
 

آمار مقایسه ای ماهیانه تولید  انواع خودرو  سال  1390 -1388 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388

%1,412,2201,359,5931,193,2403.9%7.0-104,206112,047111,700سواری

*50464*000ون

%39.8-1472440%100.0-020آمبوالنس

%5.6-189,217200,536193,967%16.9-15,14618,22117,686وانت

%3,6403,3883,6627.4%17.1-180217258مینی بوس و میدل باس

%19.9-2,4643,0763,111%46.3-160298298اتوبوس

%7.7-33,33736,13230,566%3.7-2,8412,9513,313کامیونت ، کامیون و کشنده

%100.0-02301*000آتش نشانی

%1,641,5291,603,2051,424,5512.4%8.4-122,533133,736133,255جمع کل انواع خودرو

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388

%3.9%1,412.721,359.60119324.4%7.0-104.206112.047111.700سواری ، ون و دو دیفرانسیل

%5.6-189.22200.54193.97%16.9-15.14618.22117.686وانت

%5.6-6.106.466.77%34.0-0.3400.5150.556مینی بوس ، میدل باس و اتوبوس

%7.7-33.3436.1330.57%3.7-2.8412.9513.313کامیونت ، کامیون و کشنده

%39.8-0.150.240.00%100.0-0.0000.0020.000آمبوالنس

*0.000.230.00*0.0000.0000.000آتش نشانی

%1,641.531,603.211,424.552.4%8.4-122.533133.736133.255جمع کل انواع خودرو

تجمعی تا پایان ماه جاری ماه جاری نوع محصول

تولید انواع خودرو - اسفند  ( هزار دستگاه )

ماه جارینوع محصول
تولید انواع خودرو - اسفند ( دستگاه )

تجمعی تا پایان ماه جاری

2012/04/14 Iran Auto Monthly Production (1388-89-90)



دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه   
   آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1390 - 1388

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388
-%503,801524,456453,5703.9-%44,84045,37543,9211.2ایران خودرو مرکزی

%127,163123,661111,5012.8%11,2089,39311,26119.3ایران خودرو خراسان 
*15,46000*2,16200ایران خودرو مازندران
*35900*16100ایران خودرو فارس
-%646,783648,117565,0710.2%58,37154,76855,1826.6جمع ایران خودرو
%315,918300,596280,8455.1-%19,01424,24925,38121.6پارس خودرو

-%431171998.7*000خودروسازان بم 
-%2,6494,5005,22341.1%2652606911.9خودروسازان راین 

*001,254*000خودروسازی صنعت پارس-تاپکو
*0033*003بنیان توسعه صنعت خودرو-بن رو

%19,7358,8142,929123.9-%01,36453100.0خودروسازی مدیران 
*000*000زاگرس خودرو

-%287,145305,721328,1406.1-%17,27921,20030,10718.5سایپا
%133,55180,711065.5-%9,1439,41802.9سایپا کاشان 
%420,696386,432328,1408.9-%26,42230,61830,10713.7جمع سایپا

-%08600100.0-%0500100.0سناباد خودرو توس
-%5,9948,1927,22126.8-%134486772.4گروه بهمن 
-%4411,7711,80575.1-%0252276100.0کرمان موتور 

*000*000مرتب
%1,412,2201,359,5931,193,2403.9-%104,206112,047111,7007.0تولید کل 
*004*000سایپا

*000*000گروه بهمن
*50460*000زامیاد

*000*000آکیادویچ
*000*000اسنا

*50464*000تولید کل
104,206112,047111,7007.0%-1,412,7241,359,5991,193,2443.9%

-%81236065.7*000ایران خودرودیزل
%6680725.0-%020100.0سپهر دیزل کاوه

-%147244039.8-%020100.0تولید کل
-%05,96715,981100.0*000ایران خودرو مرکزی
%113,51197,776104,77016.1-%10,29610,53510,4512.3ایران خودرو تبریز
%113,511103,743120,7519.4-%10,29610,53510,4512.3جمع ایران خودرو

-%10425261758.7-%0144100.0دیار خودرو
-%54,32261,07445,46211.1-%3,6665,6593,47235.2زامیاد

