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ط ـعایه همٍدن ٔعاًم بع َالوى کؿٍر  یک ا٘تكادی تٍان  زمیوي دـموان، بازدارهطى و دٔاَی تٍان تٍٗیت َامٜ یک بُوٍان ؽیاؽی، و ؽعیُتعاذتماَی ـر
 ذمٍ اـتع، مالک بي (ع) َلی زنعت هامي در اؽاس ًمین بع و میبعد بین هیغ از را میباـط ٔٗع و بیکاری  از هاـی ّالبا کي کػژیٌا و هاراؽتیٌا از بؼیاری 
وری 

 
باداهی و معدم ومٍ اقالح دـمن، با هبعد بع صعاج ا

 
ا ا وردى مٗطم ـًٌع

 
 .اؽت ـطى ا

مادگی معورت بع متُاؿ صطاوهط تاکیط
 
 ذامُي و ٔعد ٍ٘ام َوٍان بي دارایػػی بي زٖ زنعت اـارى و اؽتىاَت، ٘یط با دـموان با مبارزى بعای اؽالمی امت ا

ن در
 
 صكٍص در مُتبع ازادیث و صطا با ذوگ اَالم بي صٍاران ربا ٔعاصٍاهطن دیگع ؽٍی از و ؽٕیي أعاد بي دارایػػی واگظاری  از مٍموین امتواع و کعیم ٘عا
    .دارد مىلٍب اؽالمی ذامُي تؿکیٜ در مبسث این ویژى اًمیت از هؿان اؽالم در رباصٍاری  گواى ـطت

 بع ؽٍی از ا٘تكادی ذٌاد ؽاؿ َوٍان بي 1390 ؽاؿ هامگظاری  ؽعمایي و کار از زمایت ملی، تٍلیط ؽاؿ َوٍان بي 1391 ؽاؿ تُیین و اهٗالب مٌُم ًر
 دـموان و اؽتکبار ذٌان کي ـعایىی در و میطًط ٘عار ایعاهی ًع دوش بع بغرگ تکلیٕی کي دارد بغرگ ا٘تكادی بؼیخ یک زمان رؽیطن ٔعا از هؿان ایعاهی
ای ملت این دیعیوي  بعای رازٜ امالم دؽتٍر  و مٗطس دٔاع دوران یاد اهط، دادى ٘عار اؽالمی هٌام از معدم ؽازی  ذطا بعای ای وؽیلي را ا٘تكادی ٔؿاًر

.میومایط تطاَی را صعمؿٌع ازادؽازی 

بعی  مٌُم مٗام ـطى مىعح  مٍمٍَات ؽیب معورت صكٍص در داهؿدٍیان ذمٍ در ـمالی صعاؽان اؽتان در 91/7/12 در ًر
 
 و زهطگی ؽبک ـواؽی ا

ٍع مؼئلي بٍیژى  .میومایط ملی تٍلیط مٍاهٍ و کؿٍر  ا٘تكادی مُٓ هٗاط ـواؽایػػی و تسلیٜ بي ملغم را ما دولتی ادارات در پایین کارایػػی و ربا ـی

ایػػ ایعاهی، ؽعمایي و کار و ملی تٍلیط تٌطیط ٍَامٜ و مؿکالت یابی ریؿي و تسلیٜ با هٍـتار این در ت بعای یراًکاًر  اقلی بضؾ ؽي ًع ؽعیُتع پیؿٔع
 .میگعدد ارائي تدارت و تٍلیط صطمات، یُوی ا٘تكاد

 

 

انرحًٍَيثارکّ ضٕرِ  33آیّ -1

مٗطمي
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 ذٌاد ا٘تكادی و تٍلیط ملی
پیام در اؽعاؼ و روى زيادى پاش، و ريضت با مٗابلي بع تاکیط از پػ 

بع اقلی  ّاز َوٍان بي 74 ؽاؿ در اهٗالب مٌُم ًر
 
 ا٘تكادی، تظکعات ا

مؼئٍلینتٕاوتی بی از لي مٌُم صؿم ـاًط 1386 ؽاؿ ٔىع َیط هماز 

   و بٍدمسٜ این از کؿٍر  تٌطیطپظیعی  و اهعژی  مكعؼ ـطت بي هؼبت 

.گعدیط ؽٍصت مطیعیت ٘اهٍن تكٍیب و تطوینبعای ای مٗطمي امع این

وری  ٘بٜ، ؽالٌای گظاریٌای ؽعمایي ـطن َملیاتی بعای 1387 ؽاؿ
 
ت هام ـکٍٔایػػی و هٍا  .گٔع

ٔعاصٍاهطهط مكعؼ الگٍی اقالح بعای ا٘طام و ریغی  بعهامي بي را معدم و مؼئٍلین1388 در. 

یتٌای و ا٘تناائت وبٖ زعکت بعای تالـٌا تؿطیط بي را ًمگان منآَ کار و منآَ ًمت َوٍان بي 1389 ؽاؿ تُیین با  کؿٍر  ًٔع
ٍع بع ًمچوین و همٍدهط دٍَت ا و تسعیمٌا با مٗابلي بعای مٗاومتی ا٘تكاد مٍم ٍع و ٔؿاًر  .ٔعمٍدهط تاکیط واردات مطیعیت مٍم

ًطؼ کؿٍر، مؼائٜ تعین اؽاؽی مسٍر  َوٍان بي بضؾ این بع تاکیط با ا٘تكادی ذٌاد ؽاؿ َوٍان بي 1390 ؽاؿ هامگظاری  با 
ت بي معبي همٍدن وارد را دـمن تسعیمٌای معدهط کؿٍر  پیؿٔع  .بـع

و ذٍاهان ذمٍ در ماى مٌع در و گعدیط گظاری  هام ایعاهی ؽعمایي و کار از زمایت و ملی تٍلیط ؽاؿ َوٍان بي لي مٌُم تٍؽه 91 ؽاؿ 
ؽیب معورت ا٘تكادی، و اذتماَی مؿکالت بعصی بیان با ـمالی صعاؽان داهؿدٍیان

 
 .دادهط ٘عار تاکیط مٍرد را زهطگی ؽبک ـواؽی ا
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بی، ٍٔالد و ؽیمان 
 
قوایٍ هیعوگاًٌای زعارتی و ا

ت لکن بیؿت ا رویکعد ؽاصت ع بـعکػتٌای متُطدی پیؾ از اهٗالب با ًطؼ ؽاصت تدٌیغات ذاهبی هیعگاًٌای مٍرد هیاز تٍؽه ؽازمان گؼتعش و هٍؽازی قوایٍ ـکٜ گٔع
 .توطتدٌیغات بغرگ و ؽوگین لکن بي دلیٜ رویکعد ّالب پعوژى ًای بغرگ از ذملي هیعوگاًٌا بي ـیٍى وعح و ؽاصت چوطان مٍرد اؽتٕادى ٘عار هگٔع

 بی تٍؽه وزارت هیعو، زمیوي ( مپوا)ابتطا با تؿکیٜ ـعکت مطیعیت پعوژى ًای هیعوگاًی  1372در ؽاؿ
 
ب در زمیوي هیعوگاًٌای ا

 
در زٍزى هیعوگاًٌای زعارتی و ؽپػ ـعکت ٔعا

ا از داصٜ کؿٍر ٔعاًم گعدیط  .تٍلیط داصٜ درقط باالیػػی از هیاًز

یت هیعوگاًٌای زعارتی هكب ـطى کؿٍر از مسكٍالت ـعکت مپوا و  50بیؾ از درقط از ؽطًای هیعوگاًی کؿٍر ؽاصت ٔعاب میباـوط و ًع دو ـعکت بعای  60درقط ًٔع
ا از ذملي هٕت و زمٜ و هٜٗ ریلی و قادرات هیغ گامٌایػػی بعداـتي اهط  .تٍؽُي ؽٌم بازار صٍد بي ؽٍی ؽایع بازاًر

ز داهؾ، تدعبیات و َؿٖ ى اـعکت مپوا با مالکیت وزارت هیعو با ًطؼ بٍمی ؽازی قوایٍ تٍلیط تدٌیغات هیعوگاًی ابتطا با یک تكمیم اؽتعاتژیک وزیع و٘ت و با اؽتٕاد
ّاز بي کار همٍد و با ذلب مؿارکت یک مؿاور صارذی کا

 
اذٌادگعان دوران دٔاع مٗطس با  اؽتٕادى از یک مؿاور بعای تطوین داهؾ ٔوی وعازی ا ی ؽاصت بٍیلع را با امکاهات ًر

ذراب، ماـین ؽازی اراک و 
 
ّاز همٍد... قوایٍ ا

 
 .ا

 ّاز این زعکت با ؽٌم ؽاصت داصلی در زطود
 
بي تطریخ ؽٌم ؽاصت داصٜ أغایؾ دادى ـط و در اواصع دًي ًٕتاد زمیوي ورود ... درقط در زمیوي ؽازى، دیگ بضار و15پػ از ا

ن تٍربین بضار ٔعاًم گعدیط
 
 .بي ؽاصت ژهعاتٍر و ؽپػ تٍربین گاز و پػ از ا

 وردًا بؼیار با ارزش
 
ّاز این زعکت قوایٍ هیعوگاًی بي صٍدکػٕایػػی باالی اؽت و ًعچوط این دؽت ا

 
ولی زهدیعى مٌوطؽی در این رؽیطى اهط % 90اکوٍن با گظـت دو دًي از ا

 .بضؾ هیاز بي گؼتعش بیؿتع دارد و با ًطؼ کاًؾ ـطت مكعؼ اهعژی میتٍاهط مٍُ٘یت بي معاتب باالتعی دؽت یابط

