
 

آمار مقایسه ای ماهیانه تولید  انواع خودرو  سال  1393 -1394 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه  

درصد رشد13941393درصد رشد13941393

%150,556117,24328.4%95,54981,79816.8سواری

%55.9-8,54719,368%55.7-6,17013,938وانت

%9425276.0%4119115.8مینی بوس و میدل باس

%15712624.6%866532.3اتوبوس

%2,072998107.6%1,12378243.6کامیونت ، کامیون و کشنده

%161,426137,76017.2%102,96996,6026.6جمع کل انواع خودرو (دستگاه )

درصد رشد13941393درصد رشد13941393

%81,86458,45840.0%52,95842,88423.5سواری

%81.9-2,10911,630%74.8-2,0988,336وانت

%6300.0%3700.0مینی بوس ، میدل باس و اتوبوس

%5.9-273290%1991819.9کامیونت ، کامیون و کشنده

%84,30970,37819.8%55,29251,4017.6جمع کل انواع خودرو(دستگاه )

درصد رشد13941393درصد رشد13941393

%54,20848,60911.5%33,59233,0621.6سواری

%28.0-5,0597,030%35.2-3,2765,057وانت

%100.0-01%000.0مینی بوس ، میدل باس و اتوبوس

%39420889.4%25817349.1کامیونت ، کامیون و کشنده

%59,66155,8486.8%3.0-37,12638,292جمع کل انواع خودرو(دستگاه )

نوع محصول

تولید انواع خودرو گروه سایپا

تجمعی تا پایان اردیبهشت ماهاردیبهشت ماه

نوع محصول

نوع محصول

تجمعی تا پایان اردیبهشت ماه اردیبهشت ماه

تولید انواع خودرو

تجمعی تا پایان اردیبهشت ماهاردیبهشت ماه

تولید انواع خودرو گروه ایران خودرو
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دفتر صنايع  خودرو و نيرومحرکه   آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1393 - 1394

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
%58,93844,84831.4%38,07932,85915.9ایران خودرو مرکزی

%16,5019,81668.1%10,7207,23248.2ایران خودرو خراسان 
%4,1782,72553.3%2,6852,00533.9ایران خودرو مازندران
%2,2471,069110.2%1,47478887.1ایران خودرو فارس

%81,86458,45840.0%52,95842,88423.5جمع گروه ایران خودرو
-%8142781.0-%2642793.9خودروسازان راین 

%5,8575,3908.7-%3,3563,5224.7خودروسازی مدیران 
%21,62317,83721.2%12,75111,6919.1سایپا

%22300.0%19900.0سایپا آذربایجان
%16,30515,5155.1-%10,27210,5642.8سایپا کاشان 
%15,67415,2572.7-%10,11210,8076.4پارس خودرو

%38300.0%25800.0بنیان توسعه صنعت خودرو-بن رو
%54,20848,60911.5%33,59233,0621.6جمع گروه سایپا

%748133462.4%513120327.5گروه بهمن 
%7,7984,21285.1%5,1041,777187.2کرمان موتور 

-%014100.0-%06100.0مرتب
%150,556117,24328.4%95,54981,79816.8تولید کل سواری

%000.0%000.0ایران خودرو مرکزی
-%2,05211,54482.2-%2,0528,25075.1ایران خودرو تبریز
-%578633.7-%468646.5ایران خودرو دیزل

-%2,10911,63081.9-%2,0988,33674.8جمع گروه ایران خودرو
-%3,4893,8439.2-%2,0972,55718.0زامیاد
-%1,5703,18750.7-%1,1792,50052.8بن رو

%000.0%000.0پارس خودرو 
-%5,0597,03028.0-%3,2765,05735.2جمع گروه سایپا
-%0180100.0-%0143100.0دیار خودرو
%1,376520164.6%796394102.0گروه بهمن 
%000.0%000.0کارسان یکتا

-%3862.5-%08100.0مرتب 
-%8,54719,36855.9-%6,17013,93855.7تولید کل وانت

%6200.0%3600.0ایران خودرو دیزل
%220.0-%01100.0پیشرو  دیزل آسیا
%400.0%000.0هوراند خودرودیزل
%000.0%000.0شهاب خودرو
%208150.0-%08100.0گروه بهمن
%000.0%000.0زامیاد