-%19,09031,43524,10339.3-%9961,8903,54347.3گروه بهمن 
*000*000کیش خودرو
-%1,8603,8522,82951.7%18573180153.4پارس خودرو 

%33018020583.3-%3503694.0مرتب 
-%189,217200,536193,9675.6-%15,14618,22117,68616.9تولید کل 

%2,9422,3922,98323.0-%15118017716.1ایران خودرو دیزل
-%01420100.0*000پیشرو  دیزل آسیا
-%2092078.3*000هوراند خودرودیزل
-%02110100.0*000شهاب خودرو
-%31337612916.8-%8326675.0گروه بهمن
-%235840499.4-%0115100.0زامیاد

تجمعی تا پایان ماه جاری ماه جاری
تولید انواع خودرو - اسفند

وانت

نام شرکتنوع محصول

آمبوالنس

ون

جمع گروه خودروهای سواری

سواری

مینی بوس    
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دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه   
   آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1390 - 1388

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388
تجمعی تا پایان ماه جاری ماه جاری

تولید انواع خودرو - اسفند
نام شرکتنوع محصول

*0036*000سایپا دیزل
*000*000زرین خودرو
%93260257.7%2140425.0آکیا دویچ

*2000*000سپهر دیزل کاوه
*000*000ستاره نیک آریا

*25000*000لوتوس 
%3,6403,3883,6627.4-%18021725817.1تولید کل 

-%1767921,58377.8-%040122100.0ایران خودرو دیزل
*3250139*000پیشرو دیزل آسیا

%55046239019.0%4441497.3رانیران
-%621071.4*000هوراند خودرودیزل

-%0264100.0-%0259100.0زامیاد
-%016413100.0-%0162100.0شهاب خودرو
-%1,0391,24976716.8-%1001655639.4عقاب افشان

*2046*005سیر و سفر رخش
-%5592040.2-%0100100.0یاوران خودرو شرق

*000*000زرین خودرو
%30126010615.8-%1619515.8آکیا دویچ

-%1739856.4-%050100.0سپهر دیزل کاوه
*000*000ارگ دیزل

*000*000ستاره نیک آریا
-%2,4713,0813,11619.8-%16029829846.3تولید کل

%3,2552,1491,44851.5-%22024719910.9ارس خودرو دیزل
%9,1396,5957,94638.6%66454680821.6ایران خودرو دیزل
-%6551,2342,16246.9-%3013513877.8رخش خودرو دیزل

-%05339100.0*0039خودروسازان دیزلی آذربایجان
%86374249316.3%81631228.6زامیاد

*000*000صنایع خودرو کویر
%8,5688,2554,0383.8%70653162433.0سایپا دیزل

%78862070927.1*35080کاریزان خودرو  ساوه
%2,4222,3752,0512.0-%16920817618.8کاریزان خودرو قزوین
%3,2102,9952,7607.2-%2042082561.9جمع کاریزان خودرو

-%7,41414,07711,68047.3-%9041,2211,23726.0گروه بهمن
%112320250.0*1600آریا دیزل موتور
*12100*1600سپهر دیزل کاوه

*000*000آکیا دویچ
-%33,33736,13230,5667.7-%2,8412,9513,3133.7تولید کل

-%01291100.0*000ایران خودرو دیزل
-%01010100.0*000سایپا دیزل
-%02301100.0*000تولید کل

18,32721,68921,55515.5%-229,309243,612231,3115.9%-
122,533133,736133,2558.4%-1,641,5291,603,2051,424,5512.4% جمع کل خودرو

       و میدل
باس

اتوبوس

کامیون

جمع گروه خودروهای تجاری

آتش نشانی
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دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه 
آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1390 -1388

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388
%160,065156,941110,7532.0-%11,07714,20410,93622.0پژو 206 معمولی

*00953*000پژو 206 اتوماتیک 
%7,4714,2073,27777.6%957144196735.7پژو 206 دوگانه سوز

%167,536161,148114,9834.0-%12,03414,21811,35515.4جمع پژو 206 
-%55,93480,63798,45130.6%5,7482,78110,437106.7پژو 405 انژکتوری
%71,77861,779216.2%6,7716,043012.0پژو 405 دوگانه سوز

