
 

آمار مقایسه ای ماهیانه تولید  انواع خودرو  سال  1392 -1393 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه  

درصد رشد13921393درصد رشد13921393

%624,750958,33553.4%67,37976,44913.5سواری

%104,633150,92944.2%1.1-11,33411,212وانت

%10917964.2%172123.5مینی بوس و میدل باس

%39648221.7%1360361.5اتوبوس

%7,06120,239186.6%7122,060189.3کامیونت ، کامیون و کشنده

%736,9481,130,16453.4%79,45589,80213.0جمع کل انواع خودرو (دستگاه )

درصد رشد13921393درصد رشد13921393

%308,082512,56966.4%34,25837,6079.8سواری

%57,20391,39559.8%12.1-6,7645,947وانت

%5931760.0%321600.0مینی بوس ، میدل باس و اتوبوس

%2,2272,58516.1%44.8-324179کامیونت ، کامیون و کشنده

%367,517606,64265.1%41,34943,7545.8جمع کل انواع خودرو(دستگاه )

درصد رشد13921393درصد رشد13921393

%275,673354,65528.7%26,30731,11618.3سواری

%37,23951,08237.2%4,0414,1482.6وانت

%95.8-482%100.0-10مینی بوس ، میدل باس و اتوبوس

%1,6535,525234.2%117736529.1کامیونت ، کامیون و کشنده

%314,613411,26430.7%30,46636,00018.2جمع کل انواع خودرو(دستگاه )

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری

تولید انواع خودرو - اسفند ( دستگاه )

تولید انواع خودرو  در گروه صنعتی ایران خودرو اسفند (دستگاه)
تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری

تولید انواع خودرو  در گروه صنعتی سایپا اسفند (دستگاه)
تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری نوع محصول

نوع محصول

نوع محصول
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دفتر صنايع  خودرو و نيرومحرکه   آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 - 1393

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
%225,997375,29366.1%25,67325,9731.2ایران خودرو مرکزی

%60,48599,04063.7%6,0968,47539.0ایران خودرو خراسان 
%15,28325,15864.6%1,8052,01511.6ایران خودرو مازندران
%6,31713,078107.0%6841,14467.3ایران خودرو فارس

%308,082512,56966.4%34,25837,6079.8جمع گروه ایران خودرو
%4483,254626.3%121551191.7خودروسازان راین 

%20,99542,362101.8-%4,8733,78022.4خودروسازی مدیران 
%130,640137,9235.6%12,22912,2790.4سایپا

%01,5070.0%03090.0سایپا آذربایجان
%77,099108,21840.4%7,5139,39925.1سایپا کاشان 
%59,485106,56179.1%6,5658,92936.0پارس خودرو

-%8,44944694.7%02000.0بنیان توسعه صنعت خودرو-بن رو
%275,673354,65528.7%26,3073111618.3جمع گروه سایپا

%6352,908358.0%275301863.0گروه بهمن 
%18,75642,565126.9%1,8723,26174.2کرمان موتور 

-%1612286.3-%300100.0مرتب
%624,750958,33553.4%67,37976,44913.5تولید کل سواری

-%10100.0%000.0ایران خودرو مرکزی
%56,95190,72659.3-%6,6645,83012.5ایران خودرو تبریز
%190669252.1%39117200.0ایران خودرو دیزل

%57,20391,39559.8-%6,7645,94712.1جمع گروه ایران خودرو
-%31,03728,3698.6%2,3742,67512.7زامیاد
%5,21220,794299.0-%1,6671,24625.3بن رو

%9901,91993.8%02270.0پارس خودرو 
%37,23951,08237.2%4,0414,1482.6جمع گروه سایپا
-%1,43094134.2-%2158958.6دیار خودرو
-%8,7517,42315.2%3041,028238.2گروه بهمن 
-%1028021.6-%100100.0کارسان یکتا

%080.0%000.0مرتب 
%104,633150,92944.2-%11,33411,2121.1تولید کل وانت

%3933000.0%321600.0ایران خودرو دیزل
%000.0%000.0پیشرو  دیزل آسیا
%000.0%000.0شهاب خودرو
-%863164.0-%140100.0گروه بهمن
%000.0%000.0زامیاد