%000.0%000.0سایپا دیزل
-%51566.7-%51050.0آکیا دویچ

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

%9425276.0%4119115.8تولید کل مینی بوس و میدل باس
%100.0%100.0ایران خودرو دیزل

تولید انواع خودرو (دستگاه)
تجمعی تا پایان اردیبهشت ماه اردیبهشت ماه

مینی بوس و 
میدل باس

مینی بوس و 
میدل باس

وانت

نام شرکتنوع محصول

سواری

2015/05/27 INFO@MIMT.GOV.IR: پست الکترونيکHTTP://WWW.MIMT.GOV.IR        :آدرس اينترنتی



 

دفتر صنايع  خودرو و نيرومحرکه   آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1393 - 1394

درصد رشد13941393درصد رشد13941393

تولید انواع خودرو (دستگاه)
تجمعی تا پایان اردیبهشت ماه اردیبهشت ماه نام شرکتنوع محصول

-%81020.0-%05100.0پیشرو دیزل آسیا
%000.0%000.0رانیران

%100.0%000.0هوراند خودرودیزل
-%01100.0%000.0زامیاد

-%41675.0-%08100.0شهاب خودرو
%876045.0%553083.3عقاب افشان

%000.0%000.0سیر و سفر رخش
-%1475.0-%02100.0یاوران خودرو شرق

%000.0%000.0زرین خودرو
%553557.1%302050.0آکیا دویچ

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

%000.0%000.0ستاره نیک آریا
%15712624.6%866532.3تولید کل اتوبوس
-%6024275.2-%0220100.0ارس خودرو دیزل
-%2732905.9%1991819.9ایران خودرو دیزل
%000.0%000.0رخش خودرو دیزل

%000.0%000.0خودروسازان دیزلی آذربایجان
%200.0%200.0زامیاد

%000.0%000.0صنایع خودرو کویر
%39220888.5%25617348.0سایپا دیزل

%36240805.0%19040375.0کاریزان خودرو  ساوه
%000.0%000.0کاریزان خودرو قزوین
%36240805.0%19040375.0جمع کاریزان خودرو

%26917157.3%13612310.6سیبا موتور
%452311358.1%23531658.1بهمن دیزل
%721202256.9%371154140.9گروه بهمن

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

%000.0%000.0آکیا دویچ
%221283.3%171241.7آذهایتکس

-%02100.0%000.0رایان فن گستر دیزل
%4200.0%2800.0تیراژه دیزل
%19829800.0%6022900.0ماموت

%2,072998107.6%1,12378243.6تولید کل کامیون
7,42014,80449.9%-10,87020,51747.0%-

102,96996,6026.6%161,426137,76017.2% جمع کل خودرو

اتوبوس

کامیون

جمع گروه خودروهای تجاری

2015/05/27 INFO@MIMT.GOV.IR: پست الکترونيکHTTP://WWW.MIMT.GOV.IR        :آدرس اينترنتی



 

آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1393 -1394 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
%18,0351035674.2%11,4747,88045.6پژو 206 معمولی

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

%18,0351035674.2%11,4747,88045.6جمع پژو 206 
-%6,145705312.9-%3,5894,95327.5پژو 405 انژکتوری
%4,1591457185.4%2,455991147.7پژو 405 دوگانه سوز

%10,304851021.1%6,0445,9441.7جمع پژو 405
-%3,659651243.8-%2,5045,25552.4پژو پارس معمولی

%4,62100.0%3,24200.0پژو پارس دوگانه سوز
%8,280651227.1%5,7465,2559.3 جمع پژو پارس 

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

%000.0%000.0جمع پژو روآ
-%1,313213338.4-%1,2191,76931.1تندر 90 

%000.0%000.0تندر 90 دوگانه سوز
-%1,313213338.4-%1,2191,76931.1جمع تندر 90 

-%9,896100952.0-%6,1226,97312.2سمند 
-%2,69527793.0%2,3001,93219.0سمند دوگانه سوز

