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مقدمه
صنعــت خــودروی ایــران مســیر پرفــراز و نشــیبی را در طــول حیــات خــود طــی کــرده اســت و اگرچــه مختصــات کنونــی ایــن صنعــت از منظــر کیفیــت، قیمــت و مقیــاس 
تولیــد رقابــت پذیــر در جایــگاه مطلوبــی قــرار نــدارد، امــا بــا اتــکاء بــه ظرفیت هــای ایجــاد شــده در ایــن صنعــت و بــازار جــذاب کشــور و منطقــه، یکــی از صنایع مهم کشــور 

محســوب مــی  شــود کــه دســت یافتــن بــه جایــگاه مطلــوب بیــن المللــی بــرای آنــان کــه بــا ظرفیت هــای ایــن صنعــت آشــنا هســتند، دور از ذهــن بــه نظــر نمــی آیــد .
ایــن صنعــت دارای مزیــت فــراوان بــرای جهــش در تولیــد بــوده و بــر اســاس تحلیــل بســیاری از مؤسســات بین المللــی مشــاوره کســب  و کار، ایــران در بــازده تولیــد 
خــودرو بــه ســبب وجــود نیــروی کار ارزان، منابــع انســانی متخصــص )فنــی و مهندســی( در دســترس و انــرژی ارزان، حائــز رتبــه نخســت در منطقــه غــرب آســیا و شــمال 
آفریقــا در ســال 2021 بــوده اســت. بــازار ایــران نیــز از حیــث ســرانه مالکیــت خــودروی کشــور و کشــورهای منطقــه می توانــد محــرک خوبــی بــرای رشــد و توســعه صنعــت 

خودروســازی باشــد.
هــم اکنــون امــکان دســتیابی بــه ظرفیــت تولیــد 3 میلیــون دســتگاه خــودرو در ســال 1404 و قــرار گرفتــن در میــان 10 کشــور برتــر از حیــث تولیــد خــودرو بــرای ایــن 
صنعــت متصــور اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه در امکانــات تولیــد کشــور، تــوازن مناســب در زنجیــره ارزش وجــود نــدارد و علــی الخصــوص در حــوزه محصــول و قــوای 
محرکــه بــه تمرکــز بیشــتر بــرای بهــره  بــرداری از ظرفیت هــا نیــاز اســت؛ نقصانــی کــه در دهــه نــود بــا غفلــت از ســرمایه  گــذاری در ایــن حــوزه هــا در  صنعــت خــودروی 

کشــورمان تشــدید شــد.
امــا علی رغــم وجــود ظرفیــت بالقــوه در صنعــت خــودروی کشــور، مهمتریــن عامــل شــکنندگی تولیــد و فــراز و فــرود آمارهــای تولیــد در ســال های اخیــر، بــی شــک کــم 
توجهــی بــه حــوزه تحقیــق و توســعه محصــول بــا نشــان بومــی و یــا بــه عبارتــی، عــدم دانــش بنیــان شــدن صنعــت خــودرو بــوده اســت. لــذا بــه منظــور فائــق آمــدن بــر 

ایــن مانــع، برنامــه  چهــار ســاله ای در دولــت ســیزدهم تدویــن شــد کــه در ســه گام اساســی بــه حــل مســأله صنعــت خــودروی کشــور می پــردازد.
گام اول بــه تثبیــت جریــان تولیــد اختصــاص یافــت کــه از ســال گذشــته آغــاز شــد و دردهــای مزمــن صنعــت خــودرو کــه از ســال 1397 تــا کنــون گریبــان ایــن صنعــت 
را گرفتــه بــود، برطــرف شــده اســت. از ایــن ســال بــا شــروع تحریم هــای ناجوانمردانــه علیــه کشــورمان، تیــراژ تولیــد کشــور بــه یکبــاره بــه نصــف رســید و بخشــی از آن 
میــزان نیــز به صــورت ناقــص تولیــد و در پارکینگ هــا انبــار می شــد. بــا تثبیــت جریــان تولیــد و حــذف خودروهــای ناقــص در شــش ماهــه اول ســال جــاری، تــک تــک 
قســمت های خودرویــی بــا افزایــش چشــمگیری مواجــه بــوده اســت، یعنــی دو عارضــه مزمــن »تولیــد خــودروی ناقــص« و »انباشــته شــدن محصــول در پارکینــگ 
خودروســازان« در ســال جــاری پــس از چهــار ســال متوالــی از صنعــت خــودروی کشــور رخــت بربســت؛ دســتاوردی کــه بــا همــت تمامــی ارکان زنجیــره ارزش ایــن صنعت 

رخ داد، و رتبــه ایــران در تولیــد خــودرو را بــه طــرز معنــاداری ارتقــاء بخشــید.
همچنیــن در گام دوم ضــروری اســت تــا گفتمــان غالــب بــر صنعــت خــودروی کشــور از مونتــاژکاری و یــا تبدیــل صــرف بــه پایــگاه تولیــد محلــی خودروســازان خارجــی بــه 
ســمت احیــاء ظرفیت هــای موجــود در کشــور بــر پایــه توســعه محصــوالت بومــی دانــش  بنیــان اصــاح شــود؛ حرکتــی کــه هــم  اکنــون حتــی در خودروســازان بخــش 

خصوصــی آغــار شــده اســت و تجلــی آن را در نمایشــگاه تحــول صنعــت خــودروی کشــور شــاهد بودیــم و در ســال آینــده بــا قــدرت بیشــتری دنبــال خواهــد شــد.
بنابرایــن بخــش حســاس و دشــوار اجــرای برنامــه و بــه عبارتــی، نبــض اصلــی برنامــه تحولــی صنعــت خــودرو، تمرکــز بــر توســعه محصــوالت بومــی بــر اســاس اســتفاده 
از تــوان شــرکت های دانــش بنیــان می باشــد کــه در ایــن بیــن، تمرکــز بــر توســعه فناوری هــای جدیــد نظیــر برقــی ســازی، خودروهــای متصــل، حمــل و نقــل اشــتراکی 
و خودروهــای خــودران در اولویــت قــرار گرفتــه اســت. در گام ســوم نیــز بــه توســعه بازارهــای هــدف بــر اســاس توانمندی هــای خلــق شــده از منظــر تولیــد و محصــول 

