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سوابق علمی ،تخصصی و اجرایی
مشخصات

ـ محمد شريعتمداري فرزند نورالدين متولد  1339از تهران

ـ فوق ليسانس مديريت بازرگاني ،متأهل ،داراي چهار فرزند .سه دختر و يك پسر همگي متأهل و داراي زندگي هستند.
خالصه سوابق اجرايي سياسي

ـ معاون اجرائي رئيس جمهور از سال  1392تاكنون

ـ عضو هيأت امناي دانشگاههاي مازندران و عالمه طباطبائي تهران از سال  1376تا سال  1384و  دانشگاه فني و حرفهاي از
سال  1392تاكنون

ـ عضو هيأت امناء بنياد شهيد انقالب اسالمي از سال  1377تا  1384و از سال  1392تاكنون

ـ عضو شوراي راهبردي روابط خارجي جمهوري اسالمي ایران به حكم رهبر معظم انقالب اسالمي از سال  1377تا سال 1392
و رئيس كميسيون اقتصادي آن شورا

ـ وزير بازرگاني جمهوري اسالمي ايران از سال  1376تا سال 1384

ـ عضو مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران ،شوراي پول و اعتبار  ، ،ستاد اقتصادي دولت و شوراي اقتصاد در
دوران وزارت بازرگاني

ـ نماينده تاماالختيار دولت جمهوري اسالمي ايران در الحاق به سازمان جهاني تجارت  WTOاز سال  1380تا سال   1384و

ورود جمهوري اسالمي ايران بعنوان عضو ناظر در همين دوران

ـ رئيس شوراي عالي نظارت بر اتاقهاي بازرگاني ،صنايع و معادن ايران از سال  1376تا 1384

ـ رئيس هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي از سال  1376تا 1384

ـ عضو هيأت امناي ستاد اجرائي حضرت امام (ره) به حكم رهبر معظم انقالب اسالمي (مدظلهالعالي) از سال  1370تاكنون و
رئيس ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) از سال  1373تا سال 1376

ـ معاون نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري مدظله از زمان تأسيس تا سال 1376

ـ قائم مقام وزير بازرگاني ،معاون بازرگاني داخلي ،معاون هماهنگي وزارت بازرگاني و رئيس كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي
از سال  1368در دولت اول حضرت آيت اهلل هاشمي تا سال 1372
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سوابق علمي ،تخصصي و اجرايي

ـ جانشين معاون امور انقالب نخست وزير در طي دوران نخست وزيري شهيدان رجائي و باهنر و مرحوم آيتاهلل مهدويكني و

مهندس موسوي از سال  1360تا سال 1363

ـ عضو شورای كميته انقالب اسالمي مركز از زمان تأسيس تا اواخر سال 1359

ـ عضو هيأت مؤسس جهت دفاع از ارزشهاي انقالب اسالمي

ـ عضو هيأت مؤسس و امنای جمعيت دفاع از مردم مظلوم فلسطين

ـ تصدي مسئوليت ستاد انتخاباتي دكتر روحاني در سال 1392
اقدامات اساسي انجام شده

ـ تهيه اليحه اصالح قانون تجارت جمهوري اسالمي ايران پس از   80سال در    1000ماده و تقديم  آن با همكاري و هماهنگي

قوه قضائيه به مجلس ششم

ـ بازنگري قانون مقررات صادرات و واردات جمهوري اسالمي ايران و الغاء نظام صدور مجوزهاي استقرار نظام تعرفههاي موثر
بجاي آن براي اولين بار در جمهوري اسالمي ايران

ـ تهيه اليحه قانون تجارت الكترونيك و قانون جديد صدور گواهي امضاي ديجيتال

ـ تهيه اليحه قانون جديد نظام صنفي و بر پایه آن تشكيل شوراي عالي و اتاق هاي اصناف كشور و تقديم به مجلس ششم
ـ بازنگري رژيم تجاري ايران و اخذ عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت WTO

ـ تأسيس مركز ملي فرش ايران

ـ تأسيس سازمان توسعه تجارت ايران براي اولين بار در ايران با ادغام  و تجديد ساختار مركز توسعه صادرات سابق

