
زمرت 2020 تنل  تمیق 
shahryadak.com/brake-pad-prices-list

یرضخا ایروپ  طسوت   هدش  لاسرا 

Brake Pad) زمرت تنل  تمیق  زمرت  تنل  تیفیک  و  تنل PGS و )…  سراپ ، زمرت  تنل   ) دنرب هب  هتسب 
یسررب اب  ات  دهد  یم ار  ناکما  نیا  امش  هب  کدیرهش  هاگشورف  هناتخبشوخ  تسا ، ریغتم  ( Prices List

.دینک دوخ  یوردوخ  یارب  بسانم  زمرت  تنل  دیرخ  هب  مادقا  فلتخم  یاهدنرب 

تنل تمیق  تسیل 
تنل تمیق  هک  دنا  هدرک  هیهت  امش  یارب  ار  یتسیل  کدیرهش  یتنرتنیا  هاگشورف  رد  ام  ناراکمه  همادا  رد 

.تسا هدش  هدناجنگ  نآ  رد  یجراخ  یلخاد و  یاهوردوخ  رثکا  زمرت 

.دشاب یم نییوک  دنرب  زا  اه  تمیق یمامت 

هتکن
.دنوش یم وربور  شهاک  ای  شیازفا  اب  نامز  یط  رد  اعطق  اه  تمیق نیا  ناریا  زرا  رازاب  تاناسون  هب  هجوت  اب 

رد اه  تمیق رییغت  تعرس  هچرگا  .مینک  زورب  فلتخم  یاه  هرود رد  ار  تسیل  نیا  ات  دشاب  یم نیا  رب  ام  یعس 
.دشاب یم رتشیب  رایسب  رازاب 

یلخاد یاهوردوخ  زمرت  تنل 
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هدرک هدامآ  امش  یارب  ار  وردوخ  ناریا  اپیاس و  هناخراک  ود  زمرت  تنل  تمیق  تسیل  زا  لودج  ود  همادا  رد 
.میا

اپیاس زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
وردوخ داجیا  سناریا  تکرش   » مسا اب  لایر  نویلیم  نیتسخن ۱۶۰  هیامرس  اب  لاس ۱۳۴۴  رد  اپیاس  تکرش 

 . دیسر حاتتفا  حطس  هب  دعب  لاس  ود  تبث و  هب  هام ۱۳۴۵  دنفسا  خروم ۱۵  رد  دش .  سیسأت  ناریا » نئورتیس 
SAIPAC ( Societe Annonyme Iranienne De نئورتیس یاه  لیبموتا تخاس  ناریا  یماهس  یناپمک 

یانبریز عبرم و  رتم  رازه  تحاسم ۲۴۰  هب  ینیمز  رد  لاس ۱۳۴۵  رد   Production Automobile Citroen
شیپ لاس  نیدنچ  ات  هدش  دای  نیمز  دش .  سیسأت  لایر  نویلیم  نیتسخن ۱۶۰  هیامرس  اب  عبرم  رتم  رازه   ۲۰
دوب و نایماظن  یزادناریت  نیرمت  لحم  رگتیچ ,  ریت  هصرع  مسا  ریز  تشاد و  یگتسباو  شترا  هب  نآ  زا 

 . دوب نکاس  نآ  رد  نایماظن  یاهرداچ 

هب سدوا  نیتسیرک  مسا  هب  هنایمرواخ  هیحان  رد  نئورتیس  یناپمک  ناسسؤم  زا  مادک  کی  لاس ۱۳۳۹  رد 
شترا زا  یو  یارب  هسیآ و  ناوتنآ  هیامرس  اب  ار  روبزم  نیمز  انایرآ ,  رهچونم  دبشترا  رتخد  اب  جاودزا  ببس 

هب قیوشت  ار  شتسود  دوب ,  ناوتنآ  دنزرف  هسیآ  درفلآ  سالکمه  لبق  رد  هک  سدوا  درک .  یرادیرخ 
 . دومن یرادیرخ  شترا  زا  لایر  هس  رتم  ره  اهب  هب  ار  نیمز  ناوتنآ  درک و  هلوس  نیا  سیسأت  یراذگ و  هیامرس

لاعف رضاح  لاحرد  رد  یزکرم )  هلوس  عبرم (  رتم  رازه  تحاسم ۴۱۵  هب  ینیمز  رد  نونکا  مه هسسوم  نیا 
.تسا