پرداختــه خواهــد شــد.
همچنیــن برنامــه  ریــزی  بــرای تولیــد و عرضــه خــودروی اقتصــادی بــا ســاختار بــه روز، حــذف برخــی از خودروهــای قدیمــی و افزایــش تولیــد محصــوالت بــر روی بــن  
ســازه  )پلتفرم(هــای جدیــد، برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانــش  بنیــان بــه  منظــور رســوخ فعالیت هــای فناورانــه، ایجــاد جریــان پایــدار تأمیــن 
قطعــات مــورد نیــاز در خطــوط تولیــد، برنامــه ریــزی بــرای نوســازی نــاوگان حمــل  و نقــل، افزایــش دوره تضمیــن )گارانتــی( محصــوالت داخلــی، تقویــت رویکــرد 
عمــق بخشــی بــه ســاخت داخــل، تمرکــز بــر مدیریــت چرخــه عمــر محصــول از طریــق بازیافــت پــس از اســقاط، گشــودن گــره هــای نوســازی خــودرو، برنامــه 
ریــزی بــرای ایجــاد زیرســاخت های آزمــون )تســت( تصــادف و عابــر و  تکمیــل آزمون هــای جــاده ای، تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی متعــدد بــا 
حضــور نخبــگان صنعــت و دانشــگاه، همــکاری بــا دانشــگاه های رده یــک کشــور بــه منظــور آســیب شناســی و حــل مســائل ایــن بخــش و 
در یــک کام، تغییــر قواعــد حاکــم بــر صنعــت خــودرو بــا اتــکاء بــه ظرفیت هــای قانــون ســاماندهی صنعــت خــودرو بــه منظــور 
دســتیابی بــه نتایجــی ملمــوس و متفــاوت در صنعــت خــودروی کشــور، از دیگــر عناویــن فعالیت هــای انجــام شــده در 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در طــی دوره اخیــر اســت.
بــا توجــه بــه آن چــه گفتــه شــد و نظــر بــه اهمیــت وجــود تصویــری شــفاف درخصــوص آمــار عملکــردی 
شــرکت های خودروســازی بــه منظــور تحلیــل بــازار و همچنیــن ســوق دادن ســرمایه گذاری هــای جدیــد بــه 
ســمت توســعه حلقه هــای ناقــص در صنعــت خــودرو، آمارنامــه پیــش رو کــه بیانگــر رونــد تحــول در این 
بخــش بــر پایــه تغییــر بینــش )پارادایــم( صــورت گرفتــه اســت، از ایــن پــس به صــورت ماهیانــه در 
دســترس مخاطبــان خواهــد بــود. امیــد اســت بــا هــم  افزایــی و مشــارکت تمامــی ارکان مرتبــط، 
شــاهد احیــاء ظرفیت هــای موجــود در کشــور و دســتیابی بــه آینــده ای روشــن در صنعــت 
خــودرو بــا اتــکاء بــه تــوان مهندســان خــاق و شــرکت های دانــش  بنیــان کشــور باشــیم.

عبداله توکلی الهیجانی
مدیرکل دفتر صنایع خودرو
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نوع 
محصول  

تولید انواع خودرو ـ بخش دولتي و خصوصي )دستگاه(
تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد رشد14001401درصد رشد14001401
%752,313862,47015%78,109101,21130سواري 

%66,778100,83651%8,06912,04149وانت
%7382,784277%19126740ون

ميني بوس و 
%76684911%31-11680ميدل باس 

%5991,12788%64131105اتوبوس   
كاميونت، 
كاميون و 

كشنده
1,7393,13280%10,38226,090151%

جمع كل 
%831,576994,15620%88,288116,86232)دستگاه(

    در ۱۰ ماهــه ســال جــاری 994156 دســتگاه انــواع خــودرو در کشــور تولیــد شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــد خــودرو، تعــداد 105796  ــن تعــداد تولی ــر ای ــن عــاوه ب ــل %20 افزایــش را نشــان می دهــد. همچنی ســال قب
دســتگاه از خودروهــای ناقــص تولیــدی ســال 1400 نیــز تکمیــل و در مجمــوع، تحویــل خــودرو در ســال جــاری 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، بــه میــزان %32 رشــد را نشــان می دهــد.

نوع 
محصول  

تولید انواع خودرو - گروه صنعتی ايران خودرو )دستگاه(
تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد رشد14001401درصد رشد14001401
%398,035433,8129%40,78951,54226سواري 

%4955,421995%1211,005731وانت
%3371,679398%26-145108ون

ميني بوس و 
%99-691%100-60ميدل باس 

%44955824%50524اتوبوس   
كاميونت، 
كاميون و 

كشنده
6801,21378%4,22210,761155%

جمع كل 
%403,607452,23212%29 41,79153,920)دستگاه(
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نوع 
محصول  

تولید انواع خودرو ـ گروه خودروسازی سايپا )دستگاه(
تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد رشد14001401درصد رشد14001401
%304,288314,4573%27,90434,79525سواري 

%51,76674,60444%5,9188,80749وانت
%000%000ون

ميني بوس و 
%000%000ميدل باس 

%000%000اتوبوس   
كاميونت، 
كاميون و 

كشنده
9615663% 8781,49971%

جمع كل 
%356,932390,5609%33,91843,75829)دستگاه(

 

نوع 
محصول  

تولید انواع خودرو ـ بخش خصوصي )دستگاه(
تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد رشد14001401درصد رشد14001401
%49,990114,201128%9,41614,87458سواري 

%14,51720,81143%2,0302,22910وانت
%4011,105176%46159246ون

ميني بوس و 
%69784822%27-11080ميدل باس 

%150569279%1479464اتوبوس   
كاميونت، 
كاميون و 

كشنده
9631,76383%5,28213,830162%

جمع كل 
%71,037151,364113%12,57919,18453)دستگاه(
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو به تفکیک شرکت 

3

1400-1401 

نوع 
نام شرکت محصول

تولید انواع خودرو )دستگاه( 
تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد رشد14001401درصد رشد14001401

سواری

%187,894217,38416%19,79129,59550ايران خودرو مرکزی
%76,05285,22612%7,1937,99011ایران خودرو خراسان 

%19-550,90141,411-%5,0404,775ایران خودرو تبریز
%31,07334,31810%3,3613,4172ایران خودرو مازندران
%17,20420,75021%2,0042,1095ایران خودرو فارس

%31,12034,13510%3,4003,6568ایران خودرو کرمانشاه
%77-2,609588%000سايت هاي خارجي

%100-1,1820%000اتومبیل سازی فردا )محصوالت ایران خودرو(
%398,035433,8129%40,78951,54226جمع گروه صنعتی ایران خودرو

%111,715114,1062%7,94512,71860سايپا
%10-99,11388,908%10,01810,4514سایپا کاشان 
%93,330111,35319%9,94111,62617پارس خودرو

%31-13090%000بنیان توسعه صنعت خودرو )بن رو(
%304,288314,4573%27,90434,79525جمع گروه خودروسازی سايپا

%14,32320,48243%2,1423,03842كرمان موتور 
1-%126125%100-30خودروسازان بم 

%31404567%000خودروسازان راين 
%27,54774,000169%5,8368,89252خودروسازي مديران 

%5,28411,091110%1,0261,34231گروه بهمن 
%1,2484,765282%343690101اتومبیل سازی فردا

%30178493%028100سازه های خودرو دیار
%100-4200%000سیف خودرو

%49-360182%62-2610سروش دیزل مبنا
%3833984%1858222نورا موتور پارس
%100-1740%000ریگان خودرو

