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  :  ١۴٠۴انداز صنعت خودرو در افق  چشم  .١

 
 ، ابالغي مقام معظم رهبري1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  در راستاي سند چشم

  "افزاري و توليد علم با تأكيد برجنبش نرم  1غربي دست يافتن به جايگاه نخست اقتصادي، علمي وفناوري درسطح منطقه آسياي جنوب"

... از  طريق ايجاد توانمنديها و قابليتهاي علمي، فني و لكوموتيو صنعت كشورعنوان پيشتاز و  صنعت خودرو به
  . انداز كشور ايفاي نقش نمايد ر دستيابي به چشمتواند د مي

  :شود  بشرح ذيل تعيين ميانداز صنعت خودرو  براين اساس چشم
    

  دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودروي منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم در جهان 
  پذيري مبتني برتوسعه فناوري  از طريق رقابت

  
  :ز فوق عبارتند ازاندا راهبردهاي دستيابي به چشم

  
 2پايگاه توليد خودرو با عالمت تجاري داخلي، مشترك يا جهاني در منطقه، با تأكيد برصادرات محصوالت -1-1

  توليدي 

هاي خودرو با عالمت تجاري معتبر داخلي يا جهاني در منطقه، با تأكيد بر  پايگاه توليد قطعات ومجموعه -1-2
  مزيت رقابتي

هاي نوين و توسعه  درراستاي جذب فناوري) مستقيم يا مشترك(يگذاري داخلي و خارج جذب سرمايه -1-3
 صادرات 

  پايگاه مراكز طراحي، آزمون و خدمات مهندسي خودرو درمنطقه -1-4
  

  

                                                 
   غربي، قفقاز و كشورهاي همسا/خاورميانه، آسياي ميانه= منطقه 1

  .باشد مالي، خدمات پس از فروش و صنايع جانبي خودرو مي/سازي، خدمات مهندسي سازي، خودرو سازي، مجموعه منظور از صنعت خودرو، صنايع قطعه1
  
  محصوالت صنايع جانبي خودرو/خودرو/مجموعه/قطعه= محصوالت 3
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    : ١۴٠۴در افق  اهداف صنعت خودرو  .٢

 )سواري و وانت (  خودروهاي سبك -1-2

  ميليون دستگاه خودرو  3وليد حداقل ت -
 داخلميليون دستگاه براي بازار  2توليد  •
 )دستگاه يكدستگاه  3صادرات از هر ( يك ميليون دستگاه براي صادرات  توليد •

  ساخت داخل با برند داخليسبك از خودروهاي % 50توليد حداقل  -
خودروهاي  براي سازان توسط قطعهقطعه  ميليارد دالر 25حداقل تامين   -

  ساخت داخل

ان به بازارهاي ساز ميليارد دالر توسط قطعه 6صادرات قطعات به ارزش   -
 ) و متفرقه خطوط توليد ، يدكي(مستقل خارجي 

 
 )حمل كاال و مسافر (  خودروهاي تجاري -1-2

 هزار دستگاه خودرو 120توليد حداقل  -

 هزار دستگاه براي بازار داخل 90توليد  •
 )دستگاه يكدستگاه  4صادرات از هر ( هزار دستگاه براي صادرات  30توليد  •

  
  
  
 

  از توليد ناخالص ملي % 4ه صنعت خودرو حداقل افزود كسب سهم ارزش  -
  

افزوده كل  درصد  از ارزش 19افزوده صنعت خودرو حداقل  كسب سهم ارزش  -
 صنعت كشور
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  ي اهدافها فرض اهم پيش
 

 2باشـد كـه    ميليـون دسـتگاه مـي    3/2بـه تعـداد    سبكخودروهاي  بيني تقاضاي بازار داخلي پيش .1
 .گردد  هزار دستگاه از طريق واردات تامين مي 300ميليون از طريق توليد داخل و 