-%127,712142,41698,45310.3%12,5198,82410,43741.9جمع پژو 405
-%3,96314,10557,49871.9-%01,1433,143100.0پژو پارس معمولی

-%04,27017,798100.0*002,418پژو پارس دوگانه سوز
-%3,96318,37575,29678.4-%01,1435,561100.0 جمع پژو پارس 

-%01,20922,202100.0-%01071100.0پژو روآ
-%20,00038,18832,14547.6-%03,4806,041100.0پژو روآ دوگانه سوز

-%20,00039,39754,34749.2-%03,5876,042100.0جمع پژو روآ
%30,54015,8526,96592.7%4,0391,5361,158163.0تندر 90 

-%1,6062,44088334.2-%148511071.0تندر 90 دوگانه سوز
%32,14618,2927,84875.7%4,1872,0471,158104.5جمع تندر 90 
%141,220133,091102,4736.1%15,56914,0269,33411.0جمع سمند

-%0163170100.0-%014834100.0سایر ( بنز و ... )
207i 11,17211,57403.5-%5291,382061.7پژو%-

-%503,801524,456453,5703.9-%44,84045,37543,9211.2جمع تولید شرکت

%22,68415,48938,75546.5%4,0151,2083,156232.4پژو 405 انژکتوری
-%28,33535,88742,09421.0-%4562,5756,18682.3پژو 405 دوگانه سوز

-%51,01951,37680,8490.7%4,4713,7839,34218.2جمع پژو 405
%41,13233,96926,71521.1%3,4472,5661,61134.3پژو پارس معمولی

-%30,61933,54808.7%2,9632,506018.2پژو پارس دوگانه سوز
%71,75167,51726,7156.3%6,4105,0721,61126.4 جمع پژو پارس 

-%4,3934,7683,9377.9-%32753830839.2سوزوکی 

%127,163123,661111,5012.8%11,2089,39311,26119.3جمع تولید شرکت

*17400*000سمند
*15,28600*2,16200پژو پارس معمولی
*15,46000*2,16200جمع تولید شرکت
*35900*16100پژو پارس معمولی
*35900*16100جمع تولید شرکت

-%646,783648,117565,0710.2%58,37154,76855,1826.6کل تولیدایران خودرو 
%58,87831,24625,11788.4%3,9173,7162,2435.4تندر 90 

*000*000تندر 90 دوگانه سوز
%11,9147,1423,58566.8%87174659516.8مگان

%70,79238,38828,70284.4%4,7884,4622,8387.3محصوالت رنو
%12075060.0*000قشقایی
%1,3953603775.0%104901055.6تینا

-%2,6882,8083,3364.3%18260179203.3ماکسیما
-%05801,005100.0*0088نیسان رونیز

%4,2033,4994,34120.1%28669267314.5 محصوالت نیسان
%240,208203,236223,32618.2%13,9408,23418,93769.3مونتاژ نسیم و صبا

-%71555,47324,47698.7-%011,4843,339100.0مونتاژ نسیم و صبا دوگانه سوز
*000*000مونتاژ پراید 141

-%240,923258,709247,8026.9-%13,94019,71822,27629.3مونتاژ پراید 

%315,918300,596280,8455.1-%19,01424,24925,38121.6جمع تولید شرکت

نام شرکت

ایران خودرو مازندران

ایران خودرو مرکزی 
تهران

نام محصول

ایران خودرو خراسان

پارس خودرو

ایران خودرو فارس

تولید انواع خودروی سواری - اسفند
تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری
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دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه 
آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1390 -1388

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388
-%4281098.6*000لوبو 1100 سی سی
-%030719100.0*000فولکس واگن گل 
-%431171998.7*000جمع تولید شرکت

%1,2081,0473,74615.4%37343398.8هیوندا آوانته دنده معمولی

%1,3771,32404.0%228590286.4هیوندا آوانته دنده اتوماتیک

%2,5852,3713,7469.0%26593339184.9هیوندا آوانته 

-%251,3901,47798.2-%022352100.0هیوندا ورنا  دنده معمولی

-%39739094.7-%01450100.0هیوندا ورنا  دنده اتوماتیک

-%642,1291,47797.0-%0167352100.0هیوندا ورنا 
-%2,6494,5005,22341.1%2652606911.9جمع تولید شرکت
*001,254*000جمع تولید شرکت