%92328257%222827صنایع خودورسازی ایلیا
%0520100%0140100مكث موتور

%01,967100%0648100آرين پارس موتور
%025100%000سایر شرکت ها

%752,313862,47015%78,109101,21130توليد كل سواري
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4

1400-1401 

نام شرکت نوع محصول
تولید انواع خودرو )دستگاه( 

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي
درصد رشد14001401درصد رشد14001401

ون

%24-257196%100-360سروش دیزل مبنا
%3371,679398%26-145108ایران خودرو دیزل
%75-14436%100-100آرین پارس موتور 

%0873100%0159100بهمن موتور 
%7382,784277%19126740توليد كل ون

وانت

ايران خودرو 
%100-130%000مرکزی

%4691,334184%12121880ايران خودرو ديزل
ایران خودرو 

%134,08731338%0787100خراسان 

جمع گروه صنعتی 
%4955,421995%1211,005731ایران خودرو

%31,34738,44923%3,4424,72737زامياد
بنیان توسعه 
صنعت خودرو 

)بن رو(
2,4764,08065%20,41936,15577%

جمع گروه 
%51,76674,60444%5,9188,80749خودروسازی سايپا

%94-12,191691%100-1,3760بهمن موتور 
%31910,6703245%2611,285392بهمن دیزل 
9-%12,51011,361%22-1,6371,285گروه بهمن 
نفيس زرين 

%013100%02100بينالود

%45679374%100-400ارس خودرو ديزل
صنايع 

%035100%07100خودروسازي يزد

%56-273119%100-210سروش دیزل مبنا
%1,1387,111525%287935226کرمان موتور
%1401,379885%100-450مکث موتور 

%66,778100,83651%8,06912,04149توليد كل وانت



INFO@MIMT.GOV.IR :پست الکترونیک    WWW.MIMT.GOV.IR :نشانی اینترنتی

آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو به تفکیک شرکت 

5

1400-1401 

نام شرکت نوع محصول
تولید انواع خودرو )دستگاه( 

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي
درصد رشد14001401درصد رشد14001401

مینی بوس و 
میدل باس 

%99-691%100-60ايران خودرو ديزل
%385853%220پيشرو دیزل آسیا

%81364349%18-3831بهمن دیزل
%27-373273%14-4337سروش دیزل مپنا

سبان خودرو 
%06100%03100مايوان

هوراند خودرو 
%06100%01100ديزل

%55-6027%100-90عقاب افشان
%7929%110آكيادويچ

%161813%220استانجین خودرو
پارسیان موتور 

%29-12287%80-153مانلی 

توليد كل ميني 
بوس و ميدل 

باس
11680-31%76684911%

اتوبوس

%44955824%50524ايران خودرو ديزل
%72-298%100-20پيشرو دیزل آسیا 

%25199696%5980شهاب خودرو
%62264326%4551275عقاب افشان

ستاره نيك آريا 
%060100%010100)اسنا(

%19205%220استانجین خودرو
%141829%13200آكيادويچ
%100-10%000دیما دیزل

%5991,12788%64131105توليد كل اتوبوس
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6

1400-1401 

نوع 
نام شرکت محصول

تولید انواع خودرو )دستگاه( 
تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد رشد14001401درصد رشد14001401

کامیونت، 
كاميون و 

كشنده

%121242100%38-3220ارس خودرو ديزل
%4,22210,761155%6801,21378ايران خودرو ديزل
%40-13279%62-218رخش خودرو ديزل
%3931,097179%52134158سروش دیزل مبنا

%8781,49971%9615663سايپا ديزل 
كاريزان خودرو 

%41-215127%100-250كاوه

کاریزان خودرو 
2-%4645%550قزوین 

%27149452%525400کاریزان دیزل کاوه 
%6151,07374%14821445سيبا موتور

%1,6213,559120%90265194بهمن ديزل 
%36360266%50100100آریا دیزل موتور

خودروهای دیزلی 
%1226117%000آذربایجان

%100-80%100-10آذهايتكس
%4598118%1228133تيراژ ديزل

آریا اورست 
%5511,358146%2002021ماشین

مجتمع صنعتی 
%3481,700389%140313124آرین پارس موتور 

%1391401%100-150خودروسازی مایان
%3531,446310%60203238دیما دیزل

%01100%000شهاب خودرو
مجتمع صنعتی 

%769141103%28144414پیلسان 

کاسپین خودرو 
%2072260%212500فرهنگ 

شایان دیزل 
%1871,097487%769018صنعت پارس 

%50-105%100-10آذر اتصال
%10,38226,090151%1,7393,13280توليد كل كاميون

%831,576994,15620%88,288116,86232جمع کل 
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودروی سواری 

7

1400-1401 

نام محصولنام شركتگروه
تولید انواع خودروی سواری )دستگاه(

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي
درصد تغيير14001401درصد تغيير14001401

ايران خودرو
ايران خودرو 

مرکزی 
تهران 

%17-34,68428,911%2,0072,1849پژو 206 تیپ
%14,517451600%02,172100پژو 206 تیپ 3

%100-2670%000پژو 206 صندوق دار
4-%34,95233,428%2,0074,356117جمع پژو 206

7-%18,62917,351%7624,312466پژو 207 دستي
%43,57246,9888%42-6,2813,660پژو 207 دستي پاناروما

%66-4,1411,399%01,247100پژو 207 اتوماتيك پاناروما
%2,09510,039379%6016193پژو 207 اتوماتيك

%68,43775,77711%7,6449,83829جمع محصوالت پژو 207
%100-5,58015%000پژو پارس معمولي

%100-5,58015%000جمع محصوالت پژو پارس
2008000%01100%

%01100%000جمع محصوالت 2008
%013100%04100ريرا

%013100%04100جمع محصوالت ریرا
LX-EF7 1908900%000سمند%

%1908900%000جمع محصوالت سمند
%89-4,013447%100-3190دنا

8-%14,15612,953%7792,989284دنا پاس
%3208,2842489%2061,292527دنا پاس توربو

%24,01044,40085%3,4874,51529دنا پاس توربو اتوماتيك
%42,49966,08455%4,7918,79684جمع محصوالت دنا

%0979100%000رانا
%4,1245,54634%33-975653رانا گیربکس 6 دنده

AMT 04100%000رانا گیربکس 6 دنده%
%35-25,24216,515%37-3,1171,977رانا پاس

%22-29,36623,044%36-4,0922,630جمع محصوالت رانا
%6,15012,449102%6553,038364تارا دستی

%9096,483613%60293355تارا اتوماتيك
%7,05918,932168%1,2573,971216جمع محصوالت تارا
%187,894217,38416%19,79129,59550جمع توليد شركت
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8

1400-1401 

نام محصولنام شركتگروه
تولید انواع خودروی سواری )دستگاه(

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي
درصد تغيير14001401درصد تغيير14001401

