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 :  ١۴٠۴انداز صنعت خودرو در افق  چشم  .١
 

 ، ابالغی مقام معظم رهبري1404در افق  انداز جمهوري اسالمی ایران در راستاي سند چشم

  "افزاري و تولید علم با تأکید برجنبش نرم  1غربی دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادي، علمی وفناوري درسطح منطقه آسیاي جنوب"

... از  طریق ایجاد توانمندیها و قابلیتهاي علمی، فنی و لکوموتیو صنعت کشورعنوان پیشتاز و  صنعت خودرو به

  . انداز کشور ایفاي نقش نماید تواند در دستیابی به چشم می

  :شود  بشرح ذیل تعیین میانداز صنعت خودرو  براین اساس چشم

    

  دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروي منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان 

  پذیري مبتنی برتوسعه فناوري  از طریق رقابت

  

  : انداز فوق عبارتند از ه چشمراهبردهاي دستیابی ب

  

داخلی، مشترك یا جهانی در منطقه، با تأکید برصادرات  نمانامخودرو با  تولیدساخت و پایگاه  -1-1

  تولیدي  2محصوالت

معتبر داخلی یا جهانی در منطقه، با تأکید بر  نما نامهاي خودرو با  تولید قطعات ومجموعه ساخت و پایگاه -1-2

  مزیت رقابتی

هاي نوین و توسعه  درراستاي جذب فناوري) مستقیم یا مشترك(اري داخلی و خارجیگذ جذب سرمایه -1-3

 صادرات 

  خودرو درمنطقه صنعت پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی  -1-4

  

  

                                                
   غربی، قفقاز و کشورهاي همسا/خاورمیانه، آسیاي میانه= منطقه 1

  .باشد ش و صنایع جانبی خودرو میمالی، خدمات پس از فرو/سازي، خدمات مهندسی سازي، خودرو سازي، مجموعه منظور از صنعت خودرو، صنایع قطعه1

  
3
  محصوالت صنایع جانبی خودرو/خودرو/مجموعه/قطعه= محصوالت 
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   : ١۴٠۴در افق  اهداف صنعت خودرو  .٢

 )سواري و وانت (  خودروهاي سبک-2-1

  میلیون دستگاه خودرو  3ولید حداقل ت -

  میلیون دستگاه براي بازار داخل 2تولید 

 دستگاه یکدستگاه  3صادرات از هر ( یک میلیون دستگاه براي صادرات  تولید( 

  داخلی نما نام )برند(ساخت داخل با سبک از خودروهاي % 50تولید حداقل  -

خودروهاي  براي سازان توسط قطعهقطعه  میلیارد دالر 25حداقل تامین   -

  ساخت داخل

سازان به بازارهاي  میلیارد دالر توسط قطعه 6به ارزش  صادرات قطعات  -

 ) و متفرقه خطوط تولید ، یدکی(مستقل خارجی 

 

 )حمل کاال و مسافر (  خودروهاي تجاري- 2-2

 هزار دستگاه خودرو 120تولید حداقل  -

  هزار دستگاه براي بازار داخل 90تولید 

  دستگاه یکدستگاه  4صادرات از هر ( هزار دستگاه براي صادرات  30تولید( 

  

  

  

   داخلیاز تولید ناخالص % 4صنعت خودرو حداقل  اتتولید  کسب سهم ارزش  -

افزوده کل  درصد  از ارزش 20افزوده صنعت خودرو حداقل  کسب سهم ارزش  - 

 صنعت کشور
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  بسرتهاي الزم براي حتقق اهداف ازها وین شیپ .٣
دولت از فرآیند توسعه  دار هدفمند منسجم و مدت 1مایتحو  الذکر مستلزم پشتیبانی  دستیابی به اهداف فوق

رهاي الزم براي تحقق اهداف فوق و توسعه صنعتی بست،  دولت با جلب همکاري سایر قوا. دباش صنعتی کشور می

  :نماید می فراهم به شرح ذیل را کشور

حفظ کید بر ور، باتأنگی کشتوسعه اقتصادي، اجتماعی و فره يها  بسترسازي مناسب در جهت اجراي برنامه .3.1

  آنها پذیرکردن و رقابت بنگاه اقتصاديبنگاهها به عنوان  هویت

 قانون اساسی 44اجراي صحیح و کامل قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  .3.2

  : 2و کار  محیط کسب بهبود .3.3

 شناسایی و اصالح عوامل بازدارنده 
 

 شده جهانی ن شناختهازیمو بر اصول شفاف و متکی بر ن و ضوابط، مبتنییثبات در قوان  
  
 3و مالی اصالح قوانین و تثبیت سیاستهاي پولی  
 
 تجارت وین اجتماعیکار، تام مالکیت معنوي ضد دمپینگ، ن مادر، مانندیاصالح قوان ،... 
 