ی بي کؿٍر ًؼتیم کي این َطد در ؽ میلیٍن تن  7بي  1390اؿ در بضؾ ٍٔالد با وذٍد تٍاهایػػی ایداد ـطى در بضؾ قوُت  ًمچوان ـاًط واردات بضؾ ٌَیمی از ٍٔالد مكٔع
ًن بي میغان 

 
 .میلیٍن تن قادر گعدیط 15رؽیط در زالی کي ؽوگ ا

 یت  .میلیٍن تن و  رتبي ؽٍم ذٌان دؽت یأتي اؽت 70بضؾ ؽیمان کؿٍر بي دلیٜ دؽتعؽی بي اهعژی ارزان بي ًٔع
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قوایٍ هٕت و گاز، ًٍایػػی، دریایػػی و ریلی
ط و ورود از مماهُت و اولیي اؽاؽوامي در ؽازی  بٍمی اؽتعاتژی  ٔٗطان دیگع ؽٍی از و باال زؼاؽیت بطلیٜ وگاز هٕت بضؾ  دارای ایعاهی، پیماهکاران و قوایٍ ـر

 هیاز بطلیٜ کمپعؽٍر  تٍربٍ تٍلیط بضؾ .اؽت أغودى تسعیم وعیٖ از گظاری  اجع بعای را وماَان امیط بعؽ  بضؾ صالؼ بع و اؽت دیگع بضؿٌای از بیؿتع وابؼتگی
ٍع این تٍلیطات در صٍبی ؽٌم بي ٔوی داهؾ اهتٗاؿ با و ایداد هٕت بازهؿؼتگی قوطوؽ تٍؽه قوُت  .یأتوط دؽت مسكٍالت ه

ن در ؽازی  بٍمی بعای تٌُطی و بٍدى بعدار بٌعى قوُت یک َوٍان بي هٕت قوُت اولیي هگاى
 
تي هٕت، داهؿکطى ایداد در زتی و هبٍد هٌغ مط ا  رویکعد این با ًا ـر

 .راًبعدی قوُت در صٍدکػٕایػػی هگاى با هي و گعدیط ایداد

از ٔعوهط 14 تُطاد و اهطازی  راى 2003 ؽاؿ در مسكٍؿ این تٍلیط صه و ـط ایداد ٔواوری  ذٌؾ یک زمیوي مؿتعک تٍلیط بعای 140 ایعان متٍؽه ًٍاپیمای اهتضاب با 
ن
 
ن پیؿعاهي ایوکي بطلیٜ بٍیژى و ایعان در بعداری  بٌعى ؽابٗي بطون ٔعوهط 12 مسطود تُطاد بي کي اهدایػػی از ًٍاپیما این .گعدیط تٍلیط ا

 
ٍع از کي ا  بي اؽت تٍربٍپعاپ ه

  ًٍایػػی هٜٗ و زمٜ ـعکػتٌای اذًان در را بطی ؽابٗي و ـط ًٍایػػی ؽاهسي چوط با  مٍاذي بٍد ـطى تٍلیط TV3  تٍربٍـٕت مٍتٍر  پایي بع %1 از کمتع و اهطکی تُطاد
هٌا از بعداری  بٌعى و صعیط و قسیر رویکعد یک با هٌایت در کي ،همٍد تعؽیم

 
ٍ و ـواؽایػػی زمیوي ًٍایػػی هٜٗ و زمٜ ـعکػتٌای تٍؽه ا  .گعدیط ٔعاًم معبٍوي مؿکالت ٔر

ـط دادى مظکٍر  ـعکت بي کؿتیعاهی مطیعیت بي اهتٗادی وعح  ـعایه در کاهتیوعی  زمٜ کؿتی ٔعوهط 6 تٍلیط بعای اؽالمی ذمٌٍری  کؿتیعاهی ـعکت تٍؽه ؽٕارش اولین 
 َطم کار، ؽوگین ابُاد بطلیٜ .ـط وارد صطمت بي ٍٔتی 20 مُادؿ کاهتیوع 2200 زمٜ ٘ابلیت با اراک-ایعان هام با 2009 ؽاؿ در تاصیع ؽاؿ 5 با کؿتی اولین و

مٍزش هیعوًای دادن دؽت از زبطى، اهؼاهی هیعوی بي دؽتعؽی
 
   .همٍد کوطتع را روهط زاقلي زیان و أغایؾ تٍلیط ًغیوي تامین، زهدیعى ٔٗطان و ؽابٗي با و دیطى ا

ٍابت بعوز و ـعکػتٌا ؽعیٍ أغایؾ بطلیٜ ؽالي 25 ٘طمت وذٍد با ریلی قوای  زطی تا و باری  واگوٌای ؽاصت زمیوي در اًوگعی  بضؾ بع تمعکغ دیگع ؽٍی از و ـکووطى ٘ر
ی صه و ریٜ ماهوط زیعؽاصت تدٌیغات زمیوي در بٍیژى و صٍدکؿؾ و متعو  واگن لکٍمٍتیٍ، ؽاصت زمیوي در ولی دارهط ٘بٍلی ٘ابٜ مٍُ٘یت مؼأعی   .ًؼتوط مُیٓ  ب٘ع

اؽت ـطیط باری  واگن زتی هاوگان صارج صعیط تمایالت ارز  هعخ  أغایؾ و ریلی قوایٍ صٍب تٍاهایػػی وذٍد با.   
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قوایٍ تٍلیط صٍدرو 
 ت و پػ از اهٗالب و بٍیژى پػ از دوران دٔاع مٗطس در اوایٜ دًي ٍع  80این قوُت از ؽالٌای ٘بٜ از اهٗالب در کؿٍر ـکٜ گٔع ط چؿمگیع در زٍزى بٍمی ؽازی و تو با ـر

ط و تٍؽُي قوُتی کؿٍر همایط ای معدم با اـتْاؿ زایػػی، کمک ـایاهی بي ـر  .مسكٍالت تٍاهؼت َالوى بع تامین هیاًز

 ي ای ؽوگین واردات بعای صٍدرو صارذی، این قوایٍ تٍاهؼتوط  ًایبا أغایؾ تُطاد تٍلیط صٍدرو ؽٍاری از یکكط ًغار دؽتگاى در ؽاؿ بي بیؾ از یک میلیٍن دؽتگاى و با تُٔع
 .٘یمتٌا را وی چوطین ؽاؿ متٍالی زٕي همایوط

 ًمغمان با ـعکػتٌای کعى ای ـعوع بي تٍلیط صٍدرو همٍد از زیث تُطاد صٍرد تٍلیطی  و رؽیطن بي رکٍرد یک وهیم میلیٍن صٍدرو در مٍُ٘یت  1341این قوُت کي در ؽاؿ
تُطاد  87یٍرو در ؽاؿ  5000بي کمتع از  81ًغار یٍرو در ؽاؿ  25000با وذٍد کاًؾ هعخ ارزبعی ؽبط مسكٍالت از  1391ممتازی ٘عار داـت تا با أغایؾ هعخ ارز در ؽاؿ 

 .  صٍدرو تٍلیطی بي زطود هكٓ کاًؾ یأت و معورت یک تْییع اؽاؽی راًبعد با تٍذي ویژى بي ابُاد ا٘تكاد مٗاومتی را همایان ؽاصت

اؿ بی تٍذٌی بي اهتٌارات ن زأغایؾ اهتٌارات مؿتعیان با مٍاذٌي با مسكٍالت وارداتی بي رویکعد وعازی و تٍلیط مسكٍالت با مالکیت مُوٍی داصلی مودع گعدیط و در َی
 .مؿکالت این قوُت را تؿطیط همٍد 4ذامُي و ؽازماهٌای ذیعبه ماهوط مسیه زیؼت بعای ارائي اؽتاهطارد یٍرو 

ٍع اؽت کي ّالبا با هٌام ت  .ي مٌار میگعددُٔعکم تٍذٌی بي صطمات پػ از ٔعوش و بٌبٍد مؼتمع از مؿکالت اؽاؽی این قوُت در مٗابٜ ؽیٜ واردات صٍدروًای متو

ابت و ایداد وتؿطیط مؿکالت َطیطى تامین ٘ىُات و قطمي پظیعی در ـعایه بسعان ذملي تسعیمٌا گعدیطى  از اتکاء مٕعط بي یک کؿٍر در تامین قوُت صٍدرو باَث کاًؾ ٘ر
 .اؽت

ٍع ٔعاوان ٘ىُات یک همٍهي مٍٖٔ در زٍزى زهدیعى تامین مسؼٍب میگعدد ولی در دو بضؾ دیگع تي این قوُت با وذٍد تو وی زهدیعى مٌوطؽی و یُ با تالـٌای قٍرت پظیٔع
را میتٍان بعای همٍهي ذکع  ایطزهدیعى صطمات پػ از ٔعوش مٌُٕایػػی وذٍد دارد کي زمیوي تکعار داؽتان تٍلیط پیکان را مٌیا همٍدى اؽت کي تٍلیط زطود بیؼت ؽاؿ پژو و پع 

 .همٍد

صٍدروًای ؽوگین همٍهي دیگع مٌُٕای این بضؾ اؽت کي بطلیٜ باال بٍدن ؽٍد تداری واردات، تٍلیط متٍ٘ٓ ـطى اؽت. 