%000.0%000.0سایپا دیزل
%000.0%000.0زرین خودرو
%2055175.0%000.0آکیا دویچ

%000.0%000.0سپهر دیزل کاوه
%000.0%000.0ستاره نیک آریا

%10917964.2%172123.5تولید کل مینی بوس و میدل باس

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری
تولید انواع خودرو - اسفند

مینی بوس و 
میدل باس

مینی بوس و 
میدل باس

وانت

نام شرکتنوع محصول

سواری
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دفتر صنايع  خودرو و نيرومحرکه   آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 - 1393

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری

تولید انواع خودرو - اسفند
نام شرکتنوع محصول

-%20100.0%000.0ایران خودرو دیزل
%000.0%000.0پیشرو دیزل آسیا

-%1490100.0%000.0رانیران
%000.0%000.0هوراند خودرودیزل

-%48295.8-%10100.0زامیاد
%0420.0%000.0شهاب خودرو
%13927396.4%1260400.0عقاب افشان

%000.0%000.0سیر و سفر رخش
%000.0%000.0یاوران خودرو شرق

%000.0%000.0زرین خودرو
%58165184.5%000.0آکیا دویچ

%000.0%000.0سپهر دیزل کاوه
%000.0%000.0ارگ دیزل

%000.0%000.0ستاره نیک آریا
%39648221.7%1360361.5تولید کل اتوبوس
%7004,384526.3%87620612.6ارس خودرو دیزل
%2,2272,58516.1-%32417944.8ایران خودرو دیزل
%000.0%000.0رخش خودرو دیزل

-%520100.0-%270100.0خودروسازان دیزلی آذربایجان
-%3030100.0-%10100.0زامیاد

%000.0%000.0صنایع خودرو کویر
%1,3505,525309.3%116736534.5سایپا دیزل

%99515420.2-%220100.0کاریزان خودرو  ساوه
%637471085.7%000.0کاریزان خودرو قزوین
%1621,262679.0-%220100.0جمع کاریزان خودرو

%5082,006294.9%628435.5سیبا موتور
%1,6623,612117.3%44433884.1بهمن دیزل
%2,1705,618158.9%106517387.7گروه بهمن

%000.0%000.0آریا دیزل موتور
%000.0%000.0سپهر دیزل کاوه

%000.0%000.0آکیا دویچ
%89945.6-%24866.7آذهایتکس

%841412.5-%50100.0رایان فن گستر دیزل
%07300.0%000.0ماموت

%7,06120,239186.6%7122,060189.3تولید کل کامیون
12,07613,35310.6%112,199171,82953.1%
79,45589,80213.0%736,9491,130,16453.4% جمع کل خودرو

اتوبوس

کامیون

جمع گروه خودروهای تجاری
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
%40,102104,150159.7%5,6537,79537.9پژو 206 معمولی

%000.0%000.0پژو 206 اتوماتیک 
%000.0%000.0پژو 206 دوگانه سوز

%40,102104,150159.7%5,6537,79537.9جمع پژو 206 
%36,39241,05412.8-%4,8712,93439.8پژو 405 انژکتوری
%10,14025,832154.8%1,5652,22742.3پژو 405 دوگانه سوز

%46,53266,88643.7-%6,4365,16119.8جمع پژو 405
%38,20047,88725.4-%3,0342,25325.7پژو پارس معمولی

%2,77416,574497.5%3751,763370.1پژو پارس دوگانه سوز
%40,97464,46157.3%3,4094,01617.8 جمع پژو پارس 

%000.0%000.0پژو روآ
%000.0%000.0پژو روآ دوگانه سوز

%000.0%000.0جمع پژو روآ
%6,11310,01763.9-%94448049.2تندر 90 

%000.0%000.0تندر 90 دوگانه سوز
%6,11310,01763.9-%94448049.2جمع تندر 90 

%53,58771,89634.2-%5,8034,00431.0سمند 
%11,63526,012123.6-%2,4361,79426.4سمند دوگانه سوز

%000.0%000.0سمند لیموزین سریر
%65,22297,90850.1-%8,2395,79829.6جمع سمند

%326,44320034.4%121,81114991.7دنا
-%27,02225,4285.9-%9809126.9رانا

%000.0%000.0رانا دوگانه سوز
%225,997375,29366.1%25,67325,9731.2جمع تولید شرکت
%20,13750,517150.9%3,1814,05127.3پژو 405 انژکتوری
-%1,4540100.0%000.0پژو 405 دوگانه سوز