  انحالل ادغام ،تجمیع ،اقتصادي مقیاس به یابیدست يبرا امور يساز ل و روانیتسهاصالح قوانین و ضوابط درارتباط با ،

 ...هاي صنعتی و  هولدینگ، ایجاد خوشه/تشکیل شرکتهاي مادر و ها رکتش
 

  قیمت بازار(تولید و عرضه محصوالت براساس اصول حاکم بربازار عرضه و تقاضا( 

 

انتقال با هدف  (J.V)گذاري مشترك  و سرمایه (FDI)خارجیگذاري مستقیم  تسهیل فرآیند جذب سرمایه .3.4

4صادراتی آنها/ بکه فروشهاي نوین و استفاده ازش فناوري
   

 
  اي و جهانی هاي منطقه حضور فعال درپیمان   .3.5

                                                
خرید تجهیزات آوري جدید،  هاي با فن حی مجموعههاي تحقیق و توسعه مخصوصاٌ  طرا هاي مادي مانند اولویت در اخذ  تسهیالت بانکی، پذیرش تمام یا بخشی از هزینه از طریق ارائه مشوق1 

  ....دادن در استفاده از حساب ذخیره ارزي و اولویتو تسهیالت دریافتی   ،شده، پرداخت  بخشی از کارمزد بانکی عنوان  مالیات پرداخت آوري جدید به افزاري خطوط تولید با فن سخت/رمن
2 BUSINESS ENVIROMENT 
 ...به صنعت، نرخ سود، نرخ ارز، تورم و  مانندحجم تسهیالت بانکی تخصیصی 3
درصد به  0.6گذاري خارجی به تولید ناخالص داخلی از  افزایش نسبت سرمایه )1388-1384(اقتصادي، اجتماعی وفرهنگی جمهوري اسالمی ایران فروض اساسی برنامه چهارم توسعه 4بند  4

 .درصد3
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در خصوص  صنعت،معدن وجتارتوزارت   يها استیس .۴
 صنعت خودرو

  : نههاي فناورا ها و قابلیت توانمنديارتقاء  .4.1

 مراکز ( بنگاهی هاي بین توسعه مشارکتR&D در حوزه خرید و انتقال تکنولوژي مورد  )... ساز ، خودروساز ، تست و آزمون و  هاي قطعه ، شرکت

   نیاز صنعت خودرو

  منتج به توسعه جدید و هاي  فناوري در حوزه  مخصوصاً مراکز علمی وپژوهشی و دانشگاه باخودرو صنعت مند  نظامارتباط

 )...  هیبریدي و  برقی ، ، کم مصرفخودروهاي  ،  ، مواد قابل بازیافتسازگار با محیط زیست  ( پایدار

 هاي علمی و فنآوري توسعه پارك  

 
 خدمات مهندسی و مشاوره توسعه 

 توسعه و گسترش انجمن هاي تخصصی 

 

  :پذیر مواد اولیه رقابتد یتول .4.2

  و رنگ ورق ، شیشه ، ( مورد نیاز صنعت خودرو  مراکز تولید مواد اولیه عمدهایجاد و توسعه( ... 

  ه پتروشیمیدر مواد جدید و مواد پای هاي نوین فناوريتوسعه 

  

 محیط زیستسازگار با بازیافت و  در حوزه مواد قابل وتوسعه تحقیق  

 
  :پذیر هاي رقابت مجموعه/تولید قطعات .4.3

  افزوده ارزشمتناسب با سازي و صنایع جانبی  و مجموعهسازي  صنعت قطعهو ارتقاء توسعه 

 
  معتبر ا نام نمبا  خارجی سازان مجموعه/سازان با قطعهمشترك /مستقیم گذاري سرمایه 

  