ایران خودرو

ایران خودرو 
خراسان 

SLX 405 100-280%000پژو%
%39-3,9342,407%100-5380پژو 405 دوگانه سوز

%39-3,9622,407%100-5380جمع محصوالت پژو 405
%35,70544,75225%3,3874,10521پژو پارس معمولي
LX-TU5 18-30,62525,189%2,0582,60927پژو پارس%

%100-1840%000پژو پارس دوگانه سوز
%66,51469,9415%5,4456,71423جمع محصوالت پژو پارس

%9645,243444%44161339هایما S5 توربو
%4,6127,56264%17-769642هایما S7 توربو
%073100%021100هایما S8 توربو

%5,57612,878131%1,2101,2765جمع محصوالت هایما
%76,05285,22612%7,1937,99011جمع توليد شركت

ایران خودرو 
تبریز

LX 94-9,012580%100-9010سمند%
LX-EF7 89-4,398484%100-2800سمند%

LX-EF7-CNG 6,8228,54425%5091,140124سمند/ سورن%
ELX 01,406100%000سورن%

1-%30,66930,397%3,3503,6359سورن ELX پاس
%19-550,90141,411-%5,0404,775جمع توليد شركت

ایران خودرو 
مازندران 

LX-TU5 12,96820,39857%63-1,694628پژو پارس%
%23-18,10513,920%1,6672,78967پژو پارس معمولي
%31,07334,31810%3,3613,4172جمع توليد شركت

ایران خودرو 
فارس

LX-TU5 6,4997,31213%28853184پژو پارس%
%810,70513,43826-%1,7161,578پژو پارس معمولي
%17,20420,75021%2,0042,1095جمع توليد شركت

ایران خودرو 
کرمانشاه

LX-TU5 16-16,24213,591%50-1,659831پژو پارس%
%14,87820,54438%1,7412,82562پژو پارس معمولي
%31,12034,13510%3,4003,6568جمع توليد شركت
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1400-1401 

نام محصولنام شركتگروه
تولید انواع خودروی سواری )دستگاه(

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي
درصد تغيير14001401درصد تغيير14001401

ایران خودرو

سايت هاي 
خارجي

پژو پارس LX-TU5 اتوماتيك 
%100-160%000)آذربايجان(

%100-6640%000سمندLX-EF7  )آذربايجان(
%93-1,05678%000دنا )آذربايجان(

%05100%000دنا )عراق(
%42-873505%000پژو پارس معمولي )عراق(

%77-2,609588%000جمع توليد شركت

اتومبیل سازی 
فردا

%100-1,1820%000پژو پارس معمولي
جمع توليد شركت

%100-1,1820%000)محصوالت ایران خودرو (

%398,035433,8129%40,78951,54226کل تولیدایران خودرو 

پارس خودروسايپا

)Q212( 22,79248,717114%1,2264,389258کوییک%
)Q212-AT( 32-2,0781,411%100-2380کوییک اتوماتیک%
)Q212-R( دستی R 45,08856,66726%4,9846,20124کوییک%

)R )Q212-R-AT 712,9824100%0793100کوییک%
S-G212 71194173%000کوییک%

%01100%01100سهند
%74,673109,97347%8,10911,38540جمع کوییک

H330 100-4850%000برلیانس%
H220 100-600%000برليانس%
H320 100-480%000برليانس%
%100-5930%000جمع برليانس
)s232( 100-4,7680%100-160ساینا%

)s232-S/G( 95-13,114701%100-1,8161ساینا%
%96-17,882701%100-1,8321جمع ساینا 

جمع تولید در سایت های 
%182679273%0240100خارجی

%93,330111,35319%9,94111,62617جمع توليد شركت
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1400-1401 

نام محصولنام شركتگروه
تولید انواع خودروی سواری )دستگاه(

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي
درصد تغيير14001401درصد تغيير14001401

سایپا

بنيان توسعه 
صنعت خودرو 

)بن رو(

%31-13090%000آریو 

%31-13090%000جمع توليد شركت

سایپا

%95-1,32265%000تولید در سایت های خارجی
جمع تولید در سایت های 

%95-1,32265%000خارجی

)Q212( 14,62346,816220%05,210100کوییک%
)Q212-AT( 01,534100%0757100کوییک اتوماتیک%
 Q212-S/G-NEW( کوییک

)CROSS1103,1182735%3,96618,013354%

%020100%04100اطلس
%18,58966,384257%1109,0908163جمع تولید کوییک سایپا

%18,31527,64851%1,5953,628127شاهين
%05100%000آريا

)X211( 2 72-72,35120,004%100-6,2400تیبا%
x211-op 2 100-1,1380%000تیبا%

%48-91,80447,657%54-7,8353,628جمع تیبا
%111,715114,1062%7,94512,71860جمع توليد شركت

سايپا كاشان 
)سایپا ـ 
سیتروئن(

)S232-M( 56-40,10017,534%100-3,4030ساینا دستی%
)S232-OP( 100-1,6660%000ساینا آپشنال%

%08100%01100ساينا 232 گازسوز
)S232-S/G( 5,73261,366971%1,97910,450428ساینا%

%47,49878,90866%5,38210,45194جمع گروه ساینا
)X231 )x231-op 81-51,61510,000%100-4,6360گروه تیبا%

%81-51,61510,000%100-4,6360جمع تیبا 
%10-99,11388,908%10,01810,4514جمع توليد شركت

%304,288314,4573%27,90434,79525جمع توليد شركتسايپا
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1400-1401 

نام محصولنام شركتگروه
تولید انواع خودروی سواری )دستگاه(

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي
درصد تغيير14001401درصد تغيير14001401

خودروسازي -
مديران

 Arrizo 547673254%2,03010,106398%
Arrizo 6472971106%2,1333,00541%

TIGGO 5 20-100%1,8921-100%
TIGGO 7989971%-24,51518,268305%
TIGGO 8688434-37%1,4607,172391%

MVM X22  1,6172,38447%10,96320,92391%
  MVM X33  1,4040-100%4,0754,52811%

MVM X551881,419655%2357,1112926%
FX OMODA01,981100%02,880100%
MVM 315000%2441-100%

MVM 315H000%05100%
%27,54774,000169%5,8368,89252جمع توليد شركت

كرمان
كرمان موتور

SEDAN - JAC J4861,0801156%1,0647,203577%
JAC S3873474-46%6,1973,638-41%
JAC S5998855-14%6,5836,544%-1

kmck7.suv A/T185140-24%4791,803276%
J70489100%01,294100%

%14,32320,48243%2,1423,03842جمع توليد شركت

خودروسازان 
بم

X70/AT 1-%126125%100-30لیفان
X70/AT 1-%126125%100-30لیفان

%14,44920,60743%2,1453,03842لیفان X70/ATكرمان

خودروسازان -
راين

%100-30%000وليكس C30 دنده اي
R3000%0140100%

%31404567%000جمع توليد شركت

بهمن موتوربهمن

B30000%690-100%
%1,4502,82094%19823217دیگینیتی
%3,7657,886109%8288624فیدیلیتی
%0385100%0248100ريسپكت