ٔٗطان الگٍی مالیاتی بع صٍدروًای گعان، هي توٌا تمایٜ بي صعیط این صٍدروًا را أغودى بلکي راهت بازی را دامن زدى اؽت. 
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يهی ٔ کار ٔ ضريایّ ایراَی آضیة شُاضی تٕنیذ 
 بعی در تاریش ؽیب ـواؽی ؽبک زهطگی  91/7/23مٗام مٌُم ًر

 
ٍع را  31در صكٍص ا مٍم

هٌا مؼتٗیما بي مؼائٜ اـتْاؿ و تٍلیط معبٍط میؿط از ذملي  5مٍرد اـارى ٘عاردادهط کي 
 
مٍرد ا

ای صٍب  .ؽٍاؿ َلت راکط ماهطن بعصی هًٌع

 ن اؽت ماهوط مپوا یا ٔعاب هتایخ بؼیار محبت
 
در قوایُی کي مؿتعی و ؽعمایي گظار مالک ا

 .بٍدى اؽت

 ،بع  صالؼ وزارت هیعو ؽایع وزارتضاهي ًا و ؽازماهٌای بغرگ َملیاتی ماهوط هٕت، ًٍاپیمایػػی
ًن و

 
در اؽاؽوامي صٍد تکلیٕی بعای تٍلیط داصلی هطارهط و اّلب ... بوادر، کؿتیعاهی، راى ا

 .مطیعان این ؽازماهٌا صعیط صارج را مىلٍبتع ارزیابی میومایوط

 ط قوایٍ بغرگ ماهوط کؿتی ؽازی، قوایٍ ریلی  و ًٍاپیما ؽازی بطون پیؿیوي ٘بلی و با ـر
 .دُٔی بسعان أعین میگعدهط

 زهدیعى مٌوطؽی، زهدیعى ًؼتوط کي َبارتوط از ؽي مؿکٜ دروهی قوایٍ مظکٍر ّالبا دارای
 .زهدیعى صطمات پػ از ٔعوش. تامین و

 ُٓبُوٍان هعم أغار قوُت مٍذب بٌیوي هؿطن وعح و َطم مالزٌات  زهدیعى مٌوطؽیم
یوطى میگعدد

 
 .ؽاصت و ارتٗاء ا

غیوي و پعصىع ـطى    زهدیعى تامین مط موتخ بي تطارکات وٍالهی و پًع
 
 هاکارا

ها مواؽب َالوى بع هارمایتی مؿتعی و باالبعدن ًغیوي باَث از  زهدیعى صطمات پػ از ٔعوش

موط بٌعى بعداری  .يیگردددؽت دادن ٔعقت کؼب اوالَات ارـز

٘ابٜ ذکع اؽت کي بي تعتیب  ؽي مؿکٜ بیعوهی در مطیعیت بضؾ قوُت
 :  َبارتوط از

مطیعیت تٗاما 

مطیعیت موابٍ مالی 

مطیعیت واردات 

معد کي بؿعح زیع  ؽي مؿکٜ بیعوهی را در ؽىر ا٘تكاد کالن هیغ میتٍان بـع
 :میباـوط

یین هامي ًا
 
 ٍ٘اهین و ا

 تٍرم 

اهگیغى

ٍ اين هٗاط مُٓ دروهی و تٌطیطات بیعوهی بايط بعای  ٍغ ٔر با الگٍی هٗؿي راى بل
ن اتضاذ ٛويم تا روـی 

 
ت، ًغیوي و ریؼکٌای ا ت و هتیدي پیؿٔع َالوى بع ؽَع

.کاًؾ یابط

ؽازمان زمایت ماهوط )َالوى بع این با اقالح ؽاصتار و هٌام ؽازماهٌای هٌارتی 
بایط ٍَامٜ (کي مامٍریتی متوا٘ل را بع ٌَطى دارداز تٍلیط کووطى و مكعؼ کووطى 

.أت کیٕیت مسكٍالت داصلی را  ـواؽایػػی و معتٍٕ هماییم
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ویژگیٌای تٍؽُي مسكٍؿ ذطیط
میباـط وؽیلي ٘ابلیتٌای و کار ـعایه بین اهىباؽ َطم بعوز قوُتی مسكٍالت تٍؽُي معزلي ویژگیٌای از يکی 

تي باال صعابیٌا هعخ  ـعایه این در کي  .مییابط أغایؾ بعداری  بٌعى ًغیوي و و ٔر

ٍغ معزلي کي میعؽوط ما دؽت بي و٘تی قوُتی مسكٍالت ّالبا  یأت هیغ ًایػػی همٍهي ولی اهط کعدى ؽپعی  را بل
ط معازٜ وی از ٘بٜ مسكٍؿ مضتلٓ بطالیٜ کي میؿٍد  کي مٍارد این از ًایػػی همٍهي کي میعؽط ما دؽت بي ـر

 :از َبارتوط میطًط هؿان را دهیا بغرگ وعازان ؽوگین اـتباًات

معیکا الکػتعیک ذوعاؿ ـعکتU30C مطؿ لکٍمٍتی1ٍ)
 
 ا

لؼتٍم ـعکت AD43C لکٍمٍتی2ٍ)
 
 ٔعاهؼي ا

لمان زیموػParadiseصٍدکؿؾ ٘ىار3)
 
 ا

ٍکمپعؽٍر 4) SGT تٍرب لمان زیموػ 400
 
    ا

در میتٍاهط ـعکػتٌا این اـتباًات یابی ریؿي 

   این تکعار ازتماؿ کي مواؽبی ؽاصتار وعازی

 .همایط کمک بعؽط ممکن زطاٜ٘ بي مٍارد

گاًی این با این بع َالوى
 
  زهی چاهي ٘طرت ا

  ًغیوي با باالتع ٔوی داهؾ بي دؽتیابی بعای

  ٔعاًم ٘عارداد اهُٗاد زمان در کمتع زمان و

.میگعدد
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دٔرِ کاری

َرخ خراتی
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نقشه راه بلوغ برای تولید ملی

اجع گظار بع تٍلیط ملی( دروهی)ٍَامٜ داصلی 
ًماهگٍهي کي اـارى ـط ریؿي مؿکالت تٍلیط ملی را میتٍان بي ؽي دؽتي داصلی 

 .تٗؼیم همٍد( ا٘تكاد کالن)، مسیه قوُت و صارذی ( درون قوُت)        

ٍَامٜ داصلی بیؿتع بي زهدیعى مٌوطؽی و وعازی، زهدیعى تامین و 

 .زهدیعى صطمات پػ از ٔعوش باز میگعدد        

 ٍ یت از مٍمٍَات معبٍط بي زهدیعى مٌوطؽی مسؼٍب میؿٍهط کي ّالبا بطالیٜ مضتلٓ با ٔ و بطون د٘ت و  ریتاهتضاب مسكٍؿ و تکوٍلٍژی، اهتضاب مکان، اهتضاب ًٔع
و با این تكٍر کي مٌوطؽی در ابتطاء ًع کاری هیاز اؽت و بعای مؿتعیان ذطیط معورتی هطارد مٍرد بی مٌعی مىالُات کامٜ و بعرؽی گغیوي ًای ممکن اهدام گعدیطى اؽت

 .٘عار میگیعد

ی و تٍلیط کووطگان زیعمدمٍَي ًا و ب ت ذٌؿی، زمیوي اهىباؽ كٍر در بضؾ زهدیعى تامین، مؿاًطى میؿٍد ّالبا با مٗطمي مُیٓ و ًماًوگی دیع ًوگام با پیماهکاران َٔع
 .میگعدد اذيـعکػتٌای تامین کووطى با صٍاؽتي ًای ـعکػتٌای اقلی کاًؾ مییابط و بطلیٜ مٌوطؽی مُیٓ در اذعا تٍؽه ـعکػتٌای ؽازهطى با مؿکالت َطیطى مٍ

را بي تٍلیط ملی کم  ؿاندر بضؾ زهدیعى صطمات، ّالبا بی تٍذٌی ـعکػتٌای تٍلیطی بي صطمات پػ از ٔعوش هي توٌا وذٌي این ـعکػتٌا را در اهٌار مؿتعیان مضطوش و ای
ماری و اوالَاتی بعای تٍٗیت ُٔالیتٌای مٌوطؽی و تٍؽُي مسكٍؿ

 
 .  بی بٌعى میومایطاَتماد میومایط بلکي ـعکػتٌا را از موأٍ ا

کم تٍذٌی و اهگیغى پایین در یادگیعی و اذعای روـٌای 

 أغایؾ بٌعى وری وازطًای تٍلیطی و صطماتی در کوار          

ٍع          ؽیب پظیعی تٍلیط ملی دربضؿٌایتٍرم، مٍم
 
 زمیوي ا

 .  همٍدى اؽتقوُت، مُطن و کؿاورزی را تؿطیط         

 معیکاییٌا
 
 مىالُي و بعرؽی رویکعد متٕاوت ژاپوی ًا و ا

 در اَماؿ تْییعات در معازٜ مضتلٓ َمع مسكٍؿ هکات        

 .ارزهطى ای بعای تسلیٜ  اهتضاب اؽتعاتژی دربع دارد        

          

 

يُٓذضی

تايیٍ

خذيات

تٕنیذ
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(بضؾ قوُت)ٍَامٜ بیعوهی اجع گظار بع تٍلیط ملی

يذیریت 

تقاضا

يذیریت

يُاتع يانی

يذیریت 

ٔاردات
تٕنیذ
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مطیعیت تٗاما

 ٍع مطیعیت تٗاما بعهامي ریغی بعای ایداد اَتطاؿ و جبات در تٗاما اؽت  ًطؼ از وعح مٍم

 کي با این روش میتٍان َالوى بع بعهامي ریغان دولتی، ؽعمایي گظاران بضؾ صكٍقی را هیغ        

 بي بضؾ قوُت ذلب همٍد، ًماهگٍهي کي با روش مؿابي وزارت هیعو تٍاهؼت قوُت بغرگ        

 .مپوا را ایداد و تٍٗیت همایط       

زادی صعیطاران بضؾ       
 
 بعای ا٘تكادی ـطن تٍلیط بایط تُطاد را أغایؾ داد و این امع با ا

 صكٍقی بعای اهتضاب بطون ٘یط و ـعط مسطود میومایط ولی با تٍٗیت تُامالت اَناء        

 .میتٍان با زطاٜ٘ ًغیوي و زمان بي ًطؼ مىلٍب  دؽت یأت        

مطیعیت موابٍ مالی 

 ت بیؿتع ًمت گماردٌٍلبا وذٍد مکاهیغم  ـواصتي ـطى و مٍرد وجٍؽ تامین موابٍ ارزی بعای صعیط صارج بایط بي ایداد ؽاصتار و هٌادًای تامین موابٍ ریالی با ؽ. 

