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 دفتر توسعه صاردات کاال
كانيك  گروه ربق و م

 29آرذ ماه 

 
 وزارت صنعت ،معدن،تجارت

 اريان سازمان توسعه تجارت
 معاونت کمکهای تجاری 

 

http://www.google.com/imgres?start=562&sa=X&biw=712&bih=368&tbm=isch&tbnid=xE8HZs_3s6u-dM:&imgrefurl=http://1car.ir/ns-423&docid=vwxeB8zNItIOFM&imgurl=http://1car.ir/thumbnails/cmsing/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7 (27).jpg/ 620/ 465&w=620&h=465&ei=gpOlUrfhFfSW0QWDw4CwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=373&vpy=27&dur=219&hovh=194&hovw=259&tx=133&ty=89&page=57&tbnh=142&tbnw=190&ndsp=9&ved=1t:429,r:68,s:500,i:208
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  :آمار توليد محصول در کشور 

 

 انجمن خودرو سازان : ماخذ

 

 سال 5333 5334 5331 5336 5337 5333 5333 5331 5335

 (دستگاه )آمار توليد  384882 2880897 2282452 22522784 2847209 2224240 2437588 2252413 312908

 37133111الي  HS:   37135111  کد                                                  خوردو                                                                                                                           :انم کاال 

 

خودرو مجموعه ای از تکنولوژی فلزی، پالستیکی، شیمیایی، الستیک، چوب، پارچه و نساجی، عاای،،   :تعريف کاال 

شیشه، الکتریکی، متالوژی، طراحی، مدیریت، اقتصاد و صدها تکنولوژی دیگر در زمینه های مختلف علاو  را در رار   

تریلرکش و انواع ماشای  الال  راهساازی   سواری، وانت، مینی روس، کامیون، کامیونت، : انواع خودرو شامل . میگیرد

 میباشند

الغاز گردید و تاکنون ریش از پانزده  2992تولید خودرو در ایران از سال  : وضعيت توليد محصول و جغرافياي توليد

مونتاژ خودرو مشغول می راشند مانند شرکت های ایران خودرو، پارس خودرو، ، صنعتی مرتب، کارخانه خودروسازی ره تولید و 

 .در حال حاضر ره دلیل کمبود قطعا  تولید خودرو را کاهش روررو گشته است...زامیاد، زاگرس خودرو، سایپا و 

 :مشکالت موجود در توليد 

 کمبود قطعا  خودرو که راعث کاهش تولید خودرو گشته است  
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 5335الي  5331صادرات خودرو  ايران طي سالهاي  

ا.ا.گمرک چ: اخذم  
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 91مهمترین مقاصد صادراتی خودرو ایران طی سال 
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 (میلیون دالر)91الی  85روند صادرات خودرو ایران طی سالهای 

 سال
صادرات   ارزش 

 (ميليون دالر)

ميزان صادرات  

 (هزار تن)
 (کشور عمده 1)کشورهاي مبدا 

 الذررایجان -عراق  -ترکیه -فدراسیون روسیه -جمهوری عرری سوریه 1/10 272 5331

 الجزایر -عراق -ترکیه -اوکرای  -جمهوری عرری سوریه 5/41 901 5336

 جمهوری عرری سوریه -اوکرای  -عراق -فدراسیون روسیه  ا ترکیه 9771 17774 5337

 عراق ا جمهوری عرری سوریه ا مصرا روسیه ا ترکیه 55 108 5333

 ا ونزوئالعراق ا سوریه ا ترکیه ا ترکمنستان  2373 559 5333

 اسپانیا-فرانسه-رنی  –اللمان  -عراق  11 213 5331

 قزاقستان_افغانستان -اکرای  -الذررایجان  -عراق 4173 91475 5335
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5335الي  5331خودروايران  طي سالهاي  اتوارد                          

 سال
ارزش  صادرات  

 (ميليون دالر)