%21,59150,517134.0%3,1814,05127.3جمع پژو 405
%30,39243,34942.6%1,4984,333189.3پژو پارس معمولی

-%8,0064,43144.7-%1,4170100.0پژو پارس دوگانه سوز
%38,39847,78024.4%2,9154,33348.6 جمع پژو پارس 

%49674349.8%0910.0سوزوکی 
%60,48599,04063.7%6,0968,47539.0جمع تولید شرکت

%5532,735394.6%02,0150.0سمند
%14,73022,42352.2-%1,8050100.0پژو پارس معمولی
%15,28325,15864.6%1,8052,01511.6جمع تولید شرکت
%6,31713,078107.0%6841,14467.3پژو پارس معمولی
%6,31713,078107.0%6841,14467.3جمع تولید شرکت

%308,082512,56966.4%34,25837,6079.8کل تولیدایران خودرو 
-%10,7319,50311.4-%1,13123978.9تندر 90 

%000.0%000.0تندر 90 دوگانه سوز
%3,6116,33275.4-%44940010.9پارس تندر
%0140.0%000.0سندرو
-%1,4381998.7-%710100.0مگان

%15,78015,8680.6-%1,65163961.3محصوالت رنو
%142257.1%040.0قشقایی
-%7080100.0%000.0تینا

%000.0%000.0ماکسیما
%000.0%000.0نیسان رونیز

-%7222297.0%040.0 محصوالت نیسان
%39,26169,20176.3%4,6166,57142.4پراید

%3,72221,470476.8%2981,715475.5پراید دوگانه سوز
%000.0%000.0پراید 141

%42,98390,671110.9%4,9148,28668.6مونتاژ پراید 
%59,485106,56179.1%6,5658,92936.0جمع تولید شرکت

ایران خودرو فارس

ایران خودرو خراسان

ایران خودرو 
مازندران

پارس خودرو

ایران خودرو مرکزی 
تهران

تجمعی تا پایان ماه جارینام محصول
تولید انواع خودروی سواری - اسفند

ماه جاری نام شرآت
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13921393درصد رشد13921393محصوالتنام شرکت 
Luxury دنده ای C30 03,2540.0%01550.0ولیکس%
Luxury اتوماتیک C30 000.0%000.0ولیکس%
Elite دنده ای C30 4480100.0-%120100.0ولیکس%-
Elite اتوماتیک C30 000.0%000.0ولیکس%

%4483,254626.3%121551191.7ولیکس ( گریت وال ) 
%4483,254626.3%121551191.7جمع تولید شرکت

x100000.0%8,4490100.0%-
s30002000.0%04460.0%
%000.0%000.0کوراندو

-%8,44944694.7%02000.0جمع تولید شرکت
MVM110  -3cyl   3040100.0%-1,4780100.0%-

MVM53089920976.8%-3,8817,30288.1%
MVM55003270.0%01,5840.0%

MVM110  -4cyl  347767121.0%2,71910,937302.2%
  MVMX33  94676918.7%-2,9138,909205.8%
MVM 3156831,18072.8%2,2783,83168.2%
MVM315H1,69452868.8%-7,7269,79926.8%
%20,99542,362101.8-%4,8733,78022.4جمع تولید شرکت

%000.0%000.0ریو 
%000.0%000.0زانتیا 2000
-%118,11282,80829.9-%11,2047,92929.2نسیم و صبا

%000.0%000.0پراید سایپا 132
%12,39128,118126.9%1,0121,81379.2نسیم و صبا دوگانه سوز

%000.0%000.0پراید سایپا 142
-%130,503110,92615.0-%12,2169,74220.3جمع پراید سایپا

%02,8720.0%09140.0سراتو
%13724,12517509.5%131,62312384.6تیبا

%130,640137,9235.6%12,22912,2790.4جمع تولید شرکت
x10003090.0%01,5070.0%سایپا آذربایجان