 ای بغرگ بین چوط پیماهکار میباـط بایط بي هسٍ مواؽب اقالح گع  .ددؽیؼتم مالیاتی کي ماهٍ بغرگی بعای تؿکیٜ مؿارکػتٌای تضككی و تٗؼیم کاًر

ّاز
 
بٍهمان و یا ًغیوي ًای تسمیلی از قازبان قوُت و صطمات بایط بي هسٍی تْییع یابط کي ًغیوي و زمان اولیي بعای ا

 
ُالیت یک مدمٍَي قوُتی ٔ  روـٌای دریأت زٖ ا

 .کاًؾ یابط

 وارداتمطیعیت 

با در بازار ذٌاهی بایط تؼٌیالتی بعای هٗؾ تٍلیط کووطگان در تامین         زتی بعای بضؿی از أالم وارداتی ٔعاًم گعدد وبعای اؽتٕادى از داهؾ ٔوی روز و اوالع از رویکعد و روـٌای ٘ر
 .این رویکعد با تُیین ؽٗٓ زٕي گعدد مٍارد کم هیاز بایط
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(بضؾ کالن)ٍَامٜ بیعوهی اجع گظار بع تٍلیط ملی
معبٍط بي ا٘تكاد کالن را میتٍان در بؼتع ٘اهٍن و مٗعرات، تٍرم  ٍَامٜ صارذی 

ی ذؼتدٍ همٍد          .و ٍَامٜ اهگیـغ

ٍگیعی از وٍالهی ـطن پعوژى ًا بعای تامین  ٍ٘اهین و مٗعرات  مٍذٍد با ًطؼ ذل

 از صارج، زمیوي را ٔعاًم همٍدى کي البتي ًاًعا قسیر و بدا بوٌع میعؽط، ولی بعای         

هٌا در ادامي مؼیع پیؾ بیوی مواؽبی ٔعاًم هومٍدى اؽت        
 
مادگی ا

 
 .ًمتعاز ـطن قوُت داصلی و ا

بعی مىعح گعدیط میتٍاهط بؼتع صٍبی بعای زٜ این مؿکٜ باـط ولی تا زمان تؿطیط تسعیمٌا متاؽ ٍع مطیعیت واردات کي تٍؽه مٗام مٌُم ًر ي زعکت ذطی در ٕاهمٍم
ی مضتلٓ وذٍد داـت ًا این زمیوي مؿاًطى هگعدیط، در واٍ٘ با رویکعد ّیع ُٔاؿ در بسث واردات، ٔعقت ًای ٔعاواهی کي بعای بعوز رؽاهی قوُت و ٔواوری در زمیوي

ت  .مٍرد بی تٍذٌی ٘عار گٔع

 میتٍاهط در اؽتٕادى از ٔواوری صارذی کي در ـعایه ـعوع کار الغامی اؽت، زمیوي ًای أعاط را ٔعاًم همٍدى ًماهگٍهي کي ... تمایٜ بي ؽٕع صارج ، مظاکعات صارذی و
تن ّویمت ذوگی رزموطگان اؽالم را از باالی کٍى ازط بي پایین کؿاهط و زمیوي ـکؼت را ٔعاًم همٍد  .تمایٜ بي گٔع

ی دیگع در بضؾ تدارت اؽت کي تدار بغرگ و ـعکػتٌای واؽىي و بٍیژى اؽتٕادى کووطدگان از راهتٌای دولتی بطلیٜ موأٍ بیؿتع ب جعگظاری بع تكمیمات،  ا اَامٜ اهگیـغ
 مؼیع ٍ٘اهین را بي ؽٍد صٍد تْییع میطًوط 

 جار اؽتٕادى از
 
واؽان بعای موتٍٕ ـطن از ا  .یط ملی را اجبات میومایطتٍلتٍذي بي تْییع ٘اهٍن ّویمت پػ از ذوگ ازط، هیاز بي ایداد اهگیغى مالی بعای مطیعان و کاـر

ؽودی ـعکػتٌا و  بارؽٌٍلت ـعایه تامین مالی در صعیط صارج و مؿکالت تامین مالی در صعیط داصٜ از ٍَامٜ دیگعی اؽت کي با ٔایواهػ داصلی و ایداد ؽیؼتم اَت
 .  اـضاص زٜ ـطهی اؽت

 ذؿن صٍدکػٕایػػی در اواصع از رویي ّیع متٍازن و هاَادالهي در زمایت از تٍلیط داصٜ یا صعیط صارج، زمیوي وابؼتگی بي واردات را زتی در ا٘الم زیاتی ماهوط گوطم پػ
 .  میلیٍن تن گوطم اهدامیط 6بي واردات بیؾ از  80دًي 

قإٌَ

تٕرو

اَگیسِ

تٕنیذ
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نقشه راه بلوغ برای تولید ملی

هٗؾ تٍرم و هعخ ارز در ؽٌم تٍلیط ملی
 تٍرمتٍلیط ملی و تٍرم بكٍرت مُکٍس اؽت بي هسٍی کي ًع ٘طر رابىي 

مٗابٜ بیؿتع باـط با ٔعض ارزش جابت ارز، ؽٌم تٍلیط ملی کاًؾ و در           

 .ؽٌم واردات أغایؾ مییابط

التی ق
 
ی و مٍاد اولیي، بؼیاری از ـعکػتٌا هٗطیوگی صٍد را بعای صعیط مٍاد اولیي و ماـین ا هٌا با عؼ بي دلیٜ تاجیع مؼتٗیم تٍرم بع کاالًای مكٔع

 
میومایوط کي هیاز بي ا

 .ٔاقلي زماهی زیادی ایداد میگعدد و این هیغ صٍد بع مؿکالت ایؿان میأغایط

ن بیؿتع ر یدر مٗابٜ رابىي ؽٌم تٍلیط ملی و هعخ ارز مؼتٗیم بٍدى بي هسٍی کي ًع ٘طر هعخ ارز باالتع باـط تٗامای تٍلیط ملی هؼبت بي واردات تعذی
 
أتي و ؽٌم ا

 .میگعدد

ای ٘اچاؽ و ٔعار ي گمعکی ٘ابٜ تْییع اؽت ولی ٔؿار مكعؼ کووطگان بٍیژى مكعؼ کووطگان دولتی و یا مؼیًع جار با تُٔع
 
هعا  از ًعچوط بضؿی از این ا

 
ي واُ٘ی تاجیعات ا تُٔع

 .میکاًط

ابت مسك ایػػی ماهوط چین، ًوط و بعزیٜ هٗؾ اؽاؽی دارد پایین هگاى داـتن بٌاء هؼبی ارز و باال بعدن ٘طرت ٘ر هچي در تٍؽُي قادرات کؿًٍر
 
ت تٍلیطی ایؿان در ٍالا

با اؽت  .مٗابٜ ؽایع ٘ر

را هیغ أغودى  و ٔعقتٌایغى تٍرم ًغیوي کارگعی و ؽایع ًغیوي ًای جابت را هیغ أغایؾ دادى و با أغایؾ مؿکالت مُیؿت این ٘ؿع، تمایٜ بي اؽتٕادى از روـٌای مکاهی 

 (  بع صالؼ موسوی ٔیلیپػ.)اـتْاؿ را کاًؾ میطًط        

٘ابٜ تٍذي ایوکي ؽىر َمٍمی ٘يمتٌا در ايعان از ؽاؿ 

 780ؽالي،  50در يک دورى  1390تا ابتطای ؽاؿ  1340        

معيکا با ارز دالر        
 
 بعابع ـطى و ؽىر ٘يمتٌا در کؿٍر ا

ط ٘یمتٌا در ایعان 7.42          بعابع ـطى اؽت و بوابع این ـر

معیکا بٍدى اؽت 105         
 
 (1. )بعابع ا

-1 www.tgju.ir
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نقشه راه بلوغ برای تولید ملی

الزمي ـکٍٔایػػی تٍلیط ملی اقالح الگٍی مالکیت و بٌعى بعداری 

 بؼیاری از تُابیع رایخ در تسلیٜ تٍرم باال بٍدن هٗطیوگی اؽت ًماهىٍر کي در یکی 

لٍدگی ًٍا مٍجعتعین روش بعای تٍ٘ٓ اهتٌار  
 
 بیماراز بیماریٌا اـارى بي هٗؾ اَكاب و ا

ک بعای بعرؽی بیؿتع و یأتن ریؿي بیماری اؽت   .از پـغ

 تامین ًعچوط ؽیؼتم مالیاتی مُمٍال بُوٍان ؽیؼتم تؿضیف و اصظ مالیات و 

 موابٍ مالی دولت مٍرد تٍذي اؽت ولی بي هٌع میعؽط در هٌام اؽالمی کارکعد دیگع

 .مالیات،کاًؾ ٔاقلي وبٗاتی و رؽیطگی بي ٔٗعا و وبٗات مُیٓ و مسعوم ذامُي هیغ باـط 

 ای دولت اؽالمی باـط ي ماهوط هٕت پاؽضگٍی هیاًز مط متٕ٘ع
 
واهچي موابُی امأي هیغ ماهوط و چدر واٍ٘ هٌام مالیاتی دولت اؽالمی بایط بي گٍهي ای باـط کي بتٍاهط بطون درا