*0033*003چرمن
*0033*003جمع تولید شرکت

MVM110  -3cyl   04560100.0%-3,2273,1092,1713.8%
MVM53002260100.0%-5,5012,5820113.1%

MVM110  -4cyl  032753100.0%-3,5632,19175862.6%
  MVMX33  03550100.0%-7,3799320691.7%
MVM 315000*000*
MVM315H000*6500*

%19,7358,8142,929123.9-%01,36453100.0جمع تولید شرکت
*000*000جمع تولید شرکت

-%17,66919,40016,9918.9-%1,3011,8121,88028.2ریو 
-%04,90214,537100.0*001,349زانتیا 2000
%248,636192,586203,22529.1-%14,85719,20319,05422.6نسیم و صبا

-%20,84088,75893,31176.5%1,1211857,774505.9نسیم و صبا دوگانه سوز
-%269,476281,344296,5364.2-%15,97819,38826,82817.6جمع پراید سایپا

-%07576100.0*0050تیبا
-%287,145305,721328,1406.1-%17,27921,20030,10718.5جمع تولید شرکت

%101,05975,894033.2-%7,1268,274013.9نسیم و صبا
%32,4924,8170574.5%2,0171,144076.3تیبا

%133,55180,711065.5-%9,1439,41802.9جمع تولید شرکت
%420,696386,432328,1408.9-%26,42230,61830,10713.7جمع تولید شرکتسایپا

 A15  -01060100.0*000چری%-
-%07540100.0-%0500100.0چری - ویانا

-%08600100.0-%0500100.0جمع تولید شرکت
-%4,1608,1787,22149.1-%99472779.0 مزدا 3 

%1,83414013000.0%35140150.0 مزدا 2 

-%5,9948,1927,22126.8-%134486772.4جمع تولید شرکت
*27001*000لیفان 520
-%1711,7711,80490.3-%0252276100.0لیفان 620

-%4411,7711,80575.1-%0252276100.0جمع تولید شرکت
*000*000جمع تولید شرکت

%1,412,2201,359,5931,193,2403.9-%104,206112,047111,7007.0 سواریتولید کل

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری نام محصولنام شرکت

کرمان موتور

زاگرس خودرو

سناباد خودرو توس

سایپا کاشان

سایپا مرکزی

خودروسازان بم

خودروسازان راین 

گروه بهمن

خودروسازی صنعت
بنیان توسعه صنعت 

خودرو-بن رو

خودروسازی مدیران

مرتب

تولید انواع خودروی سواری - اسفند
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دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه 
آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1388-1390

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388

*004*000کاروانسایپا

*000*000نارونگروه بهمن

PANEL VAN 16083.3*000دیلی%-

A3613000*50300*

%504608300.0*000جمع تولید شرکت

*000*000آکیادویچ

*000*15000 نفره

*000*12000 نفره

*000*000جمع تولید شرکت

*50464*000ونتولید کل

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388

-%81236065.7*000آمبوالنسایران خودرودیزل
%6680725.0-%020100.0اتوبوس آمبوالنسسپهر دیزل کاوه

-%147244039.8-%020100.0آمبوالنسجمع

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388

%100.0-01291*000آتش نشانیایران خودرودیزل

%100.0-01010*000آتش نشانی

*000*000آتش نشانی

-%02301100.0*000آتش نشانیتولید کل

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری

تولید انواع خودروی آمبوالنس - اسفند

تجمعی تا پایان ماه جاری ماه جاری

زامیاد

اسنا

تولید انواع خودروی آتش نشانی - اسفند

ردهنام شرکت

نام شرکت

تجمعی تا پایان ماه جاری

سایپا دیزل

رده

ردهنام شرکت

تولید انواع خودروی ون - اسفند
ماه جاری
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دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه 
آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال 1388-1390

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388

-%0596715976100.0*11000باردو 
*005*11000باردو دو گانه سوز
-%05,96715,981100.0*00000جمع تولید شرکت

%43,65022,05463,98497.9%1147143172474848.6باردو 
-%69,86175,72240,7867.7-%1155827363570324.2باردو دو گانه سوز
%113,51197,776104,77016.1-%0010,29610,53510,4512.3جمع تولید شرکت