%37,04146,98426.8%3,2914,13225.6نسیم و صبا
%000.0%000.0نسیم و صبا دوگانه سوز

%40,05861,23452.9%4,2225,26724.8تیبا
%77,099108,21840.4%7,5139,39925.1جمع تولید شرکت

%275,673354,65528.7%26,30731,11618.3جمع تولید شرکتگروه سایپا

%000.0%000.0جمع تولید شرکت
-%4211197.4-%200100.0 مزدا 3 

-%20100.0%000.0مزدا 1600-3
%000.0%000.0 مزدا 2 
%01,0150.0%0740.0لند مارک
B50 21224415.1-%70100.0آسا%
B50F 01,6380.0%4560.0آسا%

%6352,908358.0%275301863.0جمع تولید شرکت
%000.0%000.0لیفان 520
%000.0%000.0لیفان 620

1800cc 620 5,4488,89063.2-%1,163199.9لیفان%
X60 10,35816,77662.0%168897433.9لیفان%
JAC J 30200.0%6662097.0%-
JAC J 55411,648204.6%2,28416,070603.6%
JAC s 56950.0%08090.0%

(HB&NB)JAC A 1300.0%000.0%
%18,75642,565126.9%1,8723,26174.2جمع تولید شرکت
GSV  000.0%000.0سواری%

G5 4*2300100.0%-1612286.3%-
GLV3000  000.0%000.0سواری%

-%1612286.3-%300100.0جمع تولید شرکت

%624,750958,33553.4%67,37976,44913.5 سواریتولید کل

گروه بهمن

خودروسازی مدیران

بنیان توسعه صنعت 
خودرو-بن رو

مرتب

سایپا کاشان

سایپا مرکزی

سناباد خودرو توس

کرمان موتور

خودروسازان راین
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال 1393-1392 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
%000.0%000.0باردو

-%10100.0%000.0باردو دو گانه سوز
-%10100.0%000.0جمع تولید شرکت

%53,84974,57938.5-%6,6644,56931.4باردو
%3,16316,147410.5%611,2611967.2باردو دو گانه سوز
%57,01290,72659.1-%6,7255,83013.3جمع تولید شرکت

%190669252.1%39117200.0جمع تولید شرکتایران خودرو دیزل
%57,20391,39559.8-%6,7645,94712.1جمع تولید شرکتجمع گروه ایران خودرو

%5,21220,794299.0-%1,6671,24625.3سایپا 151
%5,21220,794299.0-%1,6671,24625.3جمع تولید شرکت

Deer cc 1021cr000.0%000.0%
wingle single cc  1021pd050680.0%06330.0%
wingle Double cc  1031ps052152190.2%-1,43030878.5%-

-%1,43094134.2-%2158958.6وانت دیار
Z24NIB14,73417,19816.7-%1,7521,5819.8نیسان انژکتوری دوگانه سوز%
Z24NI4,4009,250110.2%357828131.9نیسان انژکتوری تک سوز%

Z28ND 11,9011,92183.9%2652660.4دیزل%-
Z24LXIB 20100.0%000.0شوکا%-

Z24FI 000.0%000.0انژکتوری تک سوز%
F 000.0%000.0وانت%

-%31,03728,3698.6%2,3742,67512.7جمع تولید شرکت
-%2,4111,17251.4-%870100.0مزدا تک کابین

-%90822075.8-%10100.0مزدا تک کابین دوگانه سوز
-%2,4941,05857.6-%13192.3مزدا دوکابین

-%66031152.9-%3166.7مزدا دو کابین دوگانه سوز
-%1216050.4-%1200100.0مینی وانت کارو

%04,1800.0%01,0260.0وانت کارا
-%2,15742280.4-%800100.0کاپرا

-%8,7517,42315.2%3041,028238.2جمع تولید شرکت
%000.0%000.0دوکابین
%000.0%000.0شاهو

%000.0%000.0شاهو دوگانه سوز
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

-%8651398.5%0130.0نیسان پیکاپ
%1081,9061664.8%02140.0وانت ریچ

%000.0%000.0پیکاپ گازسوز
%9901,91993.8%02270.0جمع تولید شرکت

%37,23951,08237.2%4,0414,1482.6جمع تولید شرکتجمع گروه سایپا
KY5 1080700.0-%100100.0وانت کاکی%
%9189331.6-%100100.0جمع تولید شرکت
GLD  080.0%000.0دوکابین%