%5,28411,091110%1,0261,34231جمع توليد شركت

اتومبیل سازی -
فردا 

SX5 9013,457284%220690214جویر%
 B511AT30-100%21748-78%
B511MT000%100-100%

T51200-100%1201,260950%
%1,2484,765282%343690101جمع توليد شركت
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودروی سواری 

12

1400-1401 

نام محصولنام شركتگروه
تولید انواع خودروی سواری )دستگاه(

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي
درصد تغيير14001401درصد تغيير14001401

سازه های -
خودرو دیار

X35028100%0178100%
DA3 SUV000%300-100%

%30178493%028100جمع تولید شرکت

سیف خودرو-
SWM G01f 000%50-100%
SWM G01 000%4150-100%

%100-4200%000جمع توليد شركت

سروش دیزل -
مبنا

 uaz  49-360182%62-2610پاتریوت%
%49-360182%62-2610جمع توليد شركت

نورا موتور -
پارس

CUV X1183067%371308-17%
SUV G028100%1290650%

%3833984%1858222جمع تولید شرکت

ریگان خودرو-
%100-1740%000کوپا

%100-1740%000جمع توليد شركت

-
صنایع 

خودروسازی 
ایلیا 

dayun y5222827%92328257%

%92328257%222827جمع توليد شركت

مكث موتورماموت
SUV 0520100%0140100تيارا%

%0520100%0140100جمع توليد شركت

آرين پارس -
موتور

%01,967100%0648100الماري
%01,967100%0648100جمع توليد شركت

%025100%000-ساير شركت ها
%752,313862,47015%78,109101,21130جمع كل 
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وضعيت توليد خودروي سواري در سال 1401

كل توليــد خــودروی ســواری در 10 ماهــه ســال جــاري، 862470 دســتگاه بــوده كــه نســبت به 
توليد 752313 دســتگاه در ســال 1400، از 15% رشــد برخوردار بوده اســت.
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودروی وانت

14

1400-1401 

نام محصول نام شركت گروه
تولید انواع خودروی وانت )دستگاه(

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي
درصد تغيير14001401درصد تغيير14001401

ايران خودرو

ايران خودرو 
مرکزی

%100-130%000آريسان دوگانه سوز
%100-130%000جمع توليد شركت

ايران خودرو 
ديزل

%13218036%121321000فوتون بنزینی
HUANGHAI10-100%10-100%
%3361,154243%20-10886فوتون دیزلی

%4691334184%12121880جمع توليد شركت
ایران خودرو 

%13408731338%0787100آریسان گاز سوزخراسان 

%4955421995%1211005731جمع توليد گروه

سايپا

بن رو
X151 20,41936,15577%2,4764,08065سايپا%

%204193615577%2476408065جمع توليد شركت

زامياد

وانت نیسان انژکتوری 
Z24NIB 11,64618,42758%4881,762261دوگانه سوز%

وانت نیسان انژکتوری تک 
Z24NI 512,62718-%2,2032,088سوز%

Z28ND 40-2,9821,785%218533144وانت دیزل%
%30-3,8562,713%56-488214پادرا
%100-10%000ریچ

%235632169%4591102کارون 
%039100%039100تیوان، صحرا، زاگرس

%3844923%3442472737جمع توليد شركت
%517667460444%5918880749جمع توليد گروه
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودروی وانت

15

1400-1401 

نام محصول نام شركت گروه
تولید انواع خودروی وانت )دستگاه(

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي
درصد تغيير14001401درصد تغيير14001401

بهمن

بهمن موتور

%100-6,4080%100-6370  وانت کارا 2000 تك كابين
%100-4,9010%100-5760وانت كارا 2000 دو کابین

%22-882691%100-1630كاپرا
%94-12191691%100-13760جمع توليد شركت

بهمن  دیزل 

%3196,2151848%261595128وانت کارا تک کابین 2000
%04,177100%0507100وانت کارا تک کابین 2000

%0278100%0183100كاپرا
%319106703245%2611285392جمع توليد شركت

9-%1251011361%22-16371285جمع توليد گروه

نفيس زرين -
بينالود

%013100%02100وانت
%013100%02100جمع توليد شركت

ارس خودرو دیزل-
T80 45679374%100-400وانت%

%45679374%100-400جمع توليد شركت

صنايع -
خودروسازي يزد

%035100%07100وانت ميني تراك هيوسو
%035100%07100جمع توليد شركت

سروش دیزل مبنا-
%56-273119%100-210وانت )کمتر از 3/5 تن(

%56-273119%100-210جمع توليد شركت

کرمان موتور کرمان 
JAC T8287935226%1,1387,111525%

%1,1387,111525%287935226جمع توليد شركت

مکث موتور ماموت

وانت پیکاپ دوکابین/ 
%1401,379885%100-450دنده اي

وانت پیکاپ دوکابین/ 
%0100100%080100اتومات

%1401,379885%100-450جمع توليد شركت
%66,778100,83651%8,06912,04149جمع كل
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وضعيت توليد خودروي وانت در سال 1401

ــه  ــوده كــه نســبت ب ــت در 10 ماهــه ســال جــاري، 100836 دســتگاه ب ــد خــودروی وان كل تولي
توليــد 66778 دســتگاه در ســال 1400، از 51% رشــد برخــوردار بــوده اســت.
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودروی ون

نام گروه
نام محصول شركت 

تولید انواع خودروی ون )دستگاه(

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد 14001401
درصد تغيير14001401تغيير

سروش -
دیزل مبنا

H350 24-257196%100-360ون%
%24-257196%100-360جمع توليد شركت

ايران 
خودرو

ایران 
خودرو 
دیزل

%3371,679398%26-145108ون وانا

%3371,679398%26-145108جمع توليد شركت

آرین پارس -
موتور 

SUNRAY 75-14436%100-100ون%
%75-14436%100-100جمع توليد شركت

بهمن بهمن
موتور

INROADS 0873100%0159100ون%
%0873100%0159100جمع توليد شركت

%7382,784277%19126740جمع کل
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ایران خودرو بهمن سروش دیزل مبنا آرین پارس موتور جمع

كل توليــد خــودروی ون در 10 ماهــه ســال جــاري، 2784 دســتگاه بــوده كــه نســبت بــه 
توليــد 738 دســتگاه در ســال 1400، از 277% رشــد برخــوردار بــوده اســت.