%113,511103,743120,7519.4-%0010,29610,53510,4512.3جمع تولید شرکتجمع ایران خودرو 
Deer cc 1021cr110144100.0%-10425261758.7%-

-%10425261758.7-%000144100.0وانت دیار
Z24NIB30,52037,99126,51319.7-%1119163509181845.4وانت نیسان انژکتوری دوگانه سوز%-
Z24NI3,19410,35714,01369.2-%1137368243445.3وانت نیسان انژکتوری تک سوز%-

Z28ND 20,21712,1132,38066.9-%111332140711545.3وانت دیزل%
Z24LXIB 3915322,41826.5-%1145612626.2وانت شوکا%-

Z24FI 081138100.0*110040وانت انژکتوری تک سوز%-
-%54322610744546211.1-%0036665659347235.2جمع تولید شرکت
-%6,21610,51310,53140.9%11520404124928.7مزدا تک کابین

-%1,9233,89356550.6-%1111554940179.1مزدا تک کابین دوگانه سوز
-%4,4628,4579,55947.2-%2114230169752.8مزدا دوکابین 

-%1,2543,1312,90759.9-%218118380155.7مزدا دو کابین دوگانه سوز
*00541*0000395مینی وانت
-%5,2355,44103.8*221384530کاپرا

-%19,09031,43524,10339.3-%009961,8903,54347.3جمع تولید شرکت
*000*00000جمع تولید شرکت

-%1,8603,8522,82951.7%2218573180153.4پیکاپ
-%18603852282951.7%0018573180153.4جمع تولید شرکت

GLD3000  33018020583.3-%223503694.0وانت دوکابین%
%33018020583.3-%003503694.0جمع تولید شرکت

-%189,217200,536193,9675.6-%0015,14618,22117,68616.9 وانتتولید کل

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری

تولید انواع خودروی وانت - اسفند

تعداد دیفرانسیلتعداد کابیننام محصولنام شرکت

گروه بهمن 

کیش خودرو

مرتب

دیار خودرو

زامیاد

پارس خودرو

ایران خودرو تبریز

ایران خودرو مرکزی

2012/04/14 Iran Auto Monthly Production (1388-89-90)



دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه 
آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1390 -  1388

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388
D4DB %2,9422,3922,98323.0%16.1-151180177هیوندا 
%2,9422,3922,98323.0-%15118017716.1جمع تولید شرکت

LCK6858H 01050100.0*000میدل باس%-
-%0370100.0*000مینی بوس اویکو
-%01420100.0*000جمع تولید شرکت

-sitra (c-140 )000*2092078.3% هوراند خودرودیزل
-%02110100.0*000میدل باسشهاب خودرو
-%31337612916.8-%8326675.0مینی بوس ایسوزگروه بهمن

*000*000میدی باس شهری
A50.12 235840499.4-%0115100.0مینی بوس دیزل آذر%-

-%235840499.4-%0115100.0جمع تولید شرکت
*0036*000یوتانگسایپا دیزل
*000*000میدل باس شهری و بین شهریزرین خودرو
%93260257.7%2140425.0مینی بوس دیزلی KLQ6608آکیا دویچ

*2000*000هیونداییسپهر دیزل کاوه
*000*000جمع تولید شرکت

*25000*000مینی بوس فیاتلوتوس
%3,6403,3883,6627.4-%18021725817.1مینی بوس و میدی باستولید کل

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388
O457 98.9-326668%100.0-015شهری%

OMG0390-100.0%14753719177.4%
O457 III / 004*000مگاترنس*

LOW FLOOR  98.0-15029*000مگاترنس%
%100.0-0328615*0069شهری O457 کولر دار
C457 070100100.0*000بین شهری%-

SC4570048*2525480.0%
-%1767921,58377.8-%040122100.0جمع تولید شرکت- 4

LCK6120G 3250139*000اتوبوس شهری*
*3250139*000جمع تولید شرکت - 2

*000*000ولو شهری
%55046239019.0%4441497.3ولو بین شهری 

%55046239019.0%4441497.3جمع تولید شرکت- 2
-Sitra (c-300)000*621071.4% هوراند خودرودیزل