GLD3000  000.0%000.0دوکابین%
%080.0%000.0جمع تولید شرکت

%104,633150,92944.2-%11,33411,2121.1 وانتتولید کل

کارسان یکتا

دیار خودرو

زامیاد

پارس خودرو

نام شرآت

کیش خودرو

گروه بهمن

ایران خودرو تبریز

بن رو

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری
تولید انواع خودروی وانت - اسفند

مرتب

ایران خودرو مرکزی

نام محصول
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -  1393 دفتر صنايع ماشين سازی و نيرومحرکه

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
%100.0-30%100.0-30مینی بوس کروس

%0930.0%0210.0آرین
D4DB %000.0%000.0هیوندا 
%3933000.0%321600.0جمع تولید شرکت

LCK6858H 000.0%000.0میدل باس%
%000.0%000.0مینی بوس اویکو
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

sitra (c-140 )000.0%000.0% هوراند خودرودیزل
%000.0%000.0میدل باسشهاب خودرو
-%863164.0-%140100.0مینی بوس ایسوزگروه بهمن

%000.0%000.0جمع تولید شرکت
%000.0%000.0یوتانگسایپا دیزل
%000.0%000.0میدل باس شهری و بین شهریزرین خودرو
%2055175.0%000.0مینی بوس دیزلی KLQ6608آکیا دویچ

%000.0%000.0هیونداییسپهر دیزل کاوه
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

%000.0%000.0مینی بوس فیاتلوتوس
%10917964.2%172123.5مینی بوس و میدی باستولید کل

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
O457 000.0%000.0شهری%

OMG000.0%000.0%
O457 III / 000.0%000.0مگاترنس%

LOW FLOOR  000.0%000.0مگاترنس%
%000.0%000.0شهری O457 کولر دار
-%20100.0%000.0بین شهری یوتونگ
C457 000.0%000.0بین شهری%

SC457000.0%000.0%
-%20100.0%000.0جمع تولید شرکت- 4

LCK6120G 000.0%000.0اتوبوس شهری%
%000.0%000.0جمع تولید شرکت - 2

%000.0%000.0ولو شهری
-%1490100.0%000.0ولو بین شهری 

-%1490100.0%000.0جمع تولید شرکت- 2
Sitra (c-300)000.0%000.0% هوراند خودرودیزل

-%48295.8-%10100.0اتوبوس دیزل شهری IrisBusزامیاد
%0420.0%000.0شهری دیزل 3012

%0420.0%000.0جمع تولید شرکت-3
%54124129.6%1233175.0اسکانیا بین شهری

%657515.4%0270.0سه محور
%2074270.0%000.0اسکانیا شهری

%13927396.4%1260400.0جمع تولید شرکت-2
%000.0%000.0بین شهری 0500سیر و سفر رخش
%000.0%000.0مان R07یاوران خودرو شرق

%000.0%000.0اتوبوس بین شهریزرین خودرو
%29165469.0%000.0 شهری دیزلی
-%290100.0%000.0شهری گازسوز

%58165184.5%000.0جمع تولید شرکت 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت 

%39648221.7%1360361.5 اتوبوستولید کل

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

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری
تولید انواع خودروی اتوبوس - اسفند

ایران خودرو دیزل

رده نام شرآت

ستاره نیک آریا

سپهر دیزل کاوه

شهاب خودرو

عقاب افشان

آکیا دویچ

ارگ دیزل

رانیران

پیشرو دیزل آسیا

ستاره نیک آریا

ردهنام شرآت

پیشرو دیزل آسیا 

زامیاد

ایران خودرو دیزل
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -   1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
Mکشنده FTR264201500.0%01500.0%

M2631350-100.0%266597124.4%
M3840000.0%000.0%
M264071381871.4%120627422.5%
M1929000.0%52255390.4%

421382.2857142943814792.376712جمع کامیون
%000.0%2929000.0کمپرسی 

M4.5450-100.0%2492,201783.9%
M603320.0%135544161.5%

%2622,755951.5%45332637.8جمع کامیونت
%7004,384526.3%87620612.6جمع شرکتجمع تولید شرکت-6