%000.0%000.0سمند لیموزین سریر
-%12,591128742.2-%8,4228,9055.4جمع سمند

%4,0692020245.0%2,4841516460.0دنا
-%4,34644432.2-%2,6903,09113.0رانا

%000.0%000.0رانا دوگانه سوز
%58,9384484831.4%38,07932,85915.9جمع تولید شرکت
%7,8103009159.6%4,8862,61586.8پژو 405 انژکتوری
%000.0%000.0پژو 405 دوگانه سوز

%7,8103009159.6%4,8862,61586.8جمع پژو 405
%8,601498672.5%5,7573,41668.5پژو پارس معمولی

-%01821100.0-%01,201100.0پژو پارس دوگانه سوز
%8,601680726.4%5,7574,61724.7 جمع پژو پارس 

%9000.0%7700.0سوزوکی 
%16,501981668.1%10,7207,23248.2جمع تولید شرکت

-%0720100.0%000.0سمند
%4,1782005108.4%2,6852,00533.9پژو پارس معمولی
%4,178272553.3%2,6852,00533.9جمع تولید شرکت
%2,2471069110.2%1,47478887.1پژو پارس معمولی
%2,2471069110.2%1,47478887.1جمع تولید شرکت

%81,86458,45840.0%52,95842,88423.5کل تولیدایران خودرو 
-%647293678.0-%5422,40477.5تندر 90 

%000.0%000.0تندر 90 دوگانه سوز
%1,47880982.7%1,27871179.7پارس تندر

B90600.0%700.0%
B90 - CROSS000.0%000.0%

%400.0%400.0سندرو
-%013100.0%000.0مگان

-%2,136375843.2-%1,8303,11541.3محصوالت رنو
-%010100.0%000.0قشقایی
%000.0%000.0تینا

-%010100.0%000.0 محصوالت نیسان
%11,334779845.3%6,2764,79430.9پراید

-%1,939369147.5-%1,7892,89838.3پراید دوگانه سوز
%000.0%000.0پراید 141

%13,2731148915.5%8,0657,6924.8مونتاژ پراید 
%26500.0%21700.0برلیانس

%15,674152572.7-%10,11210,8076.4جمع تولید شرکت
Luxury دنده ای C30 8142781.0-%2642793.9ولیکس%-
Luxury اتوماتیک C30 000.0%000.0ولیکس%

نام شرآت
تولید انواع خودروی سواری (دستگاه)

ایران خودرو فارس

ایران خودرو 
خراسان

ایران خودرو 
مازندران

پارس خودرو

خودروسازان راین

ایران خودرو مرکزی 
تهران

تجمعی تا پایان اردیبهشت ماهنام محصول اردیبهشت ماه
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1393 -1394 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
نام شرآت

تولید انواع خودروی سواری (دستگاه)
تجمعی تا پایان اردیبهشت ماهنام محصول اردیبهشت ماه

-%8142781.0-%2642793.9جمع تولید شرکت
x100000.0%000.0%
s30025800.0%38300.0%
%000.0%000.0کوراندو

%38300.0%25800.0جمع تولید شرکت
MVM110  -3cyl   000.0%000.0%

MVM53028119941.4%491199146.9%
MVM55029700.0%51900.0%

MVM110  -4cyl  397190108.8%69338480.4%
  MVMX33  9101,32631.4%-1,586189616.4%-
MVM 315906312190.3%1,582332376.5%

MVM315H5641,49562.3%-985257961.8%-
%5,85753908.7-%3,3563,5224.7جمع تولید شرکت

%000.0%000.0ریو 
%000.0%000.0زانتیا 2000
%13,196125874.8-%7,5627,8253.4نسیم و صبا

%000.0%000.0پراید سایپا 132
-%2,871487641.1-%1,8923,52446.3نسیم و صبا دوگانه سوز

%000.0%000.0پراید سایپا 142
-%16,067174638.0-%9,45411,34916.7جمع پراید سایپا

%1,54300.0%98700.0سراتو
%1500.0%1500.0برلیانس

(X200) 3,998374969.0%2,295342571.1تیبا%
(X200) 21,6231783721.2%12,75111,6919.1تیبا دوگانه سوز%