وردوخ عون 
ولج روحم  تمیق 

( ناموت )
بقع روحم  تمیق 
(( ناموت ))

115000110000ویر

 – کییوک ابیت – 
انیاس

115000115000

–145000ایتناز 2000

دیارپ 110000–تناو 

5600056000دیارپ

وردوخ ناریا  زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
ٔهیامرس اب  یمایخ  ناردارب  هلیسوب  لاس ۱۳۴۱  رد  هک  تسا  ناریا  روشک  یزاسوردوخ  یناپمک  وردوخ  ناریا 

زا نوریب  رد  تشاد ,  مسا  لانویسان  ناریا  ًالبق  هک  هسسوم  نیا  دش .  یراذگ  ناینب لایر  نویلیم  ِیلام ۱۰۰ 
.دوش یم هتخانش   ( IKCO : Iran Khodro Company وکیا (  یراجت  مسا  اب  ناریا  روشک

نیگنس کبس و  یاهوردوخ  یاه  هنوگ  هک  تسا ,  ناریا  لها  یزاسوردوخ  یناپمک  نیرت  مهم  هعومجم  نیا 
دودح هلاس  ره  وردوخ  ناریا  دیامن .  یم ژاتنوم  ییاهنت  هب  هک  نیا  ای  روشک  زا  جراخ  یاکرش  یرایمه  اب  ار  نزو 

دنکیم داجیا  لیبموتا  هاگتسد  رازه   ۶۰۰
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عون
وردوخ

ولج روحم  تمیق 
( ناموت )

روحم تمیق 
(( ناموت بقع ((

تناو
ناسیرا

100000125000

ایشرپ وژپ 
ELX

102000122000

وژپ ۴۰۵
SLX-TU5

–95000

105000105000اند

100000100000انار

102000112000وژپ 405

وژپ 206
پیت 5

115000–

یلم 107000115000دنمس 

یجراخ یاهوردوخ  زمرت  تنل 
یجراخ و یاهوردوخ  زمرت  تنل  تمیق  تسیل  همادا  رد  دیشاب  یم یجراخ  یوردوخ  بحاص  امش  هچنانچ 

میا هدرک  هدامآ  امش  یارب  ار  ینیچ 

ینیچ یاهوردوخ  زمرت  تنل 

MVM زمرت تنل  تمیق  تسیل 
تارداص تادراو و  داجیا ,  هزیگنا  اب  لیبموتا )  ناریدم   ) , MVM ناریدم ( (  یزاسوردوخ  یاه  تعنص  یناپمک 

تعنص نیشام و  تعنص  رد  شرتسگ  قیقحت و  روطنیمه  نزو و  نیگنس  کبس و  یاهوردوخ  یاه  هنوگ 
 . دش ی  زاس لاعف مب  ون  گرا  یداصتقا  هژیو  هزوح  رد  لاس ۱۳۸۱  رد  یزاسوردوخ 

تیامح تحت  دوش ,  یم  نامزاس  نیچ  یرچ  یناپمک  اب  کرتشم  یناپمک  تروصب  هک  لیبموتا  ناریدم  یناپمک 
 . تسا هتفای  تسد  یریگمشچ  یاه  تیقفوم  هب  تسا و  هدش  لیدبت  یوق  زاسوردوخ  کی  هب  یناپمک  نآ  یاه 

العف دشابیم و  عبرم  رتم  تعسو 500000  هب  ینیمز  رد  مب و  ون  گرا  یداصتقا  هژیو  هطیح  رد  هلوس  لحم 
 . دنشابیم لغاش  هسسوم  نیا  رد  ورین  زا 4500  رت  شیب 
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عون
وردوخ

ولج روحم  تمیق 
( ناموت )

بقع روحم  تمیق 
(( ناموت ))

MVM
530

195000160000

یرچ
وگیت 7

150000160000

MVM
315

145000–

یرچ
وگیت ۵

230000160000

MVM
110

130000155000

MVM
X22

155000145000

یرچ
وزیرآ ۵

150000160000

MVM
550

170000160000

MVM
X33

155000140000

نافیل زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
تخاس هب  ادتبا  رد  تكرش  نیا  دش .  سیسات  نیچ  روشك  رد  نیچنوچ  رهش  رد  لاس 1992  رد  نافیل  تكرش 

