
 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 

 گزارش ارزشیابی ملی 

 خودروهای ساخت داخل
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یبخش سوار -یفی خودروهای گروه سبکجدول سطوح ک  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه
قیمتکالس   

 )میلیون ريال(
 رده کیفی نام شرکت سازنده خودرو

ی
وار

س
 

0قیمتی  دسته  

 ☆★★★★ ايران خودرو/ايکاپ 8112پژو 

 ☆★★★★ بهمن موتور 3نیو مزدا 

 ☆★★★★ ايران خودرو خراسان سوزوکی گرندويتارا

8قیمتی  دسته  

 ☆★★★★ کرمان موتور 81iهیوندای 

 ☆★★★★ سايپا کیا سراتو

 ☆★★★★ کرمان موتور Accentهیوندای 

 ☆★★★★ بهمن موتور 8Hهاوال 

JAC-S5 کرمان موتور ★★★☆☆ 

 ☆☆★★★ ايران خودرو خراسان اتوماتیك  S7هايما 

 ☆☆★★★ مديران خودرو 5تیگو 

 New MVMX33S مديران خودرو ★★☆☆☆ 

3قیمتی  دسته  

31B بهمن موتور ★★★★☆ 

 ☆☆★★★ سیتروئن-سايپا CS35چانگان 

 ☆☆★★★ مديران خودرو 5آريزو 

MVMX22 مديران خودرو ★★★☆☆ 

 ☆☆★★★ سايپابن رو آريو اتوماتیك

 ☆☆☆★★ کرمان موتور اتوماتیك  01X لیفان 

 4قیمتی  دسته

 ☆★★★★ ايران خودرو اتوماتیك 817پژو 

 ☆★★★★ پارس خودرو رنو ساندرو اتوماتیك

 ☆★★★★ ايران خودرو 817پژو 

 ☆★★★★ ايران خودرو پالس اتوماتیك 71تندر 

 ☆★★★★ پارس خودرو پارس تندر

 ☆★★★★ ايران خودرو پالس 71تندر 

 ☆☆★★★ ايران خودرو  71تندر 

 ☆☆★★★ پارس خودرو پارس خودرو 71تندر 

 ☆☆★★★ ايران خودرو رانا

 ☆☆★★★ ايران خودرو دنا پالس

 ☆☆★★★ ايران خودرو   SD810پژو 

 ☆☆★★★ پارس خودرو 831Hبرلیانس 

 ☆☆★★★ ايران خودرو 810پژو 

 ☆☆★★★ ايران خودرو 31Hدانگ فنگ 

 ☆☆☆★★ ايران خودرو  فارس پژو پارس

 ☆☆☆★★ ايران خودرومازندران   پژو پارس

 ☆☆☆★★ صنايع خودروسازی فردا   پژو پارس

New MVM315 مديران خودرو ★★☆☆☆ 

 ☆☆☆★★ ايران خودرو دنا

 ☆☆☆★★ ايران خودرو کرمانشاه پژو پارس کرمانشاه

 ☆☆☆★★ ايران خودرو  تبريز سورن

 ☆☆☆★★ ايران خودرو خراسان خراسان 415پژو 

 ☆☆☆★★ ايران خودرو  تبريز سمند تبريز

 ☆☆☆★★ سیتروئن-سايپا ساينا

 ☆☆☆★★ سايپا 8تیبا

 ☆☆☆★★ سیتروئن-سايپا تیبا

 5قیمتی  دسته

 ☆☆☆★★ سايپا X 132سايپا 

 ☆☆☆★★ سايپا X 131سايپا 

 ☆☆☆★★ پارس خودرو پارس خودرو  X 131سايپا 

 ☆☆☆★★ سايپا X 111سايپا 



 

         بخش وانت-جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک

 01/17/97لغايت    10/17/97از تاريخ                                                                                                                         

 

 گروه
 کالس قیمت

 )میلیون ريال(
 خودرو

 نام شرکت 

 سازنده
 رده کیفی

ت
وان

 

 ☆☆★★★ ايران خودرو ديزل پیکاپ فوتوننیو وانت  0قیمتی  دسته

 8قیمتی  دسته

 ☆☆★★★ ايران خودرو وانت تندر

 ☆☆☆★★ بهمن موتور تك کابین 8111کارا -وانت مزدا

 ☆☆☆★★ ايران خودرو ديزل وانت آريسان

 ☆☆☆★★ سايپا بن رو 050وانت سايپا

 ☆☆☆☆★ بهمن موتور دوکابین 8111کارا -وانت مزدا

 ☆☆☆☆★ زامیاد سوزوانت نیسان تك 

 ☆☆☆☆★ زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز

 

 

 

 

 

 

 



 

سنگینجدول سطوح کیفی خودروهای گروه   

 01/17/97لغايت   10/17/97تاريخ  از                                                                                                                                                       
 

 رده کیفی
نام شرکت 

 سازنده
 گروه بخش خودرو

 ون مسافری وانا ايران خودرو ديزل ☆★★★★

 مینی بوس

ن
گی

سن
 

 SAHARايسوز  بهمن ديزل ☆☆★★★

 اتوبوس بین شهری اسکانیا درسا عقاب افشان ☆★★★★

 اتوبوس
 مارال 4808اتوبوس بین شهری اسکانیا  عقاب افشان ☆☆★★★

 NMR85ايسوزو کامیونت  بهمن ديزل ☆★★★★

 

 کامیونت
 HD65کامیونت هیوندای  ايران خودرو ديزل ☆★★★★

 NPR75Kکامیونت ايسوزو  بهمن ديزل ☆★★★★

 کامیونت الوند سايپا ديزل ☆☆☆★★

  NPR75Mکامیون ايسوزو  بهمن ديزل ☆★★★★

 کامیون
 FVRايسوز  بهمن ديزل ☆★★★★

 FH500کشنده ولوو  سايپا ديزل ☆★★★★

 کشنده
 G410 کشنده اسکانیا ماموت ديزل ☆★★★★

 Auman H4کشنده فوتون  ايران خودرو ديزل ☆☆★★★

 FAW J6کشنده  سیبا موتور ☆☆☆★★

 