ميزان صادرات  

 (هزار تن)
 (کشور عمده 1)کشورهاي مبدا 

 جمهوری کره -ژاپ  -اللمان –کویت  -امارا  متحده عرری 55 458 1885

 رحری  -عمان –کویت  –جمهوری عرری سوریه  -امارا  متحده عرری 24 077 1881

 عمان  –کویت  –اللمان  –امارا  متحده عرری   -جمهوری کره  72 322 1881

 جمهوری کره ا امارا  متحده عرری ا کویت ا عمان ا عررستان صعودی  2470 010 1888

 امارا  متحده عرری ا کویت ا  کره ا ژاپ  ا اللمان  2372 004 1889

 کویت -اللمان-عمان-امارا  متحده-کره 29 019 1891

 اللمان –عمان  –کویت  –کره  –امارا  متحده  71 2809 1891

                      ا.ا.گمرک چ: اخذم
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 (میلیون دالر) 91الی  85روند واردات خودرو ایران طی سالهای 
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 (4114ـ4112 )  سالهای ي خودرو طي جهان صادرات

 (میلیارد دالر)

 
 
 
 

 

 Trade map    :ماخذ    

 

 (4114ـ4112 )  سالهای طی خودرو نمودار صادرات جهانی 

 (دالر اردمیلی)
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 صادرکنندگان عمده (ميليارد دالر)ارزش صادرات  سال

 اللمان ا ژاپ  ا کانادا  ا فرانسه ا رلژیک 54471 4112

 اللمان ا ژاپ  ا کانادا  ا فرانسه ا المریکا 50772 4115

 اللمان ا ژاپ  ا کانادا  ا المریکا ا فرانسه  49472 4111

 اللمان ا ژاپ  ا المریکا ا کانادا ا کره 21971 4111

 اللمان ا ژاپ  ا المریکا ا کانادا ا کره 29270 4118

 اللمان ا ژاپ  ا المریکا ا اسپانیا ا رلژیک 59472 4119

 اللمان ا ژاپ  ا المریکا ا کانادا ا کره 44279 4111

 اللمان ا ژاپ  ا المریکا ا کره ا کانادا 29772 4111

 اللمان ا ژاپ  ا المریکا ا کانادا ا کره  25972 4114
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 (2114-2152)   طی سالهای خودروي جهان واردات

 (ميليارد دالر)

 
 
 
 
 

 Trade map    :ماخذ    

 

 (4114ـ4112 )  گاز طی سالهای خودرو وارداتنمودار 

 (دالر اردارزش میلی)
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 کنندگان عمدهوارد (ميليارد دالر)ارزش واردات  سال

 المریکا ا اللمان ا انگلیس ا ایتالیا ا فرانسه  54572 4112

4115 50272 
 المریکا ا اللمان ا انگلیس اایتالیا ا فرانسه 

 فرانسهالمریکا ا اللمان ا انگلیس اایتالیا ا  44979 4111

 المریکا ا اللمان ا انگلیس اایتالیا ا فرانسه 21274 4111

 المریکا ا اللمان ا فرانسه ا انگلیس ا ایتالیا  21374 4118

 المریکا ا اللمان ا فرانسه ا ایتالیا ا انگلیس  593 4119

 المریکا ا اللمان ا انگلیس ا فرانسه ا چی   457 4111

 المریکا ا اللمان ا چی  ا فرانسه ا انگلیس  21375 4111

 المریکا ا چی  ا اللمان ا انگلیس ا فرانسه  25570 4114
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 :براساس ضرايب حمايتي  33-33پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي سالهاي 

 درصد ضريب حمايت سال

1889 
 1= وریشتر % 28خودروسواری راساخت داخل -
 8=وکمتر% 98خودروسواری راساخت داخل  -

1888 

 9%=28ریشتر از خودرو سواری و غیر سواری و دنباله را ساخت داخل و  -
 1%=28تا % 98خودرو سواری و غیر سواری و دنباله راساخت داخل  ری   -
 2%=98خودرو سواری و غیر سواری و دنباله راساخت داخل   -

1881 
    8=انواع خودرو سواری  -
                                   9= انواع خودرو غیر سواری  -

1881 
    8=انواع خودرو سواری  -
                                   9= انواع خودرو غیر سواری  -

1885 
 8=انواع خودرو سواری  -
 1= انواع خودرو غیر سواری  -

1882 

 4/8.    =    الن ساخت داخل راشد%  98انواع خودروهای سواری که کمتر از   -
 2=        .الن ساخت داخل راشد% 48تا 98انواع خودروهای سواری که ری  -
 4/2.   =  الن ساخت داخل راشد%  78تا 48انواع خودروهای سواری که ری  -
 1= الن ساخت داخل راشد% 78که ریش از  انواع خودروهای سواری-
 8 =انواع خودرو های غیر سواری  -