بعی از ؽالٌا پیؾ بع ان تاکیط همٍدى ا... هٕت، مُطن و ن أغود هبایط ٍ٘اَط ؽیؼتم مالیاتی را ؽؼت همٍد و این امع ًمان چیغی اؽت کي مٗام مٌُم ًر
 
 .هطبع ا

ٍع مؼکن بطلیٜ الگًٍای ّله اَىا ذٍاز ؽاصتمان و روش ّله و تٗلیطی مالیات مؼکن و هٗؾ تؿطیط کووطى واؽىي ًا و از ؽٍی دیگع َطم بؼ ؽازی مواؽب بعای تع مٍم
ٍگیعی از مٌاذعت و از ؽٍی دیگع ؽٍد پایین ُٔالیتٌای تٍلیطی و صطماتی و اهسكار پیچیطى ُٔالیتٌای تداری بي َوٍان بٌ ن بؼتع بعای ؽعمایي گظاری تعیتٍزیٍ ذمُیت و ذل

 .تبطیٜ ـطى و هٗطیوگی معدم و زتی ؽازماهٌای ا٘تكادی ـبٌي دولتی را بي صٍد ذلب میومایط

ي گعی زمیوي تضعیب بیؿتع دو اؽىباهکٌا با الگٍی ّله تٍؽُي ـُبات، تُطاد کارموطان، زٍٗؽ و مغایا و ـیٍى ًای مٕؼطى بعاهگیغ ارائي تؼٌیالت و زمایتٌای ویژى از بضؾ و
ُبي 25ًغار ـُبي بي 3). َامٜ اوؿ را مٌیا میومایوط  (ًغاـر

 هچي در این ٍَامٜ مؿتعک بي هٌع میعؽط الگٍی ا٘تكادی مٍذٍد اؽت کي
 
ن گعان و بٌعى بعداری ارزان اؽتا

 
و این ًمان ( ماهوط روش اولیي بعای تلٕن ًمعاى) تملک در ا

 .چیغی اؽت کي بایط مٍرد بازهگعی اؽاؽی ٘عار گیعد

 راکاؽتي و با ًطایت این ... و  تْییع و اقالح الگٍی مالکیت و بٌعى بعداری بطلیٜ ًغیوي دار ـطن بٌعى بعداری، تمایٜ بي اهباـت ؽعمایي در بضؿٌایػػی ماهوط مؼکن، صٍدرو
بع مٌُم اهٗالب کي در هامگظاری ؽاؿ  ط ـطیط تٍلیط ملی و قیاهت از کار و ؽعمایي ایعاهی مٍرد هٌع ًر ن تاکیط همٍدى اهط را ٔعاًم  91هٗطیوگی بي ؽٍی تٍلیط زمیوي ـر

 
بعا

 .میومایط

 

يطکٍ

ضیطتى

تاَکی

ضیطتى

يانیاتی
تٕرو
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نقشه راه بلوغ برای تولید ملی

هٗؾ مؼکن در أت ارزش پٍؿ ملی

 ای ارز و وال، با یک هگاى َمیٗتع بي ٍَاملی کي باالتعین ؽٌم را در تٍلیط و تٗامای هٗطیوگی در ایعان دار ٍع ا ًباوذٍد هٍؽان زودگظر بازاًر ؼتوط، هٗؾ و اًمیت مٍم
 .  درقطی در ًغیوي یا ؽعمایي متٍؽه یک ایعاهی اـکار میگعدد 70مؼکن با ؽٌم 

ن این بطان مُوی اؽت کي بغرگػتعین دّطّي ًع ٔعد از أعاد ذامُي ایعاهی بٍیژى در ـٌع تٌعان یأتن مؼکن مواؽب و ا٘طام ؽعیُتع بعای صعیط
 
میباـط و بطلیٜ ٘یمت باالی  ا

ـٕتي ٔعاًم میؿٍد... مؼکن تٗامای اصظ یا صعیط وام و 
 
مط بیؿتع از این بازار ا

 
.أغایؾ یأتي و متٗابال ٔعقتی بعای ؽٍداگعان در کؼب درا

 ط مار هیم ٘عن گظـتي معاذُي هماییم، ـر
 
ط  کمتع از صكٍقا در بعابعی ٘یمت زمین مؼکٍهی  15000چواهچي بي ا زاد، تمایٜ  500تٌعان در مٗابٜ ـر

 
بعابعی ارزش هعخ ارز ا

ن و اهگیغ 
 
ای زمین صٍاری تبیین ى ًدریأت وامٌای کالن بعای ازطاث و تٍؽُي تٍلیطی و قوُتی و اؽتٕادى از این وذٍى ّالبا بعای ؽاصت و ؽاز مؼکن و یا مُامالت ا

 .صٍاًط ـط

 ن زمین هؼبت داد کي ًع چوط ؽاؿ یکبار با أت ارزش پٍؿ ملی بطلیٜ ارزی بٍدن
 
مطًای دولت و موؿدر زٗیٗت میتٍان تٍرم را بي أغایؾ هعخ مؼکن و بي تبٍ ا

 
اء درا
ّاز 

 
اًؾ ؽٌم تٍلیطات و کتمایالت صٍد دولت زمیوي أغایؾ هعخ ارز بكٍرت ذٌؿی مٌیا و یک دور تؼلؼٜ مدطد تٍرم و أغایؾ ٘یمت مؼکن و کاًؾ ٘طرت صعیط معدم ا

ّاز میگعدد
 
 .ملی ا

جار مضعب ٍٔؽ، ومٍ و اصظ ٍَارض ؽالیاهي مؼکن بي میغان یک تا دو درقط ارزش وازط مؼکٍهی میباـ
 
ٍگیعی از ا این روش ًمغمان با  ط وروش تدعبي ـطى ذٌاهی بعای ذل

تن ؽن متٍؽه ؽاصتماهٌا و قطمي پظ هٌا در مٗابٜ زٍادث  یعی زظؼ وذٍى دریأتی در ابتطای ؽاصت و ؽاز میباـط کي هي توٌا هتایخ مٕؼطى اهگیغ دارد بلکي بي باال ٔر
 
ا

 .  وبیُی و بٍیژى زلغلي میگعدد

٘ مؼکن از زعص بعای  یمتبا این روش پعداصت وام باهکی تا درقطًای باال هیغ مٍُٗؿ صٍاًط بٍد چعا کي أعاد متواؽب با تٍان پعداصت ٍَارض ؽاالهي و جابت بٍدن
 .ؽعمایي گظاری باالتع از زط تٍان دوری صٍاًوط همٍد
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 وردن صعاج مالک بي ًدعی  38صٍد در ؽاؿ  53در هامي ( ع)زنعت َلی
 
را، هبعد با ( مالیات)اـتع ًوگامی کي او را بي ٔعماهطاری مكع بعگغیطهط ًطؼ ذمٍ ا

ا اَالم میومایوط بادؽازی ـًٌع
 
.دـموان ، اقالح کارمعدم و ا

 ومٍدًایػػی را ارائي دادى کي ـایط بتٍان از یک موٌع صعت بؿعیت ًر
 
 دین اؽالم بماهوط ادیان دیگع بعای بٌبٍد دهیا و ا

 
هٌا را ًماهگٍهي کي در ؽٍرى مبارکي َكع ٔعمٍدى ا

 .در ایمان، َمٜ قالر و تٍقیي بي زٖ و قبع صالقي همٍد

ورهطگان، ا٘امي هماز
 
 .و پعداصت زکات را ـعوط الزم اَالم همٍدى اؽتاما در وقٓ گعوى ایمان ا

ٍع ا٘تكاد پػی بعد  .با هگاًی بي ازکام زکات، صمػ و زعمت رباء میتٍان بي رویکعد متمایغ این دین الٌی بي مٍم

ورد چواهچي از مضارج صٍد و صاهٍادى اش بیؿتع باـط بایط ...ًعگاى اهؼان از ًٕت مسٜ از ذملي تدارت یا قوُت یا کؼبٌای دیگع، مُطن، گوخ و
 
، مالی بي دؽت ا

ن را بي زکٍمت اؽالمی پعداصت همایط
 
 .  یک پودم ا

رتباط مؼتٗیم بي ؽٍد ع ابعرؽی مٍارد هي گاهي زکات هیغ مبین تکلیٓ متمٍلین و ؽعمایي داران بي پعداصت بضؿی اهطک از ؽعمایي و اهطوصتي ایؿان میباـط کي این ام
ٍگیعی از أغایؾ ٔاقلي وبٗاتی از یک ؽٍ و تٍٗیت بویي ا٘تكادی زکٍمت اؽالمی از ؽٍی دیگع از اًطاؼ این زکم بوٌع میعؽط  .هطاـتي و ذل

 ی بعؽط مؿمٍؿ ز هٌا بي زط تُیین ـطى یا هكاب ـَع
 
میگعدهط و  کاتگوطم، ذٍ، صعما، کؿمؾ، وال،هٗعى، ـتع، گاو و گٍؽٕوط مٍاردی ًؼتوط کي چواهچي مٗطار ا

 .مالزٌي ازکام معبٍط بي این مٍارد هؿان از تُلٖ زکات در ـعایىی اؽت کي این امٍاؿ ٘ابلیت اهطوصتي ـطن و ذصیعى ـطن را بیابوط

ی یُوی ه ن بُوٍان زکات پعداصت  2.5گعم میباـط یا تٗغیبا بعابع دوازدى ؽکي وال کي بایط  94كاب وال کي بٌتع ٘ابٜ لمػ میباـط بعابع بیؼت محٗاؿ ـَع
 
درقط ا

 .گعدد و هكاب هٗعى ًٕت بعابع این مٗطار اؽت

بُوٍان هكاب و یػػی بوٌع میعؽط در ـعایىی کي مكادیٖ اقلی ؽعمایي بي تُطد و تدمالت أعاوی مؼکن و صٍدرو تبطیٜ ـطى اؽت بایط بعای این این دو هیغ مالکٌا
 .معز بعای پعداصت زکات یا مالیات تُیین همٍد

را ... بي ٔعار مالیاتی و  ایٜٔٗطان الگًٍای مواؽب در این بضؿٌا ؽیؼتم مالیاتی را بي اتضاذ روـٌایػػی ؽٍؽ میطًط کي صٍد تؿطیط کووطى رکٍد بازار و تٍرم میباـط و تم
 .تؿطیط میومایط

 

 

نقشه راه بلوغ برای تولید ملی 

الگًٍای َطالت مسٍر و مط تٍرم ا٘تكاد اؽالمی
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 ٍَامٜ ـکؼت ـعکػتٌا در ذٌان

َطم وذٍد تدعبي1.