هـزار   90باشد كـه   هزار دستگاه مي 100به تعداد  تجاريبيني تقاضاي بازار داخلي خودروهاي  پيش .2
  .گردد  هزار دستگاه از طريق واردات تامين مي 10از طريق توليد داخل و 

 %50: داخل سازان داخلي از ارزش فروش يكدستگاه خودروي توليد  سهم قطعه .3
 

و  ميليارد دالر براي خطوط توليد و يـدكي  5/22:  داخل براي خودروهاي ساخت سازان تامين قطعه .4
 ميليارد دالر براي بخش متفرقه 5/2

  هزار دالر 15حدود  1404رو در سال قيمت متوسط يكدستگاه خود .5

 :سازان به بازار داخل  فروش قطعه .6
                     

 OEM + OES= ميليارد دالر  5/22

  AM= ميليارد دالر  5/2                                                                        
 
صادراتي توسط  CKDيا  CBUشامل قطعات مرتبط با خودروهاي :  سازان  قطعهصادرات   -6

  .باشد  خودروسازان داخلي نمي
                                                                                                                                       

 سال اول 5: برابر وضعيت فعلي  10)  1/0* 10=1ميليارد دالر ( 

  ساله دوم 5: ساله اول  5برابر برنامه  3)  3*1=3ميليارد دالر ( 
  ساله سوم 5: ساله دوم  5برابر برنامه  2)  2*3=6ميليارد دالر ( 
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   بسترهاي الزم براي تحقق اهداف ازها وين شيپ  .٣
دولت از فرآيند توسعه  دار هدفمند منسجم و مدت 1حمايتو  الذكر مستلزم پشتيباني  دستيابي به اهداف فوق

رهاي الزم براي تحقق اهداف فوق و توسعه صنعتي بست،  دولت با جلب همكاري ساير قوا. دباش صنعتي كشور مي
  :نمايد مي فراهم به شرح ذيل را كشور

حفظ كيد بر اتأنگي كشور، بتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فره يها  بسترسازي مناسب در جهت اجراي برنامه .3.1
  آنها پذيركردن و رقابت بنگاه اقتصاديبنگاهها به عنوان  هويت

 قانون اساسي  44سرعت بخشيدن به اجراي اصل  .3.2

شناسايي و اصالح عوامل و  ، ارتقاي بهره وري2و كار  محيط كسب برنده پيشفضاي  يها بهبود شاخص .3.3
 :بازدارنده

  شده جهاني ازين شناختهمو متكي بر بر اصول شفاف و ن و ضوابط، مبتنييثبات در قوان 
  

  3اصالح قوانين و تثبيت سياستهاي پولي 
 

 ...، تجارت وين اجتماعيكار، تام مالكيت معنوي ضد دمپينگ، ن مادر، مانندياصالح قوان 
 

نحالل ، اادغام ،تجميع ،اقتصادي مقياس به يابيدست يبرا امور يساز ل و روانيتسهاصالح قوانين و ضوابط درارتباط با  
 ...هاي صنعتي و  هولدينگ، ايجاد خوشه/ها، تشكيل شركتهاي مادر شركت

 
 )زارقيمت با(توليد و عرضه محصوالت براساس اصول حاكم بربازار عرضه و تقاضا  

 
انتقال با هدف  (J.V)گذاري مشترك  و سرمايه (FDI)خارجيگذاري مستقيم  تسهيل فرآيند جذب سرمايه .3.4

   4صادراتي آنها/ ده ازشبكه فروشهاي نوين و استفا فناوري
 

                                                 
خريد تجهيزات آوري جديد،  هاي با فن حي مجموعههاي تحقيق و توسعه مخصوصاٌ  طرا هاي مادي مانند اولويت در اخذ  تسهيالت بانكي، پذيرش تمام يا بخشي از هزينه از طريق ارائه مشوق1 