%21,6231783721.2%12,75111,6919.1جمع تولید شرکت
x10019900.0%22300.0%سایپا آذربایجان

%6,985633710.2-%4,4404,4710.7نسیم و صبا
%000.0%000.0نسیم و صبا دوگانه سوز

(X200) 8,64991785.8-%5,1616,09315.3تیبا%-
%16,305155155.1-%10,27210,5642.8جمع تولید شرکت

%54,20848,60911.5%33,59233,0621.6جمع تولید شرکتگروه سایپا

%000.0%000.0جمع تولید شرکت
%000.0%000.0 مزدا 3 

%000.0%000.0مزدا 1600-3
%000.0%000.0 مزدا 2 
%507163068.8%50259940.0لند مارک

B50F , B50 241117106.0-%1111590.4آسا%
%748133462.4%513120327.5جمع تولید شرکت

%000.0%000.0لیفان 520
%000.0%000.0لیفان 620

1800cc 620 0610100.0-%0453100.0لیفان%-
X60 3,215161399.3%1,498314377.1لیفان%
JAC J 3000.0%000.0%
JAC J 51,7141,01069.7%1,94519892.2%-
JAC s 51,89200.0%2,63800.0%

(HB&NB)JAC A 13000.0%000.0%
%7,798421285.1%5,1041,777187.2جمع تولید شرکت
GSV  000.0%000.0سواری%

G5 4*206100.0%-014100.0%-
GLV3000  000.0%000.0سواری%

-%014100.0-%06100.0جمع تولید شرکت

%150,556117,24328.41%95,54981,79816.81 سواریتولید کل

گروه بهمن

خودروسازی مدیران

بنیان توسعه صنعت 
خودرو-بن رو

مرتب

سایپا کاشان

سایپا مرکزی

سناباد خودرو توس

کرمان موتور
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال 1394-1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
%000.0%000.0باردو

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

%000.0%000.0آریسان
%2,05200.0%2,05200.0آریسان دوگانه سوز

-%011,543100.0-%08,249100.0باردو
-%01100.0-%01100.0باردو دو گانه سوز
-%2,05211,54482.2-%2,0528,25075.1جمع تولید شرکت

-%578633.7-%468646.5جمع تولید شرکتایران خودرو دیزل
-%2,10911,63081.9-%2,0988,33674.8جمع تولید شرکتجمع گروه ایران خودرو

-%1,5703,18750.7-%1,1792,50052.8سایپا 151
-%1,5703,18750.7-%1,1792,50052.8جمع تولید شرکت

Deer cc 1021cr000.0%000.0%

wingle single cc  1021pd05070100.0%-070100.0%-

wingle Double cc  1031ps05073100.0%-0110100.0%-
-%0180100.0-%0143100.0وانت دیار

Z24NIB1,6762,06018.6-%1,0431,26817.7نیسان انژکتوری دوگانه سوز%-
Z24NI1,6821,7835.7-%1,0211,28920.8نیسان انژکتوری تک سوز%-

Z28ND 13100.0%3300.0دیزل%
Z24LXIB 000.0%000.0شوکا%

Z24FI 000.0%000.0انژکتوری تک سوز%
%000.0%000.0وانت پادرا
F 00.0%000.0وانت%

-%3,48938439.2-%2,0972,55718.0جمع تولید شرکت
-%07100.0-%06100.0مزدا تک کابین

%000.0%000.0مزدا تک کابین دوگانه سوز
-%041100.0-%038100.0مزدا دوکابین

-%041100.0-%041100.0مزدا دو کابین دوگانه سوز
-%053100.0-%053100.0مینی وانت کارو

%1,37600.0%79600.0وانت کارا
-%0378100.0-%0256100.0کاپرا

%1,376520164.6%796394102.0جمع تولید شرکت
%000.0%000.0دوکابین
%000.0%000.0شاهو

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

%000.0%000.0نیسان پیکاپ
%000.0%000.0وانت ریچ

%000.0%000.0پیکاپ گازسوز
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

-%5,0597,03028.0-%3,2765,05735.2جمع تولید شرکتجمع گروه سایپا
KY5 000.0%000.0وانت کاکی%
%000.0%000.0جمع تولید شرکت
GLD  3862.5-%08100.0دوکابین%-