-%0264100.0-%0259100.0اتوبوس دیزل شهری IrisBusزامیاد
*008*000شهری دیزل 2612
*001*001شهری دیزل 3012
-%042100.0*000بین شهری 3012
S.L.F 01602100.0-%0161100.0سم لو فلور%-

-%016413100.0-%0162100.0جمع تولید شرکت-3
-%71181730913.0-%77905414.4اسکانیا بین شهری

*000*000سه محور
-%32843245824.1-%2375269.3اسکانیا شهری

-%1,0391,24976716.8-%1001655639.4جمع تولید شرکت-2
*2046*005بین شهری 0500سیر و سفر رخش
-%5592040.2-%0100100.0مان R07یاوران خودرو شرق

*000*000اتوبوس بین شهریزرین خودرو
%27620710633.3%1613523.1 شهری دیزلی
-%2553052.8-%060100.0شهری گازسوز

%30126010615.8-%1619515.8جمع تولید شرکت 
-%1539861.5-%050100.0اتوبوس بین شهری یونیورس

-%1739856.4-%050100.0جمع تولید شرکت 
*000*000تک کابین

*000*000جمع تولید شرکت 
*000*000جمع تولید شرکت 

-%2,4713,0813,11619.8-%16029829846.3 اتوبوستولید کل

ایران خودرو دیزل

تولید انواع خودروی مینی بوس و میدل باس  - اسفند
تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاریردهنام شرکت

پیشرو دیزل آسیا 

زامیاد

نام شرکت

ستاره نیک آریا

سپهر دیزل کاوه

شهاب خودرو

عقاب افشان

آکیا دویچ

رده

ایران خودرو دیزل

ارگ دیزل

رانیران

پیشرو دیزل آسیا

ستاره نیک آریا

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری
تولید انواع خودروی اتوبوس - اسفند
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دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه 
آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1390 -   1388

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388
0Mکشنده  FTR2642000*002*

0M2631451628181.3%1,08464631067.8%
0M2640000*0930-100.0%
0M192950132171-62.1%1,5611,1411,06736.8%

*000*02929000کمپرسی 
*M4.512500*436069تن 4.5
M60990-100.0%1342690-50.2%تن 6
%57026969111.9%012599026.3جمع

%3,2552,1491,44851.5%10.9-00220247199جمع تولید شرکت-6
LPK 608000*01,075886-100.0%بنز
LP 608000*0125400-100.0%بنز
*LP 808000*00115بنز

%100.0-01,258200%100.0-02100کروس  D4AEهیوندایی
%3,4771,1391,478205.3*1500308کروس D4DBهیوندایی
%3.3-347735973079%28.6-150210308کامیونتجمع
LK 192424237452554.1%1,7037921,863115.0%بنز

LK 2624221030-78.6%1,8177911,508129.7%بنز
*Axor 2529000*1300بنز
%353815833371123.5%26414045288.6کامیون کمپرسیجمع
L 2624881448700.0%491114353330.7%بنز
L 1924161150973.3%74672521936.1%بنز
AXORبنز K 3335000*040-100.0%

%1237190874551.1%24916441456.3کامیون باریجمع

AXOR 1843004*0202609-100.0%بنز

CNHTCABS 13.3-8871,02313%99.4-11800فراز  با ترمز%
%27.6-8871,225622%99.4-11804کامیون کشندهجمع

%9,1396,5957,94638.6%0066454680821.6جمع تولید شرکت
%82.8-105898*6460000کاماز
%30.8-81117122%100.0-54600300کاماز

%48.0-91175220%100.0-00300جمع0
%2728050240.0*65203000کاماز
L6520000*155330-71.7%کاماز
%37.7-147236134%100.0-5360506058کاماز
%43436921417.6%50.0-0306058جمع
KR1040کاماز 104520-100.0%130602988-78.4%
KR1083کاماز 1000*033540-100.0%

%46.9-6551,2342,162%77.8-0030135138جمع تولید شرکت
%100.0-0220*000کادیا0

%100.0-05339*000039جمع تولید شرکت
*MLC-170000*100کمپرسیکامیون 
MP72069106800.0%351114935000.0%کشنده ایویکو کامیون 
MLLکمپرسیکامیون MLC-180/ -170126212-80.6%505715344-29.4%
%76.9-6260*000کشنده یورو کارگو کامیون 