  ....دادن در استفاده از حساب ذخيره ارزي و اولويتو تسهيالت دريافتي   ،شده، پرداخت  بخشي از كارمزد بانكي عنوان  ماليات پرداخت آوري جديد به با فن افزاري خطوط توليد سخت/نرم
2 BUSINESS ENVIROMENT 
 ...به صنعت، نرخ سود، نرخ ارز، تورم و  مانندحجم تسهيالت بانكي تخصيصي 3
درصد به  0.6گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي از  افزايش نسبت سرمايه )1388-1384(اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران نامه چهارم توسعهفروض اساسي بر 4بند  4
 .درصد3
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  اي و جهاني هاي منطقه درپيمان حضور فعال   .3.5

 صنعت خودرودر خصوص  ع و معادنيوزارت صنا  يها استيس .۴
  :از طريق نههاي فناورا ها و قابليت توانمنديارتقاء  .4.1

در حوزه خريد و انتقال تكنولوژي مورد  ... )ن و ساز ، خودروساز ، تست و آزمو هاي قطعه ، شركت R&Dمراكز ( بنگاهي هاي بين توسعه مشاركت 
   نياز صنعت خودرو

سازگار با محيط  ( منتج به توسعه پايدارجديد و هاي  فناوري در حوزه  مخصوصاً دانشگاه باخودرو صنعت مند  نظامارتباط  
 )...  هيبريدي و  برقي ، ، كم مصرفخودروهاي  ،  ، مواد قابل بازيافتزيست 

  هاي علمي و فنĤوري توسعه پارك 
 

 خدمات مهندسي و مشاوره توسعه 
  

 توسعه و گسترش انجمن هاي تخصصي 
 

  :از طريقپذير مواد اوليه رقابتد يتول .4.2

 ... )ورق ، شيشه ، رنگ و ( مورد نياز صنعت خودرو  مراكز توليد مواد اوليه عمدهايجاد و توسعه  

 وشيميدر مواد جديد و مواد پايه پتر هاي نوين فناوريتوسعه  
  

  محيط زيستسازگار با بازيافت و  در حوزه مواد قابل وتوسعه تحقيق 
 

  :از طريقپذير هاي رقابت مجموعه/توليد قطعات .4.3

 افزوده ارزشمتناسب با سازي و صنايع جانبي  و مجموعهسازي  صنعت قطعهو ارتقاء توسعه  
 

 معتبر المت تجاريباع خارجي سازان مجموعه/سازان با قطعهمشترك /مستقيم گذاري سرمايه  
  

  ايجاد و گسترش مراكز تحقيق و توسعه به ويژه در بخش قواي محركه 
 

 ، يبنزينگازسوز،  پايهموتورهاي  ه ويژهب محركه قواي بخشدر  نينو هاي يژتوسعه درحوزه تكنولو و محصول طراحي  
  ، برقي و هيبريدي ديزلي

 الكترونيك ق و هاي بر مجموعه هاي نوين درزمينه توسعه فناوريو  طراحي 
  

  هاي خودرو طراحي قطعات و مجموعه مراكزارتقاء ايجاد و  
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 هاي خودرو آزمون قطعات و مجموعه مراكز  توسعهايجاد و  

  
 سازي هاي صنعتي تخصصي در حوزه صنعت قطعه توسعه شهركايجاد و  

 
  :از طريقپذير د خودرو رقابتيتول .4.4

توسط يك يا چند خودروسازي داخلي و يا  1پلتفرم مشتركتفاده از طراحي و توليد خودرو با عالمت تجاري داخلي، اس 
  صادراتي/حفظ مزيت رقابتيجهاني با معتبر 

 
 زيست و سازگار با محيط مصرف كم/ قيمت  ارزانتوليد خودروهاي  

 
 خودرو توليددر  هاي نوين فناوريتوسعه بكارگيري و  

  
 FCKDو  SKDتوقف تدريجي توليد خودرو به روش  

  
 ودروهاي توليد داخل در سطح استانداردهاي جهانيء كيفيت و ايمني خارتقا 

  
 استانداردهاي روز اتحاديه اروپابا استانداردهاي ايمني و آاليندگي برابر ارتقاء  

  
  هاي الزم ايجاد و توسعه مراكز آزمون و تست خودرو براي دستيابي به استانداردها و تائيديه 