ـ تأسيس مرکز  توسعه تجارت الكترونيكی

ـ انحالل سازمان بازرسي و نظارت و ادغام وظائف آن در سازمان از مصرف كنندگان و توليدكنندگان

ـ انحالل و ادغام وظائف سازمان هائي نظير سازمان قند و شکر ،سازمان غله کشور ،شركت گسترش خدمات بازرگاني ،سازمان

تعاون مصرف شهر و روستا و دهها شركت كوچك و بزرگ ديگر ،اقدام عملي در كوچكسازي دولت  و كاهش كادر وزارت
بازرگاني از حدود  30هزار نفر به حدود  13هزار نفر   

عناوين برخي پژوهشها ،مقاالت و سخنراني ها

ـ بررسي تطبيقي مديريت نظام يارانهاي جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي منتخب از اتحاديه اروپائي

ـ بررسي تحوالت بازار فرش و لزوم تالش براي ارتقاء اين صنعت با توجه به نقش آن در اشتغال و صادرات ارائه شده در كنفرانس
فرش

ـ بررسي تحوالت صنايع دريائي ايران  خدمات حمل و نقل دريائي و ضرورت نوانديشي در اين زمينه و ايجاد شركتهاي مشترك
 -ارائه شده در مجمع عمومي اتحاديه مالكان کشتی كشورهاي اسالمي در سال 1376

ـ گزارش شناخت اقتصاد و بازار آفريقاي جنوبي و كشورهاي در حال گذر آفريقائي  -ارائه در مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي
بازرگاني
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ـ علل ناكافي بودن سهم ايران از تجارت جهاني و عدم توانائي ما در بهرهبرداري مطلوب از بازارهاي هدف به رغم وجود

پتانسيلهاي مناسب  -ارائه در دانشگاه تهران

ـ لزوم فراهم نمودن زمينه مشاركتهاي اقتصادي كوچك و متوسط و عدم چشم پوشی از سرمايه هاي كوچك

ـ پتانسيل عظيم تعاونيها و فرهنگ تعاوني در واگذاري فعاليتهاي اقتصادي دولت به بخش غير دولتي به عنوان سالمترین شكل
واگذاري  -ارائه سال 1377

ـ مقررات زدائي و نقش آن در سالم سازي محيط كسب و كار  -ارائه موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

ـ لزوم تضمين امنيت سرمايه و سود مشروح در امر سرمايهگذاري  -ارائه در سال 1377

ـ توليد و صادرات محور توسعه اقتصادي كشور  -ارائه در سال  1377در مركز توسعه صادرات ايران

ـ نابرابريهاي اقتصادي تهديدي جدي براي دستاوردهاي مثبت جهاني شدن اقتصاد  -ارائه در  اجالس جهاني آنکتاد  در سوئيس
ـ گفتگوي تمدنها راهي به سوي جهاني شدن اقتصاد كشورهاي در حال توسعه  -ارائه در دانشگاه بيروت سال 1378

ـ سقوط جهاني نفت ،تهديدها و فرصتها -ارائه در موسسه پژوهشهاي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران
ـ رابطه سياستهاي توزيع و مهار تورم  -ارائه در همايش بينالمللي تعاون

ـ سياستهاي تجاري جمهوري اسالمي مقدمه توليد  -ارائه در همايش سياستهاي بازرگاني تجاري در سالن دانشكده فني دانشگاه

تهران

ـ ضرورت نوينسازي تجارت در ايران  -ارائه در سال 1378

ـ لزوم تغيير نظام جهاني تجارت به جهت مشاركت عادالنه در همه كشورها  -ارائه در اجالس تجارت و توسعه وابسته به UN
در بانكوك

ـ ضرورت ايجاد نگرش سيستماتيك در ايجاد صنايع  جانبي و تبدیلی و توجه به صنايع كوچك  -ارائه در همايش موسسه توسعه
صادرات تبريز

ـ درآمد آثار الحاق جمهوري اسالمي ايران به سازمان جهاني تجارت سال 1390
-The impacts of IRANS National subsidy program on poverty December - 2004
- Developing an objective subsidy program for IRAN - 2005

