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بخش سواري-سبکگروه  خودروهاي کیفیجدول سطوح   
 96/01/31  لغایت  96/01/01 تاریخاز 

 کیفیرده  نام شرکت سازنده خودرو رتبه کیفی )میلیون ریال(کالس قیمت  گروه

ري
سوا

 

  بهمن موتور 3نیو مزدا  1 1000باالتر از 
  ایران خودرو خراسان ویتارا گرند  2

750-1000 
  سایپا سراتوکیا  1
  مدیران خودرو 5تیگو  2
3 JAC-S5 کرمان موتور 

500-750 

  مدیران خودرو 5آریزو  1
2 JAC-J5 کرمان موتور  
3 MVM550 مدیران خودرو 
  کرمان موتور X60 لیفان 4

250-500 

  پارس خودرو رنو ساندرو 1
  پارس خودرو پارس تندر 2
  ایران خودرو اتوماتیک 90تندر  3
  پارس خودرو پارس خودرو 90تندر  4
  ایران خودرو  90تندر  5
  ایران خودرو 206پژو  6
  ایران خودرو 206SD پژو 7
8 New MVM315 مدیران خودرو  
  ایران خودرو دنا 9
  ایران خودرو  تبریز سمند سورن 10
  ایران خودرو پارس پژو 11
  ایران خودرو خراسان خراسان 405پژو  12
  ایران خودرو مازندران پژو پارس مازندران 13
  ایران خودرو  تبریز سمند تبریز 14
  ایران خودرو فارس فارسپارس  پژو 15
16 MVM 110s مدیران خودرو  
  سایپا 2تیبا  17

 250پائین تر از 

  کاشانسایپا تیبا 1
X سایپا 2   سایپا 132
X سایپا 3   سایپا 131
X سایپا 4   سایپا کاشان 111
X سایپا 5   پارس خودرو پارس خودرو 131
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گروه سنگین-کیفیتسطوح  مقایسهجدول   

 نام شرکت سازنده خودرو رتبه کیفی گروه

 آدیت ملی

  96فروردین   95 اسفند
 تغییرات کیفی

 کیفی رده  کیفی رده 

نت
میو

کا
 

▲   بهمن دیزل NPR75K ایسوزو کامیونت 1  

دیزل سایپا الوند کامیونت 2    - 

ون
امی

ک
 

 -   ایران خودرو دیزل WH بنزکامیون  1

ده
شن

ک
 

دیزل سایپا FH500 ولووکشنده  1    - 

دیزل سایپا FH460 ولووکشنده  2    - 
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