  
  :در كالس جهاني از طريق  رقابت پذير فروش وخدمات پس از فروشتوسعه  .4.5

o ي فروش و خدمات پس از فروشها توسعه زير ساخت 

o ي فروش و خدمات پس از فروشها توسعه سيستم 

o ارتقاء سطح رضايتمندي مشتريان 

                                                 
رساني، ترمز، اگزوز،  شاسي، موتور، گيربكس و سيستمهاي فرمان، سوخت باشند و عموماً شامل گردد كه ازديد مشتري پنهان مي قطعاتي اطالق مي به مجموعه و اصصالحاً (PLAT FORM)پلتفرم  1

  .باشد سيستم الكتريكي خودرو مي اكسل، تهويه و
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 با ، قالب وابزار، آزمون هاي مرتبطتجهيزات خطوط توليد آالت و ماشين(توسعه صنايع جانبي رقابت پذير .4.6
  )...، صنايع بازيافت و

 

  ها خودرو ، قطعات و مجموعه ارداتو .4.7

 غيرفني –اي  موانع غيرتعرفهتدريجي  حذف 
   

  اخذ تمام عوارض قانوني مشمول كاالهاي توليد داخل، از كاالهاي وارداتي 
 

  در راستاي شفاف سازي فضاي رقابتي صنعت خودرو هاي پنج ساله دورهها براي  تعيين تعرفه 
  
 متناسب با توسعه صنعت خودرو ها كاهش تدريجي تعرفه 

  
 ها هاي خودرو و اجباري نمودن آن تدوين و توسعه استانداردهاي خودرو ، قطعات و مجموعه 

  
 اين سند 2واردات خودرو براساس اهداف بند  و تنوع مديريت كمي حجم 

  
 هاي دست دوم ممنوعيت واردات خودرو ، قطعات و مجموعه 

  
  هاي مصوب وزارت صنايع و معادن نامه مراكز خدمات پس از فروش برابر آئين به ايجادالزام واردكنندگان خودرو  

 
  ها خودرو ، قطعات و مجموعه صادرات  .4.8

  صادراتبسترهاي قانوني هاي موردنياز و  زيرساخت و تقويت تسهيل 
 

  و نسبت صادرات به توليد داخلمحصوالت صادراتي افزوده  شزمتناسب با ار يصادراتافزايش مشوقهاي  
 

  در جهت توسعه صادرات اي و جهاني هاي منطقه يماننقش صنعت خودرو در پ ءرتقاا 
 

  صادراتيبراي بازارهاي هدف مناسب خطوط اعتباري  مساعدت در تامين 
 

  المللي  توسعه مراكز بازاريابي بين ايجاد و 
 

  حمايت از مصرف كنندگان خودروهاي داخلي و وارداتي .4.9

 نامه اجرايي آن كنندگان و آيين قانون حمايت از حقوق مصرفنظارت براجراي مشاركت در تدوين و  



8 
  

   

فروش  از  پس  فروش و خدمات خدماتدر حوزه كيفيت و  و واردكنندگان خودرو خودروساز نظارت برعملكرد شركتهاي 

  براساس ضوابط ابالغي خودرو 

    نظارت برعملكرد سيستم نظرسنجي مشتريان و رسيدگي به شكايات آنها  
 

  ختار صنعت خودروسااصالح  .4.10

و هزار دستگاه  65هزار دستگاه و فروش ساالنه حداقل  100هاي خودروساز سبك با ظرفيت اسمي حداقل  شركت 
 . گيرند  ميفروش بعنوان بودجه تحقيق و توسعه در اولويت حمايت دولت قرار % 2تخصيص حداقل 