رویکردها و برنامه
 -1تبیین وضع موجود بخش صنعت ،معدن و تجارت
الف) شاخصهای بین المللی

yyرتبه  120ایران در شاخص فضای کسب و کار،
yyرتبه  76در شاخص رقابت پذیری جهاني،
yyرتبه  66در رقابت پذيري صنعتی،
yyرتبه  155در آزادی اقتصادی
yyو رتبه  136در توانمند سازی تجاری
yyسهم % 0.3ایران در تجارت جهانی نیز در سال . 2015

ب) شاخصهای کالن بخش

yyسهم 22.5درصد بخش صنعت ،معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی
yyرشد ارزش افزوده بخش صنعت  - 0.3 ،7.6 ،-1.7و  6.5درصد طی دوره 1392-95
yyرشد ارزش افزوده بخش معدن  - 3.3 ،2.8 ،5.9و  -2.6درصد طی دوره 1392-95
yyرشد ارزش افزوده بخش بازرگانی  0.1 ،3.5 ،1.8و  4.5درصد طی دوره 1392-95

ج) حوزه اختصاصی بخش صنعت ،معدن و تجارت

yyصادرات غیر نفتی  42.4 ،50.6 ،41.8و  43.9میلیارد دالر طی دوره 1392-95؛

yyواردات به ترتیب  41.5 ،53.6 ،49.7و  43.7میلیارد دالر طی دوره 1392-95؛
  21yyرایزن تجاری در کشورهای مختلف ؛
yyبیش از  84هزار واحد صنعتی با اشتغال حدود  2.5میلیون نفر (  81هزار واحد جزء صنایع کوچک و متوسط )؛
 11200yyطرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی 60درصد و  با پیش بینی اشتغال  380هزار نفر
 790yyشهرک و ناحیه صنعتی (مرحله واگذاری زمین)
 5800yyمعدن فعال با اشتغال حدود  138هزار نفر
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رویکردها و برنامه
 2.5yyمیلیون واحد صنفی دارای پروانه فعالیت و ترکیب  %20تولیدی %49 ،توزیعی و  %31خدماتی ،با اشتغال بیش از
 6میلیون نفر
yyسهم  4درصدی تجارت الکترونیک ( خرده فروشی) در تولید ناخالص داخلی؛

د) اهم قوتها  ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها
 -1اهم قوتها:

	 وجود معادن متنوع و غنی فلزی و غیر فلزی در کشور؛
	 وجود امکانات و زیر ساخت های الزم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ؛
	 برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر؛
	 سوابق دیرینه فرهنگی ،صنعتی و تجاری
	 برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی  ،محصوالت
معدنی و خدمات فنی مهندسی در جهت صادرات؛
	 وجود زیر ساخت های مناسب تجارت الکترونیکی در مبادالت تجارت داخلی؛
 -2اهم ضعفها:

	 عدم یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری
	 سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد؛
	 پایین بودن سهم محصوالت با فناوری باال در صادرات ؛
	 پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید؛
	 پایین بودن رقابت پذیری صنعتی محصوالت تولیدی؛
	 تنوع کم تولیدات صاردات محور؛
	 پایین بودن سطح فناوری در محصوالت تولیدی و خدماتی؛
	 توانایی پایین در جذب سرمایه گذاران خارجی؛
	 ناکارآمدی نظام توزیع کاال و خدمات؛
	 عدم استفاده از ابزار های نوین تامین مالی در بخش؛
 -3اهم فرصتها :

	 برخورداري از موقعيت استراتژيك در منطقه و امکان بهرهمندی از تجارت و دسترسی به بازارهای بزرگ
پیرامونی؛
	 وجود منابع انسانی تحصیلکرده جوان و ارزان بودن نسبی نیروی کار در کشور؛
	 برخورداری از ذخایر فراوان نفت و گاز ،دسترسی آسان به انرژی؛
	 دسترسي به آبهاي آزاد و موقعيت ممتاز جغرافيايي؛

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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	 امکان تعامالت و تبادالت اقتصادی با سایر کشورها در دوران پسا برجام و اقبال صاحبان سرمایه جهانی به
فرصتهای سرمایه گذاری در بخش صنعت ،معدن و تجارت؛
 -4اهم تهدیدها:

	 نامناسب بودن محیط سرمایهگذاری و فضای کسب و کار
	 محور قرار نگرفتن فعالیتهای اقتصادی مولد به ویژه جذب سرمایهگذاری خارجی
	 پایین بودن سهم بهرهوری کل عوامل تولید در رشد اقتصادي بخش
	 ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش
	 کم توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای باالبه بازار داخلی
	 محدود بودن زمینههای توسعه قابلیتهای فناوری نوین
	 عملکرد نادرست در خصوصیسازی و واگذاریهای انجام شده
	 ضعف توانمندیهای فنی مهندسی و ساخت در حوزه های اکتشاف و استخراج معادن
	 فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور
	 باال بودن هزینه های مبادله کاال و خدمات و ضعف در کارایی نظام توزیع
	 ناهماهنگی در سیاستهای پولی ،مالی و ارزی کشور و تا حدودی قابل پیش بینی نبودن متغیرهای مهم
اقتصادی مرتبط
	 عدم وجود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریت های وزارت صنعت ،معدن و تجارت
	 سهم قابل توجه فعالیت های غیر رسمی و قاچاق در اقتصاد کشور
	  سیاستها و دیدگاه های ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی واقعی و عملی در محور قرار گرفتن تولید،
تجارت و کارآفرینی
	 گسست و ناهماهنگی بین سیاستگذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذینفعان و مصرفکنندگان

 -2اصول و ارزش های حاکم بر برنامه پیشنهادی

اصول و ارزش های حاکم بر برنامه پیشنهادی در چارچوب اهداف تعیین شده بخش در سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در

افق  ،1404سیاست های کل اقتصاد مقاومتی ،سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی ابالغی مقام معظم رهبری ،قانون برنامه
ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی  ،سیاست های کلی نظام در حوزه های مرتبط با بخش صنعت ،معدن و تجارت ،برنامه

دولت دوازدهم و سند برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت می باشد .اهم این اصول به شرح ذیل می باشد:
 yyباور و تعهد عملی به اجرا و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به منزله تقوای اجتماعی مسئوالن بخش

 yyاهتمام به امنيت ،تسهیل و سودآوري سرمايهگذاري بخش خصوصي داخلي وخارجي براي رشد ارزش افزوده بخش
 yyتاکید و تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی از طریق به روز نمودن و توسعه فناوری
در اکتشاف ،استخراج و بهره برداری با پشتیبانی موثر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی
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8

  yyمحدوديت در سرمايهگذاري و تصديگري شركتهاي دولتي به جز سازمانهاي توسعهاي در مناطق غيربرخوردار با
مشاركت بخش غيردولتي در چارچوب قوانين جاري كشور
 yyسرمايهگذاري متوازن با تمركز بر اجراي طرح آمايش سرزمين در جهت ايجاد توسعه پايدار
 yyتشويق بخش خصوصي به سرمايهگذاري در طرحهاي صنايع نوين و پيشرفته با فناوري باال با مشاركت سازمانهاي
توسعهاي و شركتهاي خارجي
  yyاهتمام و توجه جدی به فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاههای تولیدی و تجاری
 yyتمركز بر سياستگذاري و كاهش سهم دولت در اداره امور صنعتي ،معدني و تجاري كشور(خصوصي سازي) درجهت
ايفاي سياستهاي مصوب اصل  44و تحقق چشم انداز  1404در راستاي افزايش رقابتپذيري و جلوگيري از هرگونه
انحصار
 yyبهبود فضاي كسب وكار از طریق ساده سازی ،حذف فرآیندهای زائد و دست و پاگیر با پذیرش اصل اعتماد به فعاالن
اقتصادی
  yyاستفاده بهينه از منابع و مواد خام در توليد با ارزش افزوده باال و ايجاد محدوديت در صادرات مواد خام
  yyاصالح و بهينهسازي الگوي مصرف با رويكرد استفاده از توليدات داخلي
  yyتوسعه ديپلماسي كسب وكار براي شكلدهي بازارهاي جديد و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با ديگر كشورها به
ويژه با كشورهاي همسايه و منطقه
  yyتوانافزايي و توسعه منابع انساني به ويژه در سطوح مديريت
  yyحصول اطمينان از تامين و توزيع مناسب كاالهاي اساسي با هدف امنيت غذايي
  yyهدایت فعالیتهای صنعتی و معدنی به سوی استفاده درست و بهینه از منابع طبیعی با توجه به رعایت مالحظات
زیست محیطی
  yyحمایت از حقوق مصرفکنندگان و توانمندسازی آنان از طریق اطالعرسانی منظم ،به روزآوری مقررات و قواعد مربوط
به حمایت از مصرفکنندگان مطابق با روشهای نوین جهانی و کاهش روش-های غیرمنصفانه و غیر رقابتی کسب و کار
  yyبهره برداري صيانتي از معادن كشور و حفظ محيط زیست؛
  yyپرهيز و جلوگيري از انواع فساد اداري ،مالي و اقتصادي در بخش هاي صنعت ،معدن و تجارت از طريق شفافسازي
و اعمال نظارت بر فرآيند امور
  yyرعایت مالحظات زیست محیطی در تمامی فعالیت های اقتصادی بخش.
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 -3افق اجرای برنامه نوید های آتی