وضعيت توليد خودروي ون در سال 1401

 1400-1401



INFO@MIMT.GOV.IR :پست الکترونیک    WWW.MIMT.GOV.IR :18نشانی اینترنتی

نام گروه
نام محصولشركت

تولید انواع خودروی ميني بوس و ميدل باس )دستگاه(
تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد 14001401درصد تغيير14001401
تغيير

ايران 
خودرو

ايران 
خودرو 
ديزل

%99-691%100-60ميني بوس آرين يورو 5

%99-691%100-60جمع توليد شركت

پيشرو -
دیزل آسیا

LCK6858H 47-179%110میدل باس%
%2149133%110مینی بوس اویکو
%385853%220جمع توليد شركت

سروش -
دیزل مبنا

H3504337-14%373273-27%
%27-373273%14-4337جمع توليد شركت

-
سبان 
خودرو 
مايوان

مینی بوس آرتا پاس دو 
BJ6730 06100%03100درب فوتون%

%06100%03100جمع توليد شركت

-
هوراند 
خودرو 
ديزل

Sitra-140M 06100%01100ميني بوس%

%06100%01100جمع توليد شركت

عقاب -
افشان

مینی بوس شهری پارسین 
PARSIAN10 DI1290-100%6027-55%

%55-6027%100-90جمع توليد شركت

آكيادويچ-
M64 7929%110مینی بوس%
%7929%110جمع توليد شركت

استانجين-

M70 12100%000ميدل باس%
مینی بوس دیزلی 

KLQ6608220%15167%

%161813%220جمع توليد شركت

-
پارسیان 
موتور 
مانلی 

%26-5037%63-83فیات دوکاتو )3+14(
%50-3015%100-30فیات دوکاتو )2+15(
%17-4235%100-40فیات دوکاتو )1+9(
%29-12287%80-153جمع توليد شركت

%76684911%31-11680جمع كل

آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودروی مینی بوس و میدل باس 
1400-1401
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودروی اتوبوس 

نام محصولنام شركتگروه

تولید انواع خودروی اتوبوس )دستگاه(

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد تغيير14001401درصد تغيير14001401

ايران خودرو ايران خودرو
ديزل

C1230 44955724%50524اتوبوس ديزلي آتروس%
C1247-E 01100%000اتوبوس برقي%

%44955824%50524جمع توليد شركت

پيشرو دیزل -
آسیا

%72-298%100-20اتوبوس يك طبقه
%72-298%100-20جمع توليد شركت

شهاب -
خودرو

اتوبوس دیزلی 12 متری درون 
%111571327%80-51شهری رنو )2612(  آگورا

اتوبوس دیزلی 12 متری درون 
%4525%000شهری رنو )2612(  طرح قديم

اتوبوس دیزلی 12 متری درون 
C457 91233%000شهری بنز%

اتوبوس دیزلی 12 متری درون 
%100-10%000شهری بنز 355

اتوبوس دیزلی 18 متري بين 
%025100%08100شهری

%25199696%5980جمع توليد شركت

عقاب -
افشان

اتوبوس بین شهری 4212 
%100-10%000مارال

اتوبوس شهری پارسین 
PARSIAN12 DI114551275%61264333%

%62264326%4551275جمع توليد شركت

ستاره نيك -
آريا

%060100%010100اتوبوس 12 متري شهري ديزل
%060100%010100جمع تولید شرکت

آكيادويچ-
AKIA LF12 141829%13200اتوبوس يك طبقه%

%141829%13200جمع تولید شرکت

دیما دیزل مایان
C4X2LF34V18 100-10%000اتوبوس%

%100-10%000جمع تولید شرکت
%5991,12788%64131105جمع کل

 1400-1401
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وضعيــت توليــد خــودروي  مینی بــوس، میدل بــاس  و اتوبــوس 
در ســال 1401

كل توليــد خــودروی مینــی بــوس، میــدل بــاس و اتوبــوس در 10 ماهــه ســال جــاري، 1976 دســتگاه 

بــوده كــه نســبت بــه توليــد 1365 دســتگاه در ســال 1400، از 45% رشــد برخــوردار بــوده اســت.
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودروی کامیونت، کامیون و کشنده

نام گروه
نام محصولنوعشركت

تولید انواع خودروی کامیونت، کامیون و کشنده 
)دستگاه(

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد 14001401
درصد 14001401تغيير

تغيير

-
ارس 

خودرو 
ديزل

%121242100%38-26313220كاميون

%121242100%38-3220جمع توليد شركت

ايران 
خودرو

ايران 
خودرو 
ديزل

%010100%05100آرنا پاسكاميونت
LK 192417472-59%1,4762,04939%کامیون
LK 262424336751%1,1052,398117%کامیون
%1252400%000آریا L2630کامیون
L 26241249308%16722132%کامیون
L 192450188276%6111,299113%کامیون
%100-190%000آریا L2635کامیون
ataman1242300%2321500%کشنده
%8403,584327%200508154فوتون H4کشنده
%11,140113900%000فوتون H5کشنده
%01100%2630000کشنده
%02100%1930000کشنده

%4,22210,761155%6801,21378جمع توليد شركت

-
رخش 
خودرو 
ديزل

5490AT84-50%8739-55%کشنده
%11-4540%69-6520134کامیون

%40-13279%62-218جمع توليد شركت

سروش -
دیزل مبنا

%47470%550تك محورهکشنده

شاسي بار کامیونت
H35025150%20142610%

%24042979%8355866 تنکامیونت
%86479457%61066560 تنکامیونت

%3931,097179%52134158جمع توليد شركت

 1400-1401



INFO@MIMT.GOV.IR :پست الکترونیک    WWW.MIMT.GOV.IR :22نشانی اینترنتی

آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودروی کامیونت، کامیون و کشنده

نام گروه
نام محصولنوعشركت

تولید انواع خودروی کامیو نت، کامیون و کشنده )دستگاه(
تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد تغيير14001401درصد تغيير14001401

سایپا سایپا
دیزل

%94641582%53139162دانگ فنگكشنده
%048100%000فوتونكاميون
%7848103%60-4317فوتونكاميونت

%8781,49971%9615663جمع توليد شركت
%8781,49971%9615663جمع تولید گروه

كاريزان

كاريزان 
خودرو  

كاوه

%41-215127%100-6250 تا 20 تنكاميون

%41-215127%100-250جمع توليد شركت

كاريزان 
خودرو  
قزوین

3.5تا کمتر از كاميونت
%57-4620%100-650 تن

%025100%605100تا 20تنكاميون
2-%4645%550جمع توليد شركت

کاریزان 
دیزل کاوه

%27149452%6525400تا 20تنکامیون
%27149452%525400جمع توليد شركت

%28832111%14-3530جمع تولید گروه

بهمن بهمن
ديزل

NPR 6 تن کامیونت
NPR75K120-100%1431441%

NPR 8.4 تن کامیونت
NPR75M240-100%4840-17%

Shiller6540-100%1,352783-42%کامیونت

کامیونت
فورس 8.5 تن 
جاخواب 1.5 

متر
03100%78346344%

کامیونت
فورس 6 تن 
جاخواب يك 

متر
000%0351100%

کامیونت
فورس 6 تن 
جاخواب 1.5 

متر
0230100%01,087100%

EM-POWER032100%0808100%کشنده
%1,6213,559120%90265194جمع تولید شرکت

 1400-1401
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودروی کامیونت، کامیون و کشنده

نام محصولنوعنام شركتگروه
تولید انواع خودروی کامیونت، کامیون و کشنده

تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد 14001401
درصد تغيير14001401تغيير