 قواي محرکه پلتفرم و ایجاد و گسترش مراکز تحقیق و توسعه به ویژه در بخش  

 
  یبنزینگازسوز،  پایهموتورهاي  ه ویژهب محرکه قواي بخشدر  نینو هاي يژتوسعه درحوزه تکنولو و محصول طراحی ، 

  ، برقی و هیبریدي دیزلی

 الکترونیک اي برق و ه مجموعه هاي نوین درزمینه توسعه فناوريو  طراحی 
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  هاي خودرو طراحی قطعات و مجموعه مراکزارتقاء ایجاد و  

 
  هاي خودرو آزمون قطعات و مجموعه مراکز  توسعهایجاد و 

  

  سازي هاي صنعتی تخصصی در حوزه صنعت قطعه توسعه شهركایجاد و 

 

  :پذیر د خودرو رقابتیتول .4.4

  توسط یک یا چند خودروسازي داخلی و یا معتبر  1پلتفرم مشتركده از ، استفاداخلینما نام با طراحی و تولید خودرو

  صادراتی/حفظ مزیت رقابتیجهانی با 

 
 زیست و سازگار با محیط مصرف کم/  )؟؟؟قیمت ارزان (رقابتی تولید خودروهاي 

 
  د خودرویی نظیر بکارگیري سامانه هاي هوشمن( خودرو تولیددر  هاي نوین فناوري نواوري و توسعهبکارگیري وCVT ( 

  

  روش  تدریجی تولید خودرو بهکاهشSKD  وFCKD 

  

 ودروهاي تولید داخل در سطح استانداردهاي جهانیارتقاء کیفیت و ایمنی خ 

  

  اتحادیه اروپا )؟؟روز(استانداردهاي با استانداردهاي ایمنی و آالیندگی برابر ارتقاء 

  

 هاي الزم یابی به استانداردها و تائیدیهایجاد و توسعه مراکز آزمون و تست خودرو براي دست 

  

  :در کالس جهانی  رقابت پذیر فروش وخدمات پس از فروشتوسعه  .4.5

o رقابت پذیر در کالس جهانی ي فروش و خدمات پس از فروشها توسعه زیر ساخت 

o رقابت پذیر در کالس جهانی ي فروش و خدمات پس از فروشها توسعه سیستم 

o رقابت پذیر در کالس جهانی مشتریانسطح رضایتمندي  مستمر ارتقاء 

 

                                                
رسانی، ترمز، اگزوز،  باشند و عموماً شامل شاسی، موتور، گیربکس و سیستمهاي فرمان، سوخت ن میگردد که ازدید مشتري پنها قطعاتی اطالق می به مجموعه و اصصالحاً (PLAT FORM)پلتفرم  1

  .باشد سیستم الکتریکی خودرو می اکسل، تهویه و
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 با ، قالب وابزار، آزمون هاي مرتبطتجهیزات خطوط تولید آالت و ماشین(توسعه صنایع جانبی رقابت پذیر .4.6

 در کالس جهانی )...،صنایع بازیافت و 

  ها خودرو ، قطعات و مجموعه ارداتو .4.7

 غیرفنی –اي  موانع غیرتعرفهتدریجی  حذف 

   
 انونی مشمول کاالهاي تولید داخل، از کاالهاي وارداتیاخذ تمام عوارض ق 

  

  در راستاي شفاف سازي فضاي رقابتی صنعت خودرو پنج ساله هاي دورهها براي  تعرفهو کاهش تدریجی تعیین  

  

 ها هاي خودرو و اجباري نمودن آن ، قطعات و مجموعهدوین و توسعه استانداردهاي خودروت 

  

 این سند 2ات خودرو براساس اهداف بند وارد و تنوع مدیریت کمی حجم 

  

 با رعایت قانون دومهاي دست  ، قطعات و مجموعهممنوعیت واردات خودرو 

  

  صنعت،معدن هاي مصوب وزارت  نامه خدمات پس از فروش برابر آئین فروش وبه ایجاد مراکز الزام واردکنندگان خودرو

 وتجارت

  

  ها خودرو ، قطعات و مجموعه صادرات  .4.8

 صادراتبسترهاي قانونی هاي موردنیاز و  زیرساخت تقویتو  تسهیل  

 
  و نسبت صادرات به تولید داخلمحصوالت صادراتی افزوده  شزمتناسب با ار یصادراتافزایش مشوقهاي  