تسدب تلكیس  روتوم  عیزوت  تخاس و  هلئسم  رد  مه  یددعتم  یاهدرواتسد  هك  دوب  مرگرس  تلكیس  روتوم 
 . دش هتخانش  نیچ  رد  تلكیس  روتوم  یرس  هدننك  داجیا  ناگدیزگرب  ناونع  تحت  لاس 2004  رد  دروآ و 

نیا دومن .  نو  یراوس و  یوردوخ  هضرع  تخاس و  هلئسم  رد  راک  هب  تراتسا  لاس 2005  زا  نافیل  تكرش 
دورو حطس  نیتسخن  هیوناژ 2006 ,  رد  دزادرپیم .  مه  لیبموتا  روتوم  شورف  تخاس و  هب  روطنیمه  تكرش 
تسا هدش یتادراو  نیشام  تعنص  هب  ّامسر  نافیل  هک  دیشخب  ناشن  یناهج  هلحرم  رد  نافیل 520  عون  نیل  وا

.
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وردوخ عون 
ولج روحم  تمیق 

( ناموت )
بقع روحم  تمیق 
(( ناموت ))

راد تکوس   X60 195000160000نافیل

158000160000نافیل 620

X50 185000145000نافیل

110000135000نافیل 520

سنایلرب زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
ردص رد  تکرش  نیا  درک .  لمع  هب  تراتسا  لاس 1992  رد  هک  تسا  ینیچ  زاسوردوخ  وتا  سنایلرب  یناپمک 
ما و تکرش ب  اب  درک  اطعا  رارق  کی  یاضما  اب  هک  لاس 2003  ات  دوب  مرگرس  سوب  ینیم  داجیا  هب  افرص 

 . درک وردوخ  ژاتنوم  هب  تراتسا 

یصوصخ 2 سنایلرب  دیامن .  یم  هضرع  ار  یتالوصحم  اپیاس  یرایمه  اب  سنایلرب  تکرش  مه  ناریا  روشک  رد 
هدش هضرع  اه  لوصحم  تسیل  زا   V5 سنایلرب پیت و  رد 4   C3 سنایلرب پیت ,  رد 8  سنایلرب 3  پیت ,  رد 4 

 . دنشاب یم  ناریا  روشک رد  سنایلرب  ی 

وردوخ عون 
روحم تمیق 

( ناموت  ) ولج
روحم تمیق 

(( ناموت بقع ((

سنایلرب
330-320

205000135000

سنایلرب
V5 یساش

149000–

سنایلرب
230-220

205000135000

گنای گناس  زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
وزرم زا 96  رت  شیب  رد  یگدنیامن  زا 1250  لکشتم  یا  هکبش  اب  نونکا  روتوم  گنای  گناس  یناپمک 

زا یعونتم  هرتسگ  زا  یرادروخرب  رب  هوالع  هعومجم  نیا  دناسر .  یم شورف  هب  ار  شیوخ  اهدیلوت  موب , 
رد ار  ددعتم  یاه  مجح  اب  لزید  یاهروتوم  زا  یعیسو  نارود  ینیزنب ,  یاهروتوم 

 . تساراد شیوخ  تادیلوت  دبس 

نیا دنیامن .  یم تیعبت  وروی 6  وروی 5 و  یگدنیالآ  یاهدرادناتسا  زا  گنای  گناس  اه  دیلوت  هک  تسا  رکذ  لباق 
دنشاب و یم دنم  هدیاف  شیوخ  یاهروتوم  یزاس  هدابپ  رد  صخالاب  ینردم  ناوارف  یژولونکت  زا  اهوردوخ 

 . دنتسه اراد رازاب  رد  دوج  وم  یابقر  اب  هسیاقم  رد  مه  ار  یریگمشچ  یرترب 
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هب یزورما  یلاصتا  یرس  کی  قیلعت  متسیس  یطخ و  هکرحم  یاوق  ادج ,  یساش  دوجو  روطنیمه 
سالک رد  ار  گنای  گناس  دنلب  یساش  یاهوردوخ  درادناتسا ,  یهافر  ینمیا و  تازیهجت  هیقب  تازاوم 

 . دهدیم رارق   ( Off road راومهان (  یاه  هداج  رد  یگدننار  ناکما  تیلباق و  اب  ییاهوردوخ 

صخالاب ون  تادیلوت  شرتسگ  یلعف و  تادیلوت  اقترا  رب  ار  شیوخ  یدج  ییاراک  گنای  گناس  نونکا 
هچ هروظنمدنچ و  یاهوردوخ  تخاس  یزاس و  هدابپ  تسا .  هدرک  زکرمتم  دنلب  یساش  یاهوردوخ 