هطاـتن ؽعمايي کأي2.

هطاـتن ذايگاًي مواؽب3.

َطم وذٍد کوتعؿ ٍ٘ي4.

 در دارائيٌاي جابتباال ؽعمايي گظاري 5.

٘عاردادًاي اَتباري مُي6ٓ.

 اؽتٕادى ـضكي از ؽعمايي ًاي تداري 7.

ط بطون 8. اهتٌارـر

ابوابع بُوٍان یک همٍهي،  معيکا درکٍچک  یگغارش ادارى کؼب و کاًر
 
مٍرد قوایٍ در ( 1) ا

ااین % 33از بيؾ  ، هٕع 500با تُطاد کارکوان کمتع از  با اوؿ دو ؽاؿ در  کؼب و کاًر
هٌا در % 50ـکؼت مٍاذي ـطى و 

 
.ميعوهطؽاؿ اوؿ از بين  4ا

نقشه راه بلوغ برای تولید ملی

ؽیب با
 
 بعای کؿٍر  مكعؼ بازار در داصلی قوایٍ ؽٌم کاًؾ ٍَامٜ یابی ریؿي و ـواؽی ا

ت دًي اًطاؼ بي دؽتیابی  در و ملی ا٘تكاد کالن ؽیاؽت در تٍقیي ؽي بي َطالت و پیؿٔع
 :میعؽیم  بوگاى ؽىر
   پیٍؽتي بٌبٍد و بایؼتي ا٘طام ـایؼتي، تكمیم

تصًیى

شایطتّ 

اقذاو

تایطتّ

تٓثٕد

پیٕضتّ

1-Small business Administration

پیشرفت 

 ٔ

عذانت
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َلتٌا از هگاى ٔلؼٕي اؽالمی 

 (.ـعط الزم)تْييع ومُيت از هيؼتی بي ًؼتی کي ّالبا هعم أغاری ميباـط: مٍذطى 

(.ـعط کأی)مٍذٍد را بي معزلي ای واُ٘ی ميعؽاهط کي ًطؼ اوليي وعاح بٍدى اؽت: تامي 

ايػػی کي مودع بي زٕي و تکػحيع و بٗای ؽيؼتم ميؿٍد :مبٗيي  (.  ـعط ابٗاء)ٛليي چيًغ

َلت مبٗيي يايط ؽيؼتم ادراک داـتي،مٍاهٍ و ٔعقتٌا و 

 .تٌطيطات را ازؼاس کوط و َکػ الُمٜ مواؽب بعای تىابٖ با ـعايه و دٔاع از صٍد داـتي باـط      

داـتن َلت مبٗيي را ميتٍان بي َامٜ الزم بعای رؽيطن زط کماؿ تُبيع کعد. 

(.1)ميتٍان بي َوٍان همٍهي بي اکماؿ دین با تُيين امامت اـارى کعد 

 ن کعيم بي َطم اهدام رؽالت با ابالغ هکعدن امامت را ـايط بتٍان بي ( ص)تٌطيط پيامبع اٌَم
 
در ٘عا

 (.2)ايوكٍرت بيان کعد کي     با هطاـتن رکن کماؿ،بٗاء دين تنمين هميگعدد

 

 

يٕجذِ

تايّ

يثقیّ

عهتٓا

ضٕرِ يثارکّ يائذِ     3آیّ -1
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(و تٕکع ؽیؼتمی) چعصي ًای َلت و مُلٍلی

 ي ديطى ميؿٍد ولی در ديطگاى ؽيؼتمی رابىي َلت در دیطگاى مُمٍلی رابىي َلت و مُلٍلی يٙ ؤع
 .و مُلٍلی   متٗابٜ اؽت

(.2)ًمي تكميمات در زلٗي ًای َلت و مُلٍلی بؼتي اتضاذ ميؿٍهط 

ؽيؼتمٌا صٍاقی دارهط ٛي از ذمٍ صٍاص اذغاء زاقٜ همیؿٍهط.

،تُيين ٛعدن اذغاء مواؽب و روابه مٕيط اؽتًطؼ ؽيؼتم. 

،مٍجع روی تكمیم تْییع ـعایه و ـعایه زاقلي،مٗطمي ا٘طام و هتیدي ًع ا٘طام،ًع تكمیم
 .بُطی اؽت

َوكع اقلی در ديطگاى ؽیؼتمی میباـط،(بازصٍرد)پػ صٍران. 

 ن کعیم در مٍرد بازگؿت هتیدي ًلم بي أعاد و اٍ٘ام مضتلٓ را ـایط بتٍان
 
اـارات متُطد ٘عا

ورد
 
 (.3)بُوٍان ـاًطی بع این مطَا ا

 چعصي ًای محبت و موٕی

 ن
 
در چعصي ًای َلت و مُلٍلی محبت اگع يٙ َامٜ در يٙ ذٌت تْييع ٛوط، دايعى تْييعات در ا

 .  ذٌت تٍٗيت صٍاًط ـط

ط ـتاب أغا و همايػػی ماهوط تكاَط ًوطؽی بٍذٍد مياورهط  .چعصي ًای َلت و مُلٍلی محبت، ـر

 يٙ َامٜ مٍذب ٛاًؾ َامٜ بُطی ميگعددموٕی، أغايؾ در چعصي ًای َلت و مُلٍلی. 

تار چعصي ًای َلت و مُلٍلی در بؼیاری مٍارد در هٗاط َىٓ تْییع میومایط ماهوط رابىي .)ٔر
 (کیٕیت و ٘یمت

 

 

تصًیى

اقذاو

شرایظ

ضٕرِ يثارکّ ْٕد 101آیّ -3يثاَی تفكر ضیطتًیك-2

 (    1)بي تٍٗی هللا و هٌم امعکم و قالح ذات بیوکم ... اوقيکما(:ع)زنعت َلی   

نقشه راه بلوغ برای تولید ملی 47َٓج انثالغّ َايّ -1 19

قیًت

كیفیت



چعصي ًای کماؿ
ط یابوطى ن اقل 3، (زهطى)وذٍى مؿتعک ؽیؼتمٌای یادگیعهطى یا ـر  :ميباـط زیع  یٛر

 اوالَات وا ديطگاًٌ، بُوٍان بضؾ اًطاؼ،بعهامي ًا:  هعم أغار -1       

 ی، زعکػتی و ٘طرتی اذعائی،َملياتؾ بض بُوٍان:  ؽضت أغار -2      

 (  Feed Back)بُوٍان ؽيؼتم بازصٍرد : أغار راى -3      

،مٍصتي ًاتىبيٖ،تكسیر،اقالحزٕاًت،اکماؿ،اهظار،معا٘بت
 
 ، تط٘یٖ و تظکع بع اؽاس ا

ن در (وبٗي)ًع رکن را بي َوٍان یک موغؿ و ًع چعصي را بُوٍان یک معتبي
 
میتٍان تلٗی کعد کي تطاوم ا

ط و     کماؿ ٔغایوطى صٍاًط بٍد  .ذٌت ـر

 

  

َرو افسار

ضخت افسار

راِ افسار

ٔرٔدی

خرٔجی

تازخٕرد 

(خٕراٌپص )

زمان ًغیوي جار
 
ا

++ + ++ (ورودی)هعم أغار

+++ +++ +++ (صعوذی)ؽضت أغار

+ + ++ (بازصٍرد)راى أغار

+++زیاد    ++يتٕضظ    +کى   

کًال 

ضیطتى
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مٌوطؽي ا٘تكاد بعاي تسٖٗ چؿم اهطاز

ًنمطرؽيمؼٚنهيعوگاىصٍدرو  پتعوـيمئٍالدارزش
 
ذادىراى ا

422113335اـتْاؿ

322235455تٍزيٍ ذميت

324332144قادرات

422243143جبات ٘يمت

511342251ايموي

411332131ؽالمتي

422244351اهعژي 

522344553ذايگغين

332343152ٔايطى بي ًغيوي

ن در ٛي اؽت تضككي مٌوطؽي
 
زمٍن و تدعبي مىالُي، روش بي ٛي وبيُي َلٍم و رياميات داهؾ ا

 
 بي ا

يط مي دؽت
 
 موأٍ بعاي وبيُت هيعوًاي و مٍاد ا٘تكادي ٛاربعد در راًٌايػػي تٍؽُي بعاي داوري  ًمعاى بي ا

 (ABET تُعيٓ بعاؽاس).ـٍد مي بعدى ٛار بي بؿعيت

نقشه راه بلوغ برای تولید ملی

جار ا٘تكادی ًع زیعبضؾ اؽت کي در وعازی بٌیوي ا٘تكاد الزم اؽت مٍرد تٍذي ٘عار گیعد .ذطوؿ زیع مبين بضؿي از ويژگيٌا و ا 

طراحی 

تٓیُّ

تطثیق تا

ايکاَات 

پیش تیُی

اصالح
مٌوطؽی

با یک هگاى بي ذطوؿ  روبعو میتٍان بي تكمیم ـایؼتي در ًع ـعایىی 
 : پػی بعد بي َوٍان همٍهي