  
% 2هزار دستگاه و تخصيص حداقل  10ساالنه  هزار دستگاه و فروش 15هاي خودروساز تجاري با ظرفيت اسمي  شركت 

 .گيرند  ميفروش بعنوان بودجه تحقيق و توسعه در اولويت حمايت دولت قرار 
  
فروش بعنوان بودجه تحقيق و توسعه در % 2تخصيص حداقل و % 25ساز با سهم بازار حداقل  هاي قطعه و مجموعه شركت 

  گيرند  مياولويت حمايت دولت قرار 
 
پذير با تاكيد بر ادغام و تجميع ، جهت دستيابي به  رقابت هاي سازان بزرگ در توليد قطعات و مجموعه وعهايجاد مجم 

ساز بزرگ در مقياس  قطعه 5سازي با هدف دستيابي به حداقل  مقياس اقتصادي توليد و توسعه متوازن صنعت قطعه
 .باشند  را داشته بازار توليد داخل% 50توانمندي تامين حداقل  كهجهاني 

 
با هدف دستيابي به حداقل يك خودروساز بزرگ در هاي توليد خودرو  شركت... اتحاد استراتژيك ، تجميع ، ادغام و  

  )فروش و خدمات پس از فروش از طريق شبكه جهاني  –تعداد توليد  –داشتن برند محصول : هاي مقياس جهاني  شاخص( مقياس جهاني 

 
 ت ساير ذينفعان صنعت خودروايفاي تعهدا پيگيري هماهنگي و .4.11

 : ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت 
o يعياستفاده از سوخت گاز طب كيد برتأ  CNG  جويي انرژي با آاليندگي پائين و صرفه هاي جايگزين يا سوخت 

كاميونتهاي خدماتي ، اتوبوس،  بوس مينيمانند تاكسي، وانت، مسافربر، ون، در وسايل حمل و نقل پرپيمايش 
 نيروهاي نظامي، انتظامي/ ، خودروهاي دولتي)برون شهري/مام موارد دروندر ت(

o سوز كردن كارگاهي خودروهاي درحال تردد و هم چنين خودروهاي با ضريب تراكم  كيد بر ممنوعيت دوگانهتأ
 و يا خودروهاي با سن بيش از پنج سال 9كمتر از 

  تعيين شده در ضوابط مربوطهنگين عمر سني با مياكيد بر سرعت بخشيدن به خروج خودروهاي فرسوده تأ
  :وزارت كشور

o  مترو ، مونوريل و خودرو ( اوگان حمل و نقل عمومي اولويت دادن به نوسازي ن( 
o شهرداريهاي  كالن شهرها: 
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 متناسب با توسعه صنعت خودرو به ساخت پاركينگ در كالن شهرها توسعه 
  ه صنعت خودرومتناسب با توسع مراكز معاينه فنيو توسعه ايجاد  
 مؤثر بر ترافيك شهري شرفتهدر كشورهاي پياستفاده از استانداردهاي متداول شهرسازي  
 توسعه متوازن معابر درون شهري 
 هاياقماري كالن شهرها توسعه خطوط ريلي درون شهري و بين شهرك 

  :وزارت  نفت 
o انداردهاي مصوب مورد عمل صنعت تراز با  است با كيفيت هم مصوبه دولت مين و توزيع سراسري سبد سوختتأ

 خودرو
o  هاي سوخت متناسب با رشد صنعت خودرو تدريجي جايگاهتوسعه 
o  زاي  ماده سرطانحذفMTBE   

 : وزارت راه و ترابري 
o  اي و تسريع در اجراي آن ونقل جاده تخصيص بودجه نوسازي ناوگان حملتسريع در 
o كيلومتري خارج از   30 مخصوصاً تا فاصله(نده ديداري نصب عالئم هشداردهو هاي اصلي  تانداردسازي جادهسا