GLD3000  000.0%000.0دوکابین%
-%3862.5-%08100.0جمع تولید شرکت

-%8,54719,36855.9-%6,17013,93855.7 وانتتولید کل

مرتب

تولید انواع خودروی وانت (دستگاه)

ایران خودرو مرکزی

تجمعی تا پایان اردیبهشت ماهنام محصول

ایران خودرو تبریز

کارسان یکتا

پارس خودرو

کیش خودرو

گروه بهمن

دیار خودرو

زامیاد

نام شرآت

بن رو

اردیبهشت ماه
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1393 -  1394 دفتر صنايع ماشين سازی و نيرومحرکه

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
%000.0%00000.0مینی بوس کروس

%6200.0%3600.0آرین
D4DB  000.0%00000.0هیوندا%
%6200.0%003600.0جمع تولید شرکت

LCK6858H 100.0%00000.0میدل باس%
-%1250.0-%0001100.0مینی بوس اویکو
%220.0-%0001100.0جمع تولید شرکت

sitra (c-140 )00000.0%400.0% هوراند خودرودیزل
%000.0%00000.0میدل باسشهاب خودرو
%208150.0-%0008100.0مینی بوس ایسوزگروه بهمن

%000.0%00000.0جمع تولید شرکت
%000.0%00000.0یوتانگسایپا دیزل
%000.0%00000.0میدل باس شهری و بین شهریزرین خودرو
-%51566.7-%0051050.0مینی بوس دیزلی KLQ6608آکیا دویچ

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

%100.0%000.0مینی بوس فیاتلوتوس

%9425276.0%004119115.8مینی بوس و میدی باستولید کل

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
O457 000.0%00000.0شهری%

OMG00000.0%000.0%
O457 III / 000.0%00000.0مگاترنس%

LOW FLOOR  000.0%00000.0مگاترنس%
%000.0%00000.0شهری O457 کولر دار
%100.0%100.0بین شهری یوتونگ
C457 000.0%00000.0بین شهری%

SC45700000.0%000.0%
%100.0%00100.0جمع تولید شرکت- 4

LCK6120G 81020.0-%0005100.0اتوبوس شهری%-
-%81020.0-%0005100.0جمع تولید شرکت - 2

%000.0%00000.0ولو شهری
%000.0%00000.0ولو بین شهری 

%000.0%00000.0جمع تولید شرکت- 2
Sitra (c-300)00000.0%100.0% هوراند خودرودیزل

-%01100.0%00000.0اتوبوس دیزل شهری IrisBusزامیاد
-%016100.0-%0008100.0شهری دیزل 3012

-%41675.0-%0008100.0جمع تولید شرکت-3
%4116156.3%003010200.0اسکانیا بین شهری

%1100.0%00000.0سه محور
-%354420.5%00252025.0اسکانیا شهری

%876045.0%00553083.3جمع تولید شرکت-2
%000.0%00000.0بین شهری 0500سیر و سفر رخش
-%1475.0-%0002100.0مان R07یاوران خودرو شرق

%000.0%00000.0اتوبوس بین شهریزرین خودرو
KLQ6128G0302050.0%553557.1% شهری دیزلی
KLQ6128GC0000.0%000.0%شهری گازسوز

%553557.1%00302050.0جمع تولید شرکت 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت 

%15712624.6%00866532.3 اتوبوستولید کل

اردیبهشت ماه مدل 

ایران خودرو دیزل

مدل رده نام شرآت

ستاره نیک آریا

سپهر دیزل کاوه

شهاب خودرو

عقاب افشان

آکیا دویچ

ارگ دیزل

رانیران

پیشرو دیزل آسیا

نام محصول 

ستاره نیک آریا

نام محصول ردهنام شرآت

پیشرو دیزل آسیا 

زامیاد

ایران خودرو دیزل

تجمعی تا پایان اردیبهشت ماه
تولید انواع خودروی مینی بوس و میدل باس (دستگاه)