1888 

  4/8.     =  الن ساخت داخل راشد%  98انواع خودروهای سواری که کمتر از  -
 2.  =  الن ساخت داخل راشد% 48تا  98خودروهای سواری که ری  انواع  -
 1.   = الن ساخت داخل راشد% 78تا 48انواع خودروهای سواری که ری   -
 9= الن ساخت داخل راشد% 78که ریش از  انواع خودروهای سواری  -
 9= انواع خودرو غیر سواری   -

 

 :مايشگاههاي بين المللي مرتبط با صنعت ن

NO title country 

 تهران  نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو  1

 عمان -مسقط  نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران  4

 راهکارهاي پيشنهادي مشکالت موجود در صادرات

ترجیهی   منطقه ای در قبال صادرا  نبود تعرفه های  
 خودرو تولیدی ایران

کوشش جهت ایجاد تعرفه های ترجیحی ای  محصول را دیگر 
 کشورها

 محاسبه قیمت تما  شده صادراتی و هدفگذاری جهت کاهش الن کاهش مستمر قیمت خودرو ها در رازارهای جهانی

 رهینه جهت حمل و نقل خودروایجاد شرایط   پائی  رودن ظرفیت حمل و نقل خودرو

http://www.iranfair.com/fa/fair-events.html#licdiv6
http://www.iranfair.com/fa/fair-events.html#licdiv6
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 : تشکلهاي تخصصي و غير تخصصي مرتبط    

                انجم  تولید کنندگان قطعا  و مجموعه های خودرو :نام انجمن 

 00395121-23 :تلفن

 00395123 :نمابر

 www.ipma.ir: وب سایت 

********** 

 

                انجم   خودرو سازان :نام انجمن 

 00739378 :تلفن

 00739323 :نمابر

 WWW.IVMA.IR :وب سایت 
  

 :صنعت خودرو مرتبط باشرکت هاي 

 ایران خودرو :نام شرکت 

 50382 :تلفن

 55387181 - 9 :نمابر

 www.ikco.com :وب سایت 

 info@iko.com :ایمیل 

********** 

 ایران خودرو دیزل :نام شرکت 

 22884292-3 :تلفن

 22883453 :نمابر

 www.ikd-co.com :وب سایت 

 info@ikd-co.com :ایمیل 

********** 

 پارس خودرو :نام شرکت 

 55485835 -  55485802-31 :تلفن

 554485225 :نمابر

 www.parskhodro.ir :وب سایت 

 info@parskhodro.ir :ایمیل 

http://www.ipma.ir/
http://www.ivma.ir/
mailto:info@ikd-co.com
mailto:info@parskhodro.ir
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 زامیاد :شرکت نام 

 55311322 -18 :تلفن

 55311821 :نمابر

 www.zamyadco.com :وب سایت 

 CRM@zamyad.co.ir :ایمیل 

********** 

 سایپا :نام شرکت 

 5523244 :تلفن

 55235395- 55235394 :نمابر

 www.saipacorp.com :وب سایت 

 saipa@saipacorp.com :ایمیل 

********** 

 دیزلسایپا  :نام شرکت 

 55232429-24 :تلفن

 55232420 :نمابر

 www.saipadiesel.com :وب سایت 

 info@saipadieesel.com :ایمیل 

********** 
 

 شهاب خودرو :نام شرکت 

 55485748 :تلفن

 55485752 :نمابر

 www.shahabkhodro.com :وب سایت 

 info@shahabkhodro.com :ایمیل 

********** 

 گروه رهم  :نام شرکت 

 11828266 :تلفن

 11828262 :نمابر

 www.bahmangroup.com :وب سایت 

 info@bahmangroup.com :ایمیل 
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********** 
 
 

 گروه رهم  دیزل :نام شرکت 

 22884292-3 :تلفن

 22859973 :نمابر

 www.bahmandiesel.com :وب سایت 

 info@bahmandiesel.com :ایمیل 
********** 

 
 

 کویرخودرو  :نام شرکت 

 8941-7171414 :تلفن

 8941-7171092 :نمابر

 www.khodrokaveer.com :وب سایت 

 info@khodrokaveer.com :ایمیل 
 

 