 )شهرها
o  صنعت خودروزير ساختهاي حمل ونقل متناسب با ها و  متوازن راهتوسعه 

 اظهاريها   رعايت استانداردهاي مصوب در مورد واردات و جلوگيري از كم :وزارت بازرگاني و گمرك 
o تجارت خارجي سازيعمليات بازرگاني و سازي و روان تسهيل ، شفاف 

 :مركزي  وزارت اقتصاد و دارايي و بانك 
o سرمايه در گردش ( ها در جهت تامين مالي  حمايت از شركت( 
o با توجه به شرايط بازار خودروهاي  اين سند ساله اول 5در (ها براي خريد خودرو  توسط بانك ، اعطاي تسهيالت

 )باشد  خودروهاي تجاري مي اري اولويت در واگذاري تسهيالت بهتج
o  اعطاي تسهيالت بمنظور جايگزيني خودروهاي فرسوده 
o وري نوين قطعات و مجموعه گذاري در ايجاد و توسعه حمايت از سرمايهĤهاي كليدي با فن 
o وري مشاركت دولت در تامين هزينهĤهاي بنيادي هاي تحقيق و نوسعه و طراحي محصول و فن 
o ه حائز شرايط زير باشد ك گذاري خارجي در صنعت خودرو حمايت از سرمايه: 

 تاسيس مركز تحقيق و توسعه در داخل كشور 
 ايجاد تراز ارزي صادرات و واردات 
 هاي داخلي  اولويت تامين قطعات از شركت 

  :سازمان  محيط زيست 
o استانداردهاي آاليندگي مصوبفاقد  يت تردد خودروهايممنوع 
o وليهممنوعيت استفاده از انواع مواد مضر در سوخت و مواد ا 

 : رانيا يقات صنعتيموسسه استاندارد و تحق 
o  و نظارت عملي  بر  اجراي آنها در مورد  خودرو صنعت با مرتبط هاي استانداردتدوين ، توسعه و بروزآوري

 بعنوان تنها مرجع قانونيكاالهاي  توليد داخلي و  وارداتي 
o دايركتيو 55انداردهاي اجباري هاي خودرو در ارتباط با است توسعه مراكز آزمون قطعات و مجموعه 
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 اعمال قوانين مصوب در مورد تردد خودرو ها  : راهورناجا 
 
 ، بروزآوري و ارائه آمار و اطالعات مربوط به صنعت خودرو متناسب با نياز اين صنعت جمعاوري :مركز آمار ايران  

 الزامات خودروسازان .۵
  صنعت خودروكشورتوسعه   ياستهاياهداف و س رعايت مفاد  .5.1

  :از جمله ع و معادنيوزارت صنا يت ضوابط ابالغيرعا .5.2

 رعايت استانداردهاي توليد، ايمني و عملكردي  

 1 (COP)اجراي سيستم نظارت برفرآيند توليد  و استقرار 
 

 )معيار جرائم مالي براي انحراف از ها و اعمال مشوق(رعايت استانداردهاي زيست محيطي مصوب  
 

 محصوالت عملكرد استقرارنظام كيفيت و 
 

 شده  اي از عملكرد واقعي با معيارهاي تعيين مقايسه انتشارگزارشهاي ادواري و تهيه و 
 

 اجراي آيين نامه قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو 
  

هيئتي متشكل از نمايندگان وزارت صنايع و معادن و (  توليد خودرو براساس سبد سوخت مصوب دولت براي بازار داخل 
 )نمايند  ماه نسبت به اعالم سبد سوخت كشور اقدام مي 3ينفعان ظرف مدت ساير ذ

  ها بازنگري سياست .۶
  

  مورد بازنگري قرار گيرد "1404هاي صنعت خودرو در افق  اهداف وسياست "سال يكبار سند 5هر  .6.1

  مندرج در سند سياستها تحقق اهداف و براي ساله 5 هاي تهيه برنامه .6.2

هاي تخصصي اين شورا مورد بازنگري قرار  ذاري صنعت خودرو و يا كميتهاين سند توسط شوراي سياستگ .6.3
  . ميگيرد 
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