تجمعی تا پایان اردیبهشت ماه اردیبهشت ماه
تولید انواع خودروی اتوبوس (دستگاه)
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1393 -   1394 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
Mکشنده FTR2642000.0%6000.0%

M2631067-100.0%089-100.0%
M3840000.0%000.0%
M2640066-100.0%066-100.0%
M192901-100.0%01-100.0%

%100.0-0156%100.0-0134جمع کامیون
%000.0%2929000.0کمپرسی 

M4.5000.0%000.0%
M6086-100.0%086-100.0%

%100.0-086%100.0-086جمع کامیونت
%75.2-60242%100.0-0220جمع شرکتجمع تولید شرکت-6

LPK 608000.0%000.0%
%000.0%000.0جمع کامیونت

LK 19242189-76.4%21175-88.0%

کامیون 

نام شرآت 

ارس خودرو دیزل 

کامیونت 

کامیونت  

رده

تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده   (دستگاه)
تجمعی تا پایان اردیبهشت ماهاردیبهشت ماهمدل 

LK 26246651220.0%7251340.0%
Axor 2529000.0%000.0%
%48.3-93180%7.4-8794جمع کمپرسی

L 26242129-27.6%2135-40.0%
L 1924784669.6%1236395.2%

%1449846.9%997532.0جمع باری

AXOR 1843000.0%000.0%

%3612200.0%13128.3فراز

%000.0%000.0دنیز
%3612200.0%13128.3جمع کشنده

%5.9-273290%1991819.9جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت
000.0%000.0%

0000.0%000.0%
%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت
%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت

MLLکامیون MLC-180/ -170000.0%000.0%
%200.0%200.0گاز سوزکامیونت 

%200.0%200.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت
FH500 4*24800.0%4800.0%

x T(6 4)(49 )000.0%000.0%
X(4 2)72111-35.1%96146-34.2%
X(6 4)2400.0%2400.0%

T300012-100.0%012-100.0%
F12000.0%000.0%

%1681586.3%14412317.1جمع کشنده
%2400.0%2400.0باری

0

زامیاد

کامیون باری ایران خودرو دیزل

کامیون کمپرسی

خودروسازان دیزلی 

سایپا دیزل

کامیون کشنده

کشنده 

باری

کامیونت رخش خودرو دیزل
کمپرسی
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1393 -   1394 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13941393درصد رشد13941393
ردهنام شرآت 

تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده   (دستگاه)
تجمعی تا پایان اردیبهشت ماهاردیبهشت ماهمدل 

T Aumark (8 )-000.0%000.0%
T Aumark (6 )-885076.0%20050300.0%
%20050300.0%885076.0جمع کامونت

%39220888.5%25617348.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت
K11913540237.5%29740642.5%کامیون

k3751500.0%2500.0%
%36240805.0%19040375.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت-4

Kکامیونت   GL106000.0%000.0%
K105000.0%000.0%کامیونت

%000.0%000.0جمع تولید شرکتجمع تولید شرکت-4

%36240805.0%19040375.0جمع تولید شرکتجمع کلکاریزان خودرو
NPR222171205.9%370172076.5%کامیونت

NQR07-100.0%07-100.0%کامیونت

کامیونت

کاریزان خودرو  قزوین

کاریزان خودرو  ساوه

NKR400.0%7300.0%کامیونت

%9728.6%9728.6 *کامیون 18 تن 

%452311358.1%23531658.1جمع بهمن دیزلجمع بهمن دیزل

J613612310.6%26917157.3%کشنده

%26917157.3%13612310.6جمع سیبا موتورجمع کامیونت 

%721202256.9%371154140.9جمع 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
%221283.3%544018171241.7کامیون کشنده آذهایتکس

%100.0-02%000.0تن 5/2کامیونت رایان فن گستر دیزل

%4200.0%2800.0کامیونتیراژه دیزل

%19829800.0%6022900.0کامیون کشنده ماموت دیزل

%2,072998107.6%1,12378243.6جمع تولید شرکتهاجمع تولید شرکتهاتولید کل کامیون

سپهر دیزل کاوه

آریا دیزل موتور

بهمن دیزل

سیبا موتور
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