LPK 608000.0%1400-100.0%
%100.0-2290%000.0جمع کامیونت
LK 19241060-100.0%6211,19993.1%
LK 2624570-100.0%348332-4.6%

Axor 2529000.0%000.0%
%9691,53158.0%100.0-1630جمع کمپرسی

L 26248021-73.8%19574-62.1%
L 19248113364.2%400869117.3%
%59594358.5%4.3-161154جمع باری

AXOR 1843000.0%4631475.0%
%97.0-40512%000.0فراز
%253644.0%0250.0دنیز

%74.4-434111%0250.0جمع کشنده
%2,2272,58516.1%44.8-324179جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت

000.0%000.0%
0000.0%000.0%

%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت
%100.0-520%100.0-270جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت

MLC-170000.0%000.0%کامیون
MP720000.0%000.0%کامیون
MLLکامیون MLC-180/ -170000.0%1110-100.0%

%000.0%000.0گاز سوزکامیونت 
ASکامیون AT440/ 44010-100.0%1920-100.0%
SIH000.0%000.0%کامیون

%100.0-3030%100.0-10جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت
%000.0%0000.0انواع کامیون و کامیونتصنایع خودرو کویر

x T(6 4)(49 )000.0%20796-53.6%
X(4 2)48198312.5%3481,865435.9%
X(6 4)1048380.0%12519455.2%

T300000.0%05430.0%

تجمعی تا پایان ماه جاری
تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده - اسفند

ماه جاری

خودروسازان دیزلی 

کامیون کشنده

کشنده 

کامیونت رخش خودرو دیزل
کمپرسی

مدل 

کامیون باری

نام شرآت 

ارس خودرو دیزل

ایران خودرو دیزل

کامیونت 

کامیونت  

کامیون کمپرسی

رده

0

زامیاد

کامیون 
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -   1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
تجمعی تا پایان ماه جاری

تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده - اسفند
ماه جاری مدل  ردهنام شرآت 

%6802,698296.8%58246324.1جمع کشنده
%4696108.7%000.0باری

x T(6 4)(32 )000.0%101441340.0%
D x270( 4 2)000.0%250-100.0%
%35192448.6%0240.0جمع کمپرسی

xکامیون نیمه سنگین T (4 2)(21 )000.0%000.0%
T Aumark (8 )-03970.0%1041,5111352.9%
T Aumark (6 )-586919.0%4851,028112.0%
%5892,539331.1%58466703.4جمع کامونت

%1,3505,525309.3%116736534.5جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت
K119220-100.0%93472407.5%کامیون

k375000.0%0430.0%
%99515420.2%100.0-220جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت-4

Kکامیونت   GL106000.0%07010.0%
K105000.0%6346-27.0%کامیونت

%637471085.7%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت-4
%1621,262679.0%100.0-220جمع تولید شرکتجمع کلکاریزان خودرو

NPR33270718.2%1,2132,39297.2%کامیونت
NQR4711675.0%37273697.8%کامیونت 

NKR0690.0%39383882.1%کامیونت

%38101165.8%723228.6 *کامیون 18 تن 

%1,6623,612117.3%44433884.1جمع بهمن دیزلجمع بهمن دیزل

J6628435.5%5082,006294.9%کشنده

%5082,006294.9%628435.5جمع سیبا موتورجمع کامیونت 

%2,1705,101135.1%100.0-1060جمع گروه بهمنجمع کل شرکتگروه بهمن

%000.0%000.0کراکس 440- 4*6 کامیون  

%000.0%000.0پریمیومکامیون  

%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت
%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت

%000.0%00000.0آکیادویچ
%89945.6%66.7-544018248کامیون کشنده آذهایتکس

%841412.5%100.0-50تن 5/2کامیونت رایان فن گستر دیزل

%07300.0%000.0کامیون کشنده ماموت دیزل

%7,06120,239186.6%7122,060189.3جمع تولید شرکتهاجمع تولید شرکتهاتولید کل کامیون

سپهر دیزل کاوه

سایپا دیزل

آریا دیزل موتور

باری

کاریزان خودرو  
قزوین

کاریزان خودرو  ساوه

کمپرسی

بهمن دیزل

سیبا موتور

کامیونت
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