 
 در جهت توسعه صادرات اي و جهانی هاي منطقه یماننقش صنعت خودرو در پ ءارتقا  

 
 صادراتیبازارهاي هدف براي مناسب خطوط اعتباري  مساعدت در تامین  

 
 المللی  توسعه مراکز بازاریابی بین ایجاد و 

 در قراردادهاي همکاري با طرف هاي خارجی ها خودرو ، قطعات و مجموعهصادرات  پیش بینی 
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  حمایت از مصرف کنندگان خودروهاي داخلی و وارداتی .4.9

  نامه اجرایی آن گان و آیینکنند نظارت براجراي قانون حمایت از حقوق مصرفمشارکت در تدوین و 

 فروش  از  پس  فروش و خدمات خدماتدر حوزه کیفیت و  و واردکنندگان خودرو خودروساز نظارت برعملکرد شرکتهاي

  براساس ضوابط ابالغی خودرو 

  نظارت برعملکرد سیستم نظرسنجی مشتریان و رسیدگی به شکایات آنها    

 

  ساختار صنعت خودرواصالح  .4.10

 و تخصیص آن% 65حداقل هزار دستگاه و فروش ساالنه  100از سبک با ظرفیت اسمی حداقل هاي خودروس شرکت 

 . گیرند  میفروش بعنوان بودجه تحقیق و توسعه در اولویت حمایت دولت قرار % 2حداقل 

  

 فروش % 2 و تخصیص حداقلآن % 65دستگاه و فروش ساالنه هزار  15هاي خودروساز تجاري با ظرفیت اسمی  شرکت

 .گیرند  مینوان بودجه تحقیق و توسعه در اولویت حمایت دولت قرار بع

  

 فروش بعنوان بودجه % 2حداقل  تخصیص و% 25حداقل  مرتبط داخلساز با سهم بازار هاي قطعه و مجموعه شرکت

  گیرند  میتحقیق و توسعه در اولویت حمایت دولت قرار 

 
 پذیر با تاکید بر ادغام و تجمیع ، جهت دستیابی به  رقابت هاي هسازان بزرگ در تولید قطعات و مجموع ایجاد مجموعه

ساز بزرگ در مقیاس  قطعه 5سازي با هدف دستیابی به حداقل  مقیاس اقتصادي تولید و توسعه متوازن صنعت قطعه

 .باشند  را داشته بازار تولید داخل% 50توانمندي تامین حداقل  کهجهانی 

 
  هدف دستیابی به  باخارجی یا داخلی و با شرکت هاي خودرو هاي تولید  شرکت... اتحاد استراتژیک ، تجمیع ، ادغام و

فروش و خدمات پس از  –تعداد تولید  –داشتن برند محصول : هاي مقیاس جهانی  شاخص( حداقل یک خودروساز بزرگ در مقیاس جهانی 

 )فروش از طریق شبکه جهانی 

  

 قانون اجراي سیاستهاي کلی  3در راستاي بند ب ماده صنعت سهام شرکت هاي این  بردولت  ختار مالکیتاصالح سا

  قانون اساسی 44اصل
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 ایفاي تعهدات سایر ذینفعان صنعت خودرو پیگیري هماهنگی و .4.11

 ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت : 

o یعیاستفاده از سوخت گاز طب کید برتأ  CNG  جویی انرژي با آالیندگی پائین و صرفه ینهاي جایگز یا سوخت 

کامیونتهاي خدماتی ، اتوبوس،  بوس مینیمانند تاکسی، وانت، مسافربر، ون، در وسایل حمل و نقل پرپیمایش 

 نیروهاي نظامی، انتظامی/ ، خودروهاي دولتی)برون شهري/در تمام موارد درون(

o درحال تردد و هم چنین خودروهاي با ضریب تراکم  سوز کردن کارگاهی خودروهاي کید بر ممنوعیت دوگانهتأ

 و یا خودروهاي با سن بیش از پنج سال 9کمتر از 

o تعیین شده در ضوابط مربوطهکید بر سرعت بخشیدن به خروج خودروهاي فرسوده با میانگین عمر سنی تأ 

  :وزارت کشور

o  خودرو  مترو ، مونوریل و( اوگان حمل و نقل عمومی اولویت دادن به نوسازي ن( 

o شهرداریهاي  کالن شهرها: 