ًن وی هیم ٘ػعن            
 
بي دلیٜ کم تٍذٌی بي بضؾ ریلی بٍیژى راى ا

گظـتي و اؽتٕادى از الگٍی ّله  صكٍقی ؽازی اروپایػػی و 
ت....  .بایط در  بٌیوي ؽازی ا٘تكاد از مباهی ٍٔؽ کمک گٔع

21

از َبارتوط مٌوطؽي ٛار اؽاؽي معزلي ؽي:   

ا جٜٗ معکغ اؽاس بع بٌیوي وعازی -1       اقالح بیوی پیؾ -3   امکاهات با تىبيٖ -2   هیاًز

 



تاجیع الگٍی صطمت بع الگٍی مكعؼ
بعصٍردار مؼتٜٗ قٍرت بي ؽٕع زمان بي هؼبت باالتعي  اًميت از مؿتعيان بعاي درب بي درب ؽيع زمان 

ـٚار ريلي هٜٗ و زمٜ ديگع مغاياي از يٚي تعتيب بطين و اؽت
 
 و ؽعيُتع تع، ؽادى دؽتعؽي ٛي ميگعدد ا

ًن راى ايؼتگاى بي ارزاهتع
 
 .اؽت ـٌع درون در ا

ًن راى ويژگي اين
 
  معذر اروپا در ًٍايػػي گغيوي بي هؼبت ٛيلٍمتع 500 زطود مؼأتٌاي در را ؽعيٍ ا

.اؽت همٍدى

ا از ٔعودگاًٌا صعوج غ در متعو  ماهوط ٛي را ريلي هٜٗ و زمٜ مغيت اين ـًٌع اي مٛع  در دهيا بغرگ ـًٌع
 .اؽت ٛعدى بيؿتع دارد زنٍر  ايؼتگاى چوطين

ًن راى صطمات َعمي از پػ ریلی زمٜ ؽٌم
 
  بي هٕع میلیٍن 7 زمٜ با ماهؾ تٍهٜ ازطاث با ؽعیٍ ا

.رؽیط 61%
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ٍغ و کماؿ تکوٍلٍژی  موسوی بل
 
 
ٍغ در اهؼان ؽي ویژگی دارد  :بل
 جبات رای، اؽتٗالؿ، مؼئٍلیت پظیعی     
تعبيت هیغ در اهؼان ؽي معزلي دارد: 

 اصتيار، مؼئٍليت، مؿٍرت      
ط تکوٍلٍژی ؽي دورى اقلی دارد  :ـر
ٍغ    ط، بل ی، ـر  (و ؽپػ پیعی )مُٔع
ی، میغان ٔعوش پایین و در  در دوران مُٔع
ٍغ، جابت اؽت     ط، أغایؿی و در دوران بل  .  دوران ـر
 بُوٍان همٍهي تکوٍلٍژیٌای پػی در پػی ؽضت أغار کامپیٍتع بي قٍرت

 (.٘اهٍن مٍر )ـکٜ و مؿابي تكٍیع روبعو میباـوط   Sموسویٌای 
 مادى ؽازی ـعايه درؾ، ذظب و هگٌطاری

 
ٍگيعی از )بي موٌٍر ا وذل
هيغ بٌتع اؽت  اوالَات ، اَتبارات و اصتياراتمٍاردی چٍن ( اؽتْواء

ٍر موتٜٗ گعدد  .مؿابي موسوی مٛظ
 
 

 
 
 
 

( 1965)يُحُیی اش تكُٕنٕژی ٔ قإٌَ آقای گٕردٌٔ يٕر
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همٍهي واُ٘ی چعصي ًای تکوٍلٍژی 

الت ماـین بار اولین بعای 1955 ؽاؿ در
 
 تُمیعات بعای مکاهیغى ا

ت با ريلی صىٍط  اؽتٕادى مٍرد ؽاَت بع متع 100 زطود َملیاتی ؽَع
ت ٘عار    .گٔع

ٍغ با ًمغمان  .میگعدیط بازار وارد بُط معزلي   تکوٍلٍژی، معزلي ًع بل

 یأت می بٌبٍد و گؼتعش بتطریخ تٍؽُي و تسٗیٖ با معبٍوي تکوٍلٍژی 
ت از بیؾ بي اکوٍن و  .اؽت رؽیطى ؽاَت بع متع 2000 ؽَع

ت توٌا هي معزلي ًع در  وازط ًغیوي و أغایؾ هیغ کیٕیت   بلکي کار ؽَع
 .یأت می کاًؾ کار

تار اين ٚی، قوُتی، تٚوٍلٍژيٌای تمامی در ٔر ی ٛؿاورزی، پـغ مٍـز
 
 ا

 .ميگعدد مؿاًطى ...و
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روهط تْييع قادرات ژاپن

1960 1970 1980 1990 2000 سال 

25 44 60 74 72 ماشین االت وتجیزات

14 23 14 6 6 فلزات

30 7 4 2 1 منسوجات

 31200دارای ذٌان مؼازت درقط 0.3 و ذمُیت هٕع میلیٍن 130 زطود با ژاپن کؿٍر 
 .اؽت بٍدى 2003 ؽاؿ در %1 زطود تٍرم با ؽعاهي هاصالف تٍلیطدالر

دو از بیؾ کي میؿٍد ؽاصتي ذطیط مؼکٍهی وازط ًغار 100 زطود ؽاالهي کؿٍر  این در 
معیکا ؽعاهي بعابع

 
 .اؽت ٔعاهؼي و ا

بعابع ـؾ بي هغدیک و دالر میلیارد 340 از بیؾ 2002 ؽاؿ در کؿٍر  این ارزی  ذصیعى 
معیکا

 
   .اؽت بٍدى ا

لمان بعابع دو تٗعیبا 2003 ؽاؿ در کؿٍر  این تسٗیٗات بٍدذي
 
معیکا هكٓ و ا

 
 3.35 و ا

مط
 
   .میگعدد کؿٍر  هاصالف درا

این مسكٍالت اولیي وؽابٗي دًي چٌار وی ژاپن قادرات اقلی  اذغاء تْییع روهط بعرؽی 
 تسٗیٗات کي اؽت هکػتي این بیاهگع االت ماـین و اولیي مٍاد ؽٌم ذابدایػػی بٍیژى و کؿٍر 
.اؽت ـطى مُىٍؼ پایي بي ّالبا واکوٍن کاربعدی معزلي بي  ای تٍؽُي معزلي از کؿٍر  این
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  هتيدي ا٘طامات بٌعى وری 

ًوٌای راى 2002 ؽاؿ در
 
معيکا اقلی صكٍقی ا

 
 صه ًغارکيلٍمتع160 ا

 هيعو  هٕع ًغار 160 و باری  واگن ميليٍن 1.3 و لکٍمٍتيٍ ًغار20 اقلی،
 .داـتوط

ي با بار کيلٍمتع تن ميليارد 2200 ـعکت چوط این  ؽوت 1.56  متٍؽه تُٔع
ي) همٍدهط زمٜ  .(بعابع 12 کامیٍن تُٔع

 بٍد درقط 2 تٍرم با %7 ؽعمايي بازگؿت هعخ. 

ي ، گظـتي ؽاؿ دى وی  درقط 10 و 24 تعتيب بي ذاری  و جابت هعخ  با تُٔع
ابت بعای  .اؽت يأتي کاًؾ ای ذادى هٜٗ و زمٜ با بٌتع ٘ر

ًن راى ؽٌم
 
 بٍدى درقط 28 کاميٍن ؽٌم و 42  ـٌعی  بين بار زمٜ در ا

 .اؽت

اؽت ـطى مسٖٗ ... و ؽاؿ در دالر 59650 متٍؽه زٍٗؽ وذٍد با امع اين. 

ن مؿابي مٍارد و هتايخ اين
 
 بٌعى أغايؾ و يادگيعی  ای تٍؽُي تسٗيٗات با ا

 .اؽت ـطى زاقٜ وری 
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ؽاؿ   30وی هیعوی اهؼاهی، لکٍمٍتیٍ و واگن بٌعى وری  أغایؾ روهط 

ي زمٜ وهٜٗ وی  وری    تاجیع اقالح ٍ٘اهین در أغایؾ بٌعى و ؽاؿ   30روهط تْییعات تُٔع

مط بار   
 
ؽٌم بضؿٌای مضتلٓ در زمٜ و هٜٗ و درا



تٍلیط، صطمات و تدارت  پیؿعو 

قوُت بالِ هیغ مؿابي ًمین ویژگی را دارد: 
     وعازی، تٍليط و ارتٗاء   
 ا و اهتٌارات مؿتعی در معازٜ بازاريابی ٛيٕيت، ٘يمت، )الزمي ارتٗاء اوالع از هياًز

 .اؽت ( تُامٜ
  صطمات پػ از ٔعوش اهتٌارات مؿتعی، ـعايه کار و روش هگٌطاری را ـٕاؼ و زميوي

 .ارتٗاء  مسكٍؿ را ٔعاًم ميومايط
 

     ٍغ صطمات هيغ در گعو ؽي ن بل  :  اقلی و متنمن يادگيعی اؽتٛر
  و هگٌطاری  ، بٌعى بعداری اهتضاب
   و مؼتوط زمیوي ای بعای اهتضاب بٌتع اؽت و زتی هيعوی اهؼاهی ، اقالزی هگٌطاری ا٘تكادی

 .هيغ مؿمٍؿ اين تسليٜ ميباـط

اَتخاب

تٓرِ ترداری

َگٓذاری

طراحی

تٕنیذ

ارتقاء

صُعت

خذيات
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تازار

يصرف

تازار

تٕنیذ

تازار

ضريایّ

تجارت

   ٍغ ن ؽي گعو  در هيغ تدارت بل    :اؽت يادگيعی  متنمن و اقلی ٛر
 ؽعمایي بازار و (تامین )تٍلیط بازار بازارمكعؼ،   
ًای زمیوي تامین بازار ـواصت با و ـطى ٔعاًم تدارت مٗطمات مكعؼ بازار ـواصت با 