سيبا موتوربهمن

HCV01 - جفت محوره کشنده
%060100%000يورو 4

HCV01 - تك محوره کشنده
%43565150%43-8750يورو 4، 420 اسب بخار

HCV01 - تك  محوره کشنده
%060100%000يورو 5، 460 اسب بخار

HCV03 266144-28%1201200% تنکامیون
%0120100%060100تایگر 6 تنکامیونت
%60623%060100تایگر 8 تنکامیونت

%61574%14821445جمع تولید شرکت
%107%238479101جمع تولید گروه

آریا دیزل -
موتور

C&C50100100%36360266%کشنده
%36360266%50100100جمع تولید شرکت

مایان

گروه 
خودروسازی 

مایان

H4X2T490C4000%140-100%كشنده
كاميونت 6 

FEB71CL4SA17100-100%8076%-5تن

كاميون 
FECX1HL4SA1750-100%456442%باالي 6 تن

%1391401%100-150جمع تولید شرکت

دیما دیزل

H4X2T490C4609660%3451,104220%کشنده
كاميون 

L4X2R154C3LS048100%0132100%باالي 6 تن

M4X2R285C4MS000%525400%كاميون
کامیونت 

U4X2R140C1SD000%10-100%كمتر از 6 تن

کامیونت 6 
L4X2R154C2MS000%1424100%تن

کامیونت 6 
L4X2R154C2MD059100%114314200%تن

%3531,446310%60203238جمع تولید شرکت
%368293%75203171جمع تولید گروه

 1400-1401
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودروی کامیونت، کامیون و کشنده

نام گروه
نام محصولنوعشركت

تولید انواع خودروی کامیونت، کامیون و کشنده
تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد 14001401
درصد تغيير14001401تغيير

ماموت
مجتمع 
صنعتی 
پیلسان

AMT 440280-100%28144414%كشنده
MT 440000%480-100%كشنده
AMT 4800144100%0770100%كشنده

%769141103%28144414جمع تولید شرکت

-
خودروهای 

دیزلی 
آذربایجان

47D10-C500000%1226117%کامیون

%1226117%000جمع تولید شرکت

تيراژ ديزل-
2634K/411028180%3696167%كاميون
%78-92%100-192720كاميون

%4598118%1228133جمع تولید شرکت

آریا اورست -
ماشین

CGC41812002021%4511,008124%کشنده
CGC1110-HDE44D000%80311289%کامیونت
CGC1110-HDE44E000%203995%کامیونت

%5511,358146%2002021جمع تولید شرکت

-
مجتمع 
صنعتی 

آرین پارس 
موتور

%174408134%53-69746 تنکامیونت
%89467425%8.5415739 تنکامیونت
%85825871%9221010400 تنکامیونت

%3481,700389%140313124جمع تولید شرکت

شهاب -
خودرو

%01100%6000 تا 26 تنکامیون
%01100%000جمع تولید شرکت

-
کاسپین 
خودرو 
فرهنگ

%2072260%212500دوو پريما 18 تن - GC5AAكاميون

%2072260%212500جمع تولید شرکت

-
شایان دیزل 

صنعت 
پارس

LZ418H7AB769018%1871,097487%کشنده

%1871,097487%769018جمع تولید شرکت

 1400-1401
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودروی کامیونت، کامیون و کشنده

نام گروه
نام محصولنوعشركت

تولید انواع خودروی کامیونت، کامیون و کشنده
تجمعی تا پایان ماه ديماه دي

درصد 14001401
درصد تغيير14001401تغيير

آذهايتكس-
%100-80%100-54401810کشنده

%100-80%100-10جمع تولید شرکت

آذر اتصال-
DANA1040 210-100%105-50%/5 تنكاميونت

%50-105%100-10جمع تولید شرکت
%10,38226,090151%1,7393,13280جمع کل

كل توليــد خودروهــای ســنگین در 10 ماهــه ســال جــاري، 26090 دســتگاه 
بــوده كــه نســبت بــه توليــد 10382 دســتگاه در ســال 1400، از 151% رشــد 

برخــوردار بــوده اســت.

وضعيت توليد خودروهای سنگين )كاميونت، كاميون، كشنده( در سال 1401

 1400-1401
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وضعيت تحقق برنامه گروه صنعتی ايران خودرو
در 10 ماهه سال 1401

  برنامــه اوليــه گــروه صنعتــی ايــران خــودرو در 10 ماهــه ســال 1401، تولیــد حــدود 603 هــزار دســتگاه 
خــودرو بــوده كــه تــا پایــان مــاه دی بــه 452 هــزار دســتگاه )حــدود 75%( انجامیده اســت.

ــا پايــان ســال جــاری، حــدود 565 هــزار دســتگاه  ــد فعلــي، پيــش بينــي مي شــود ت ــا تــداوم رون   ب
خــودرو توليــد شــود كــه نســبت بــه برنامــه اوليــه 750 هــزار دســتگاه، حــدود 75% برنامــه محقــق 

خواهــد شــد.
ــود 50 هــزار دســتگاه از محصــوالت خارجــی در خطــوط تولیــد گــروه    در ســال 1401 مقــرر شــده ب

ــا پایــان مــاه دی، خودرویــی مونتــاژ نشــده اســت. صنعتــی ايــران خــودرو مونتــاژ شــود کــه ت

§

§
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وضعيت تحقق برنامه گروه خودروسازی سايپا 
در 10 ماهه سال 1401

  برنامــه اوليــه گــروه خودروســازی ســایپا در 10 ماهــه ســال 1401، تولیــد حــدود 530 هــزار دســتگاه 
خــودرو بــوده كــه تــا پایــان مــاه دی بــه 391 هــزار دســتگاه )حــدود 74%( انجامیــده اســت.

ــان ســال جــاری، حــدود 480 هــزار دســتگاه  ــا پاي ــد فعلــي، پيــش بينــي مي شــود ت ــداوم رون ــا ت   ب
خــودرو توليــد شــود كــه نســبت بــه برنامــه اوليــه 650 هــزار دســتگاه، حــدود 74% برنامــه محقــق 

خواهــد شــد.
ــود 50 هــزار دســتگاه از محصــوالت خارجــی در خطــوط تولیــد گــروه    در ســال 1401 مقــرر شــده ب

ــا پایــان مــاه دی، خودرویــی مونتــاژ نشــده اســت خودروســازی ســایپا مونتــاژ شــود کــه ت
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مقايسه توليد خودرو تا پايان دي سال 1401 در مقايسه با 
دوره مشابه سال 1400 )بخش خصوصي(

تــا پايــان مــاه دي، 151 هــزار دســتگاه خــودرو در بخــش خصوصــي توليــد شــده كــه نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل بــا تولیــد 71 هــزار دســتگاه، از حــدود 113% رشــد برخــوردار بــوده اســت.
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روند توليد خودرو در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي

1400کل تولید سال   1401کل تولید سال  

بيشــترين میــزان توليــد خــودرو در ســال 1401 مربــوط بــه مــاه آذر و بــه تعــداد بالــغ بــر 128 هــزار 
دســتگاه مي باشــد.
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خالصه وضعيت توليد 5 خودروساز بزرگ کشور

603,283 

529,552 

79,200 

42,960 37,515 

452,232 

390,560 

74,000 

27,718 25,236 
75% 74% 93% 65% 67%

 -
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ایران خودرو  سایپا مدیران خودرو کرمان )ون -وانت-سواري(بهمن 

ماهه 10برنامه  برنامه محقق شده درصد تحقق

كل برنامــه 5 خودروســاز بــزرگ کشــور در 10 ماهــه ســال 1401، تولیــد 1292 هــزار دســتگاه بــوده كــه 
حــدود 970 هــزار دســتگاه )حــدود 75%( محقــق شــده اســت.
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برنامه تولید هفتگی دو خودروساز بزرگ کشور

در ۱۰ ماهــه ســال ۱۴۰۱ متوســط تولیــد هفتگــی دو خودروســاز بــزرگ کشــور، ۱۷۲۰۰ دســتگاه بــوده 
کــه در نیمــه دوم ســال بــه ۲۳۰۰۰ دســتگاه رســیده و شــاهد افزایــش ۳۳% تولیــد در شــرکت های 

ســایپا و ایــران خــودرو می باشــیم. 
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توليد انواع خودرو تا پايان ماه دی هر سال

در 10 ماهــه ســال 1401 حــدود یــک میلیــون دســتگاه انــواع خــودرو در کشــور تولیــد شــده کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 20% رشــد برخــوردار بــوده اســت.

ميزان رشد توليد انواع خودرو در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سنوات قبل
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توليد انواع خودروي سواري تا پايان ماه دی هر سال

در 10 ماهــه ســال 1401 حــدود 860 هــزار دســتگاه انــواع خــودروی ســواری در کشــور تولیــد 
شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 15% رشــد برخــوردار بــوده اســت.

ميزان رشد توليد خودروي سواری  در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سنوات قبل
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توليد انواع خودروي وانت تا پايان ماه دی هر سال

در 10 ماهــه ســال 1401 حــدود 100 هــزار دســتگاه انــواع خــودروی وانــت در کشــور تولیــد 
شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 51% رشــد برخــوردار بــوده اســت.

ميزان رشد توليد خودروي وانت در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سنوات قبل
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توليد انواع خودروي ون تا پايان ماه دی هر سال

در 10 ماهــه ســال 1401 حــدود 2800 دســتگاه انــواع خــودروی ون در کشــور تولیــد شــده کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 277% رشــد برخــوردار بــوده اســت.

ميزان رشد توليد ون در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سنوات قبل
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توليد انواع خودروی ميني بوس و اتوبوس تا
پايان ماه دی هر سال

در 10 ماهــه ســال 1401 حــدود 2000 دســتگاه انــواع خــودروی مینــی بــوس و اتوبــوس در 
کشــور تولیــد شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 45% رشــد برخــوردار 

بــوده اســت.

ميزان رشد توليد ميني بوس و اتوبوس در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سنوات قبل
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توليد انواع خودروي سنگين تا پايان ماه دی هر سال

در 10 ماهــه ســال 1401 حــدود 26 هــزار دســتگاه انــواع خــودروی ســنگین در کشــور تولیــد شــده کــه 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 151% رشــد برخــوردار بــوده اســت.

ميزان رشد توليد خودروي سنگين در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سنوات قبل
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توليد انواع خودرو در بخش خصوصي تا پايان ماه دی هر سال

  در 10 ماهــه ســال 1401 حــدود 150 هــزار دســتگاه انــواع خــودرو در بخــش خصوصــی تولیــد شــده 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 113% رشــد برخــوردار بــوده اســت.

  ســهم بخــش خصوصــی در ســال جــاری حــدود 15% از کل تولیــد خــودرو در کشــور بــوده کــه ایــن 
میــزان در ســال 1398 بــه میــزان 5% بــوده اســت.
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ميزان رشد توليد انواع خودرو در بخش خصوصي 
در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سنوات قبل

سهم بخش خصوصي از خودروهاي توليدي كشور
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روند تجمعي توليد خودروي كامل در دو خودروساز بزرگ كشور

در 10 ماهــه ســال 1401 حــدود 53 هــزار دســتگاه از تولیــدات روزانــه دو خودروســاز بــزرگ کشــور به صــورت 
ناقــص تولیــد شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 91% کاهــش برخــوردار بــوده اســت.

در 10 ماهــه ســال 1401 حــدود 770 هــزار دســتگاه از تولیــدات روزانــه خودروهــای ســواری 
و وانــت در دو خودروســاز بــزرگ کشــور به صــورت کامــل تولیــد و تجــاری شــده کــه نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 445% رشــد برخــوردار بــوده اســت.

روند تجمعي توليد خودروي ناقص در دو خودروساز بزرگ كشور

درصد تولید خودروی کامل

در 10 ماهــه ســال 1401 و به طــور متوســط از مــاه خــرداد حداقــل 95% محصــوالت 
تولیــدی در دو خودروســاز بــزرگ کشــور به صــورت کامــل تولیــد شــده کــه ایــن میــزان در 

ــوده اســت. مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود 20% ب
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روند تعهدات معوق در دو خودروساز

ــه حــدود 10 هــزار دســتگاه  ــزرگ کشــور ب در 10 ماهــه ســال 1401 تعهــدات معــوق دو خودروســاز ب
کاهــش یافتــه کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 53% کاهــش برخــوردار بــوده اســت.

در 10 ماهــه ســال 1401 تعهــدات کل دو خودروســاز بــزرگ کشــور بــه حــدود 390 هــزار دســتگاه 
کاهــش یافتــه کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 11% کاهــش برخــوردار بــوده اســت.

روند تعهدات كل در دو خودروساز

روند خروج خودروهاي كف پاركينگ در دو خودروساز

در 10 ماهــه ســال 1401 خودروهــای کــف پارکینــگ دو خودروســاز بــزرگ کشــور بــه حــدود 1700 
دســتگاه کاهــش یافتــه کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 99% کاهــش برخــوردار 

بــوده اســت.
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ميزان افزايش تحويل سال 1401 نسبت به سال 1400

روند تجمعي تحويل در دو خودروساز

در 10 ماهــه ســال 1401 حــدود 910 هــزار دســتگاه انــواع خــودرو توســط دو خودروســاز بــزرگ 
کشــور تولیــد و تکمیــل شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 30% افزایــش 

ــوده اســت. برخــوردار ب
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توليد انواع موتورسيكلت تا پايان ماه دی هر سال

در 10 ماهــه ســال 1401 حــدود 374 هــزار دســتگاه انــواع موتورســیکلت تولیــد شــده کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل از حــدود 89% رشــد برخــوردار بــوده اســت.

ميزان رشد توليد موتورسيكلت در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سنوات قبل
