 متناسب با توسعه صنعت خودرو به ساخت پارکینگ در کالن شهرها توسعه 

  متناسب با توسعه صنعت خودرو مراکز معاینه فنیو توسعه ایجاد  

  مؤثر بر ترافیک شهري شرفتهدر کشورهاي پیاستفاده از استانداردهاي متداول شهرسازي 

 شهري توسعه متوازن معابر درون 

 اقماري کالن شهرها هاي توسعه خطوط ریلی درون شهري و بین شهرك 

 وزارت  نفت:  

o تراز با  استانداردهاي مصوب مورد عمل صنعت  با کیفیت هم مصوبه دولت مین و توزیع سراسري سبد سوختتأ

 خودرو

o  هاي سوخت متناسب با رشد صنعت خودرو تدریجی جایگاهتوسعه 

o  زاي  ماده سرطان( سوخت مواد آالینده و مضر درحذفMTBE وبنزن.....(  

 وزارت راه و ترابري : 

o  اي و تسریع در اجراي آن ونقل جاده نوسازي ناوگان حمل مناسب تخصیص بودجهتسریع در 

o مخصوصاً (هشداردهنده دیداري  راهنما و نصب عالئمو  و رفع نقاط حادثه خیز هاي اصلی تانداردسازي جادهسا

 )ي خارج از  شهرهاکیلومتر 30 تا فاصله

o  و ناوگان درتردد صنعت خودرو توسعهزیر ساختهاي حمل ونقل متناسب با ها و  متوازن راهتوسعه 

 اظهاریها   رعایت استانداردهاي مصوب در مورد واردات و جلوگیري از کم :وزارت بازرگانی و گمرك 

o عملیات بازرگانی و تجارت خارجی سازي سازي و روان تسهیل ، شفاف 

 مرکزي  رت اقتصاد و دارایی و بانکوزا: 

o سرمایه در گردش ( ها در جهت تامین مالی  حمایت از شرکت( 

o با توجه به شرایط بازار خودروهاي  این سند ساله اول 5در (ها براي خرید خودرو  توسط بانک ، اعطاي تسهیالت

 )باشد  خودروهاي تجاري می اري اولویت در واگذاري تسهیالت بهتج
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o ي تسهیالت بمنظور جایگزینی خودروهاي فرسوده اعطا 

o هاي کلیدي با فنآوري نوین قطعات و مجموعه گذاري در ایجاد و توسعه حمایت از سرمایه 

o هاي بنیادي هاي تحقیق و نوسعه و طراحی محصول و فنآوري مشارکت دولت در تامین هزینه 

o زیر باشد  که حائز شرایط گذاري خارجی در صنعت خودرو حمایت از سرمایه: 

 تاسیس مرکز تحقیق و توسعه در داخل کشور 

 ایجاد تراز ارزي صادرات و واردات 

 هاي داخلی  اولویت تامین قطعات از شرکت 

 سازمان  محیط زیست:  

o استانداردهاي آالیندگی مصوبفاقد  يت تردد خودروهایممنوع 

o ممنوعیت استفاده از انواع مواد مضر در سوخت و مواد اولیه 

 رانیا یقات صنعتیستاندارد و تحقموسسه ا : 

o  و نظارت عملی  بر  اجراي آنها در مورد  خودرو صنعت با مرتبط هاي استانداردتدوین ، توسعه و بروزآوري

 بعنوان تنها مرجع قانونیکاالهاي  تولید داخلی و  وارداتی 

o دایرکتیو 55باري هاي خودرو در ارتباط با استانداردهاي اج توسعه مراکز آزمون قطعات و مجموعه 

 اعمال قوانین مصوب در مورد تردد خودرو ها  : راهورناجا 

 
  بروزآوري و ارائه آمار و اطالعات مربوط به صنعت خودرو متناسب با نیاز این صنعت جمعاوري :مرکز آمار ایران ، 

 الزامات خودروسازان .۵
  صنعت خودروکشورتوسعه   ياستهایاهداف و س رعایت مفاد  .5.1

  :از جمله صنعت، معدن وتجارتوزارت  یابالغ ت ضوابطیرعا .5.2

  رعایت استانداردهاي تولید، ایمنی و عملکردي 

 اجراي سیستم نظارت برفرآیند تولید  و استقرار(COP) 1 

 
  معیار جرائم مالی براي انحراف از ها و اعمال مشوق(رعایت استانداردهاي زیست محیطی مصوب( 