%86374249316.3%0081631228.6جمع تولید شرکت
*000*00000انواع کامیون و صنایع خودرو کویر

FH13 4*2 84.8-44289327*000  سقف بلند%
FH13 4*2 70.5-882980%100.0-0500  سقف کوتاه%
FH13 ISHIFT0500-100.0%232750-91.6%
FH13  6*4 100.0-0180620%100.0-050100سقف کوتاه%
FH 440x T (6 4)(100 )15000*11182250396.9%
FH 440X(4 2)000*148390279.5%
FH 480x T ishift (4 2)(56 )( )28600*16956028150.0%
T375x T(6 4)(49 )22220044011.0%26477702015243.8%

تجمعی تا پایان ماه جاری ماه جاری

ارس خودرو دیزل

کشنده

کمپرسی

کامیونت

ردهنام شرکت 
تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده - اسفند

کامیونت

کشنده 

نام محصول 

کامیون 

کامیونت  

ایران خودرو دیزل

کامیونت 

کامیون کمپرسی

کامیون باری

کامیون کشنده

خودروسازان دیزلی 
آذربایجان

رخش خودرو دیزل

زامیاد

مدل 

2012/04/14



دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه 
آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1390 -   1388

درصد رشد139013891388درصد رشد139013891388
تجمعی تا پایان ماه جاری ماه جاری ردهنام شرکت 

تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده - اسفند
مدل نام محصول 

T375X(4 2)4690-94.2%110027000-59.3%
%72304782296251.2%230470641954068.5جمع

FM9 x T(6 2)(56 )000*008*
MIDLUMx T (6 2)(26 )000*01530-100.0%
MIDLUMx ADR (6 2)( )000*01920-100.0%

R270R X270(4 2)000*246410500.0%
FM 440x T (6 4)(40 )000*5000*
%65.1-4641329156*00012جمع

FM 440x T (6 4)(40 )0170-100.0%235136072.8%
MIDLUMx T (4 2)(18 )000*01160-100.0%

D300x T(6 4)(26.5 )000*00404*
%69.1-4281386404%100.0-001120جمع

BUDSUN& T(6 8 )0049*00166*
%41.2-446758516*00072جمع

%8568825540383.8%70653162433.0کامیونکلجمع تولید شرکت
K1190080*61611521-90.0%کاویان  کامیون 

K110000*09188-100.0%کاویانکامیونت  
k3752400*41000کاویان
k112000*18200کاویان
k2191100*13500کاویان

%78862070927.1*0035080جمع تولید شرکت-4

Kکاویانکامیونت   GL106169208176-18.8%2,4222,3752,0512.0%
*K105000*000کاویانکامیونت 

%2422237520512.0%18.8-00169208176جمع تولید شرکت-4
%3210299527607.2%1.9-00204208256جمع کلکاریزان خودرو

NPR72442386071.2%4,7267,6226,186-38.0%ایسوزو کامیونت

NQR1561553290.6%7442,1121,344-64.8%ایسوزو کامیونت 

NKR2464348-96.3%1,9444,3434,150-55.2%ایسوزو کامیونت

%47.3-74141407711680%26.0-090412211237ایسوزو جمع کامیونت 

%88320175.0*800کراکس 440- 4*6 رنوکامیون  

%112320250.0*01600رنوجمع تولید شرکت

*HD 170000*000هیونداییکامیون 

*HD 250000*500هیونداییکامیون 

*HD 260300*2500هیونداییکامیون 

*HD 270900*6200هیونداییکامیون 

*HD 370000*400هیونداییکامیون 

*HD 500400*2500هیونداییکامیون 

*12100*01600هیونداییجمع تولید شرکت

*000*000000آکیادویچ

%7.7-33,33736,13230,566%3.7-002,8412,9513,313جمع تولید شرکتهاتولید کل کامیون

کامیونت

باری

کمپرسی

سپهر دیزل کاوه

سایپا دیزل

آریا دیزل موتور

کاریزان خودرو  قزوین

گروه بهمن

کاریزان خودرو  ساوه

2012/04/14