 .میگعدد ٔعاًم تدارت تمامیت
 تي صطمت بي هیغ ؽعمایي بازار کي میؿٍد ایداد و٘تی تدارت این پایطاری  مكعؼ تا ـٍد گٔع

.دًوط ادامي را ارتباط این بیؿتع اومیوان با کووطى تامین زتی و کووطى
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   تكميم ـايؼتي با مٌوطؽی ارزش   
 (  1)بعای اتضاذ تكميم ـايؼتي يٚی از روـٌای گؼتعش يأتي در دًي اصيع  روش مٌوطؽی ارزش

 .اؽت

ـعوع از هيمي دوم )تاٛيط اقلی در اين روش ـعوع ٛار با تُعيٓ مؿٜٚ اؽت و هي اهتضاب راًکار
 (.20٘عن 

 ا بطليٜ مؿٌٍد بٍدن ذاذبي داـتي و ّالبا َامٜ تٗليط ( َلمی،تکوٍلٍژيک و ٘اهٍهی)راًکاًر
 .کٍرکٍراهي اهط

 ب و ؽٌم
 
ن و بعرؽی و ـواصت  80بُوٍان همٍهي با تبيين مؿکٜ ا

 
درقطی  بضؾ کؿاورزی در   ا

ای ممکن و ؽپػ مِٗاؽي و تسليٜ هؼبت  ٔايطى بي ًغيوي، بياری راًکاًر
 
محال )اقالح ؽيؼتم ا

 .  بدای ؽاصت ؽط ميتٍاهط در بؼياری از مٍارد بُوٍان گغيوي بعتع تُيين گعدد( ؽيؼتم تست ٔؿار

 همٍهي ًای اين روش اؽتيٚی از بٌتعين  10ؽط ٛوتعلی ؽيالبٌا در وبػ در ٘عن. 

 ٜن کعيم زتی با مؿعوب و  ٘مار، در اين راؽتا ٘ابٜ تام
 
هسٍى بعصٍرد با موىٖ ًغيوي ٔايطى در ٘عا

 (.2)اؽت 

ٌا بعای اين ( ع)زنعت َلی بعای تُعيٓ َٜٗ در تؿضيف بط از بطتع و معورت  ٛمی ـطن ارـز
.ًطؼ بيان زيبايػػی دارهط

عایه امىعار ـايان تٍذي اؽت .موىٖ اولٍيت هدات أعاد ّعيٖ دـر

تثییٍ

يشکم

شُاخت

راْكارْا

تحهیم فایذِ 

تّ ْسیُّ

ضٕرِ يثاركّ تقرِ    219آیّ -2

1-VE=Value Engineering
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تصًیى

شایطتّ



   ا٘طام بایؼتي بع اؽاس مٗطورات
 
 در اتضاذ ًع تكميمی بايط بي تٍاهايػػی ًا و امکاهات تٍذي ـٍد، زتی در مٍمٍَی چٍن

 (.1)، ـعط اقلی اين امع اَالم ـطى اؽت(بُوٍان يک َامٜ بٗاء ذامُي)ذٌاد
 ای بوغيوی و ديغلی معزلي ای اروپا  همٍهي مواؽب ا٘طام بايؼتي لٍدگی مٍتًٍر

 
اؽتاهطاردًای ا

 (ـکٜ پايين.)ميباـط
ٍع موٕی ... َطم تٍذي بي مسطوديتٌای ٍٔؽ در داهؾ،قوُت،صطمات و چعصي ًای مظکٍر را بي ه

 .تبطيٜ ميکوط و روهط زعکت را هغولی ميومايط
،ا ـطى و معورت ًای در ّالب مٍارد با کم ـطن موابٍ مالی و أغايؾ زمان تاکيط بع تمام ـطن کاًر

ٍغ و کماؿ  ط)بل بي َوٍان همٍهي در اذعای پعوژى ًا بي مٍرد بی تٍذٌی واٍ٘ ميگعدد،( يادگيعی و ـر
 .  أتتاح بؼوطى ميؿٍد

ٍٍگيعی از اتالؼ مواب  .  ٘اهٍهموط ـٍد( زمانؽعمايي،اَتماد،)ذل
 اـارى بي کاًؾ تٍاهايػػی بي قٍرت کمی بعای ـواصت زطود  ٘ابٜ اتکاء در ذٌاد و تضٕيٓ صطاوهط بي

ن کعيم ـايان تٍذي اؽت 
 
(.2)َلت اين مُٓ بي مٍموين در ٘عا

 جار موٕی ّعور و اَداب بي امکاهات و کػحعت
 
در ـعايه تٍاهايػػی زتی در ـعايه ذوگی هيغ هبايط از ا

 (.3)هيعو  ّٕلت همٍد
(.4)تکليٓ أعاد در مٗابٜ صالٖ هيغ بع اؽاس امکاهات اؽت

ضٕرِ يثارکّ اَفال 60آیّ-1

شُاخت

يقذٔرات 

اَگیسِ

ضٕرِ يثارکّ اَفال66آیّ -2

ضال 20کاْش آنٕدگی يٕتٕر دیسل ارٔپا طی ضٕرِ يثارکّ تقرِ 286آیّ -4ضٕرِ يثارکّ تٕتّ 25آیّ -3

نقشه راه بلوغ برای تولید ملی 29

اقذاو 

تایطتّ



  بٌبٍد پيٍؽتي، امکان یادگیعی و اقالح
   
 بعای تسٖٗ اين امع از چعصيpdca ميتٍان (ا٘طاماذعا، چٙ،وعح،)يا ٛايغن

 .  اؽتٕادى همٍد
 با هگاى ؽي ( اقالحاذعاء،وعح،)با تٍذي بي مُادؿ بٍدن چک و ا٘طام با اقالح،چعصي

ٍع     زاقٜ ميگعدد  (.pdm)بُطی بي اين مٍم
الزمي اقالح،َبعت و بعرؽی و اؽتٕادى از هتايخ زاقٜ از معزلي اذعاء ميباـط. 
  و اقالح  صىا»يادگيعی ؽازماهی  را بي  َوٍان  ٓ ٓ  ميکووط«    ٛؿ .تُعي
ٍغ اقالزات الزم اؽت  .مٌوطؽی مدطد با رؽيطن زمان بل
مار ٘ابٜ تسٖٗ اؽت

 
مٍزش و ا

 
ٖ  تسٗيٖ و ا يوط بٌبٍد از وعي

 
 . ٔعا

ايت ؽي َامٜ مٌم ن َر
 
 :زاقٜ بٌبٍد پيٍؽتي،بٌعى وری اؽت و بعای تطاوم ا

ت،تؼٌيم و امويت،معوری ميباـط        .  مؿاٛر
 5زمان مواؽب ًع ٔن بٌبٍد چٍنS،ISO ،EFQM ،6Sigma   بؼيار

(اذعای صٍب و زمان صٍبکار صٍب،.)زؼاس ميباـط

طرح

اجراء

اصالح

(ع)حضرت عهی -1

تٓثٕد

پیٕضتّ

PDCA:plan,do,check,action

PDM:plan,do,modify

(1)يٍ اضتٕی یٕياِ فٕٓ يغثٌٕ 
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ت قوایٍ   ارکان دروهی پیؿٔع

 زهدیعى وعازی و مٌوطؽی•

 (تٍلیط یا تطارک)زهدیعى تامین•

 زهدیعى صطمات پػ از ٔعوش•

 

ٍگیعی از تکعار َادت       بایط پیکان ؽازی بعای ذل
َالوى بع تٍؽُي  ؽضت أغار، بي ایداد اؽتٗالؿ 

بعای تٍؽُي وازطًای هعم أغاری و هیغ وازطًای راى 
 .أغاری تٍذي ـٍد

 

 

 

زنجیره 
طراحی و 
مهندسی

زنجیره 
تامین

زنجیره 
خدمات پس 

از فروش
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بعای دؽتیابی بي این اًطاؼ بعای قوایٍ مٍذٍد 
بایط هٗؾ ؽازماهٌای تٍؽُي ای از ذملي ؽازمان 
گؼتعش قوایٍ، ؽازمان گؼتعش قوایٍ مُطهی و 

 .را تٍٗیت همٍد... 
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 ارکان زمایت از تٍلیط ملی، کار و ؽعمایي ایعاهی
مطیعیت تٗاما 

تملک ارزان تٍلیطات داصلی 

ذایگغیوی کم ًغیوي مسكٍالت ٘طیمی 

ؽیاؽت ٘یمت گظاری باالی صطمات در اوج 

ذلب ـعکػتٌای صطماتی بغرگ بي قوُت 

تٍؽُي صطمات پػ از ٔعوش 

مطیعیت موابٍ مالی 

ؽیاؽت وام در زمان ٔعوش مسكٍؿ داصلی 

 ٜ(اَتبار اؽوادی)تنمین پعداصت پػ از تسٍی 

ؽیاؽت مالیات در زمان ٔعوش هٌایػػی 

کاًؾ مالیات بع اؽاس تسٗیٖ و تٍؽُي 

لٍْ پیؾ دریأت بعای بعؽ، گاز و... 

کاًؾ مالیات قوایٍ بع زؼب ؽٌم بازار 

مطیعیت واردات 

 (با تٗلیٜ )قادرات دوام واردات زتی در اوج 

هٗؾ تٍلیطکووطگان در بضؿی از واردات 

زظؼ گمعک در همٍهي ًای اولیي 

ٍَارض گمعکی پلکاهی 
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