در راستاي سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران ،چشمانداز بخش صنعت ،معدن و تجارت در افق سال1404به شرح ذيل ترسيم
شده است:

« بخش صنعت ،معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور ،رقابتپذیر در بازارهای بینالمللی ،بالنده ،درونزا،
برونگرا و در تراز کشور نوظهور صنعتی»

با توجه به چشم انداز فوق الذکر ،بخش در افق  1404دارای ویژگیهای مهم زیر خواهد بود:
 جایگاه اول صنعتی ،معدنی و تجاری در منطقه هم تراز با کشورهای نوظهور صنعتی در شاخص های اقتصادی بین المللی وجود زمینه های جذاب برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی رقابت پذیر و برخوردار از فضای مناسب کسب و کار اقتصادی بزرگ با سهم مناسب در تجارت جهانی وجود بخش خصوصی توانمند و مجموعه های فعال بزرگ مقیاس در تولید و خدمات سهم باالی نفوذ فناوری در صنایع مختلف -متنوع در تولیدات صادراتی و پیوسته به زنجیره ارزش جهانی

برای دستیابی به اهداف چشم انداز فوق الذکر ،اهم اهداف کلی و کمی  بخش در افق  1400به شرح زیر ارایه می شود:
الف -اهم اهداف کلی:

 	 yyارتقای بهرهوری در بخش
 	 yyافزایش رقابتپذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی  صادرات محور
 	 yyافزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور
 	 yyافزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان
 	 yyافزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان
 	 yyافزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت ،معدن و تجارت
 	 yyافزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و باال در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور
 	 yyتوسعه اشتغال پايدار در بخش صنعت ،معدن و تجارت
 	 yyافزایش جذب سرمایهگذاری خارجی
 	 yyافزایش کارآیی نظام توزیع کاال و خدمات
 	 yyارتقای سهم معدن و فعالیت های معدنی در اقتصاد
 	 yyالحاق به سازمان جهانی تجارت و بهرهبرداری از ظرفیتهای آن
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رویکردها و برنامه

ب -اهم اهداف کمی

* بر اساس اطالعات مركز آمار ايران
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محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود ،احصاء اهم قوت ها ،ضعفها،
فرصت ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد باالدستی با رویکرد مسئله محوری به شرح زیر ارائه می شود:
 	yyبهبود محیط سرمایهگذاری و فضای کسب و کار در بخش
 	yyتوسعه سرمایهگذاری داخلی وخارجی
 	yyرفع موانع ،تثبيت و ارتقای رونق توليد و توانمند سازی بخش خصوصی
 	yyتوسعه صادرات غیر نفتی
 	yyارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در توليد ناخالص داخلي
 	yyبهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی
 	yyبهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی
 	yyارتقای بهره وري عوامل تولید
 	yyتوسعه فناوری ،نوآوری و تحقیق و توسعه
 	yyپشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساختهای بخش
 	yyمدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق
 	yyارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش
 	yyبازنگری معماری سازمانی