 
  صوالتعملکرد مح کیفیت و جامعاستقرارنظام 

 
 شده  معیارهاي تعیین اهداف وسیاستها وبا اي از عملکرد واقعی  مقایسه انتشارگزارشهاي ادواري و تهیه و 

 

                                                
1 CONFORMITY OF PRODUCTION  
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  حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو قانون هاي فروش و خدمات پس از فروش و آیین نامهاجراي 

  

 تولید خودرو براساس سبد سوخت مصوب دولت براي بازار داخل  

  

 ها ري سیاستبازنگ .۶

  .مورد بازنگري قرار گیرد "1404هاي صنعت خودرو در افق  اهداف وسیاست "سال یکبار سند 5هر  .6.1

اهداف و سیاست هاي  مندرج در سند ي ها سیاست تحقق اهداف و براي غلطان ساله 5 هاي تهیه برنامه .6.2

  عملکرد با وبازنگري ساالنه در مقایسه 1404توسعه صنعت خودرو در افق 

، برنامه هاي اجرایی و آئین نامه هاي مربوطه در کمیته هاي تخصصی شوراي سیاستگذاري خودرو سند   این .6.3

 .قرارگرفته و در شورا به تصویب می رسد ساالنه مورد بازنگري
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  1404در افق  هاي اهداف فرض اهم پیش

 

 2باشـد کـه    دسـتگاه مـی  میلیـون   3/2بـه تعـداد    سبکبینی تقاضاي بازار داخلی خودروهاي  پیش .1

 .گردد  هزار دستگاه از طریق واردات تامین می 300میلیون از طریق تولید داخل و 

هـزار   90باشد کـه   هزار دستگاه می 100به تعداد  تجاريبینی تقاضاي بازار داخلی خودروهاي  پیش .2

  .گردد  هزار دستگاه از طریق واردات تامین می 10از طریق تولید داخل و 

 %50: سازان داخلی از ارزش فروش یکدستگاه خودروي تولید داخل  هسهم قطع .3

 

و  میلیارد دالر براي خطوط تولیـد و یـدکی   5/22: سازان براي خودروهاي ساخت داخل  تامین قطعه .4

 میلیارد دالر براي بخش متفرقه 5/2

  هزار دالر 15حدود  1404رو در سال قیمت متوسط یکدستگاه خود .5

 :ازار داخل سازان به ب فروش قطعه .6

                                                                                                                             

 OEM + OES= میلیارد دالر  5/22

  AM= میلیارد دالر  5/2                                                                        

 

صادراتی توسط  CKDیا  CBUشامل قطعات مرتبط با خودروهاي :  سازان  صادرات  قطعه .7

  .باشد  خودروسازان داخلی نمی

                                                                                                                                       

 سال اول 5: برابر وضعیت فعلی  10)  1/0* 10=1میلیارد دالر ( 

  ساله دوم 5: ساله اول  5برابر برنامه  3)  3*1=3میلیارد دالر ( 

  ساله سوم 5: ساله دوم  5برابر برنامه  2)  2*3=6میلیارد دالر ( 
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  : خودرو از تولید ناخالص داخلی صنعت اتپیش فرض ها و نحوه برآورد سهم ارزش تولید .8

  

   هزار دالر   15سه میلیون دستگاه به قیمت متوسط  1404تعداد تولید انواع خودروي سواري و وانت در افق  

  3000000*  15 000=45( میلیارد دالر   45ارزش تولید خودرو( 

   میلیارد دالر       2.5ارزش خدمات پس از فروش در افق برنامه 

 میلیارد دالر 47.5صنعت خودرو در افق برنامه  ارزش تولید 

 GDP  میلیارد دالر 370حدود  92اعالم شده در سال 

 GDP  میلیارد دالر 550حدود  93پیش بینی شده براي سال 

  7رشد متوسط در نظر گرفته شده براي سالهاي باقیمانده تا افق برنامه سالیانه% 

 پیش بینیGDP  دالر میلیارد 1158حدود  1404در سال 

 47.5/  1158* 100% =4.1.......سهم ارزش تولید صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی برابر است با 

  

 


