فعال

عدم سرمایه گذاری گسترده 
 در اکتشافات معدنی

 روند فزاینده معادن متروکه
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 ضعف شدید در اطالعات پایه1.

 عدم بهره گیری از ظرفیتهای بین المللی2.

 عدم شفافیت و محیط کسب وکار نامناسب3.

 (حمل و نقل، انرژی و آب)ضعف شدید زیرساختهای اصلی 4.

 مسائل و چالش های اصلی بخش معدن ایران
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 شرکت های کوچک کنسرسیوم های بزرگ بین المللی و شرکت های بزرگ فراملیتی

تهیه اطالعات پایه 
 زمین شناسی

 پی جویی
اکتشاف 
 مقدماتی

(عمومی)  

اکتشاف 
 تفصیلی

 فراوری استخراج

 صنای  معدنی

 دولت

صادرات 
محصوالت 
 معدنی

 بهبود محیط کسب و کار زیرساختهای حمل و نقل و انرژی

 مدیریت پایدار مناب  طبیعی و محیط زیست

 فرایند فعالیت های معدنی
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تقویت توان علمی، مدیریتی 
 و مالی سازمان زمین شناسی

تهیه و انتشار عمومی و شفاف 
 اطالعات پایه زمین شناسی

 دولت

 بخش خصوصی

 مشارکت بخش خارجی

 توسعه زیرساختهای مورد نیاز معادن 
بهبود فضای کسب و کار و  (حمل و نقل،  انرژی و آب)

ارتقای شفافیت در حقوق 
 اکتشافات معدنی

 مدیریت پایدار مناب  طبیعی

 تقسیم کار اکتشافات و استخراج معادن

 سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج معادن
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 توسعه اطالعات پایه1.

 المللی  های بین گسترش همکاری2.

 توسعه زیرساختهای اصلی3.

 بهبود محیط کسب و کار4.

 اولویت های سیاست گذاری
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 توسعه اطالعات پایه

 ارتقای سطح علمی، سازمانی و مالی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران•

 ظرفیت سازی و بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاههای کشور در تهیه اطالعات پایه زمین شناسی•

 تقسیم کار دقیق و شفاف و کارا بین سازمان زمین شناسی و ایمیدرو•

 تسری  در تهیه اطالعات پایه زمین شناسی•

 شفافیت در انتشار نامحدود اطالعات پایه زمین شناسی•

 (شامل بودجه، تقسیم کار و زمانبندی)تدوین برنامه های پنج ساله تهیه اطالعات پایه •
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 المللی  های بین گسترش همکاری

 (مشابه الگوی قراردادهای نفتی)تدوین الگوی اقتصادی و حقوقی مشارکت شرکت های خارجی در معادن ایران •

 تدوین و اعالم سیاست های بلندمدت کشور در جلب همکاری های بین المللی و سیاستهای مربوط به توسعه معادن•

 معرفی حوزه ها و پروژه های قابل سرمایه گذاری در ایران به شرکت های معدنی فراملیتی•

استخراج معادن، فعالیتی بسیار پرهزینه و بسیار زمان بر است و مستلزم سرمایه گذاری های بلندمدت می باشد، لذا معادن بزرگ دنیا 
 .  در اختیار کنسرسیوم های بزرگ بین المللی است( به لحاظ مالکیت و عملیات)
 

به لحاظ قانونی ممنوعیتی برای گسترش همکاری های  . توسعه معادن ایران، نیازمند بهره گیری از ظرفیت های بین المللی است
 .بین المللی وجود ندارد
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 توسعه زیرساخت های اصلی

 (از طریق مشارکت بخش خصوص و شرکتهای خارجی)توسعه زیرساختهای ریلی در مناطق معدن خیز کشور •

 (از طریق مشارکت بخش خصوص و شرکتهای خارجی)توسعه زیرساختهای انرژی و انتقال آب در مناطق معدن خیز کشور •

 نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی و بخش خارجی در قالب قراردادهای لیزینگ•
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 بهبود محیط کسب و کار

 بازنگری و وض  قوانین و مقررات ناظر بر حقوق اکتشافات با بهره گیری از تجربه های جهانی•

 (رف  رانت اطالعاتی)انتشار نامحدود و شفاف تمامی اطالعات پایه زمین شناسی به محض آماده شدن •

 ایجاد محدودیت بهره برداری و واگذاری به غیر در صورت عدم سرمایه گذاری موثر و بهره برداری از معادن•

 انتشار قراردادهای دولتی با طرف های داخلی و خارجی•

 اعطای پروانه بهره برداری معادن به اشخاص حقوقی دارای صالحیت و توان مالی و فنی کافی•

 پایان بخش معدن
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 با تشکر از صبر و حوصله شما
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