هدنیآ یاه  تیلاعف  یارب  هسسوم  نیا  عطقم  نیبرد  هدنیآ و  یاه  همانرب  زا  مه  یرهش  کچوک  یاهوردوخ  اسب 
 . دشاب یم دوخ 

عون
وردوخ

روحم تمیق 
( ناموت  ) ولج

روحم تمیق 
(( ناموت بقع ((

گنای گناس 
نویتکا

240000–

گنای گناس 
نوریاک

240000200000

گنای گناس 
نوتسکر

240000200000

گنای گناس 
یلوویت

–145000

گنای گناس 
ودنارکوین

240000148000

گنای گناس 
سویدور

––

لاو تیرگ  زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
یوردوخ داجیا  دروم  رد  رتشیب  هک  تسا ,  ینیچ  یزاسوردوخ  یناپمک   – GreatWall زروتوم –  لاو  تیرگ 

 . دیامن یم  راک  یووی  سا نو و  ینیم سوب ,  ینیم تناو , 

کرام نییاپ  اب 3  ار  شیوخ  دنلب  یساش  کارت و  پاکیپ  یراوس ,  یاهوردوخ  لاس 2010 ,  ات  لاو  تیرگ 
هعومجم نیا  دنلب  یساش  یاهوردوخ  لاس 2013 ,  زا  یپرد  یلو  درک ,  یم  هضرع  لاواه  لگنیو و  سکیلوو , 

 . دندیسر تخاس  هب  لاواه  هتسباوریغ  کرام  اب  , 

 , دندش یم هضرع  وردوخ  راید  هلیسو  هب  لگنیو 5  لگنیو 3 و  لاو  تیرگ  یاهوردوخ  ناریا  روشک  رد 
نامرک هورگ  لیذ  نیار (  نازاسوردوخ  هلیسو  هب  یتدم  مه  هسسوم  نیا   c30 سکیلوو یراوس  روطنیمه 

راک ناریا  روشک رد  لاواه  کرام  ینوناق  هدنیامن  ناونع  تحت  نمهب ,  میت  مه  نونکا  دش و  یم  هضرع  روتوم ) 
 . دیامن یم 
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عون
وردوخ

ولج روحم  تمیق 
( ناموت )

بقع روحم  تمیق 
(( ناموت ))

لاواه
M4

152000140000

سکلو
C30

185000140000

یلیج زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
رد هتبلا  تخادرپ ,  یم هناخدرس  تخاس  هب  سیسات  ِلوا  رد  هک  تسا  ینیچ  یزاسوردوخ   – Geely یلیج – 
ات تخادرپ  نو  یاهوردوخ  تخاس  هب  نآ  زا  دعب  دروآ ,  یور  تلکیس  روتوم  تخاس  هب  دون  لاس  هد  طسو 

کلام بحاص و  همیمض .  یراوس  لیبموتا  ناگدننک  تخاس  هدوت  هب  یمسر  روط  هب  لاس 2002 ,  رد  اتیاهن 
 . تسا یلیج  گنیدلوه  هعومجم  یلیج , 

لاس 2013 رد  روطنیمه  درک ,  یرادیرخ  دروف  زا  ار  دئوس  زراک  وولو  یناپمک  لاس 2010 ,  رد  گنیدلوه  نیا 
رایتخا رد  هب  مه  سوتول  تیکلام  لاس 2017 ,  رد  دروارد .  شیوخ  تیکلام  هب  ار  ایناتیرب  سناژآ  یناپمک 

! دراد مه  ار  نوتورپ  گنیدلوه  ماهس   % 9 دیرخ 49 .  دصق  هدرک  مالعا  روطنیمه  یلیج  دمارد ,  یلیج  نتفرگ 
 . تسا زنب  رلمیاد ,  یناپمک  رب  نآ  یدصرد   7 تیکلام 9 .  مه ,  یلیج  گنیدلوه  ییاراد  نازیم  رگید 

نوتورپ وکدنا ,  دنویپ  کنیل و  سوتول ,  یلیج ,  یاهدنرب  اب  ار  شیوخ  یراوس  یاهوردوخ  نونکا  یلیج  گنیدلوه 
شورف هب  گنچ  ناوی یاهدنرب London EV و  اب  مه  نآ  یراجت  یاهوردوخ  روطنیمه  دنک ,  یم هضرع  وولو  و 

 . دنسر یم

شالت هتبلا  دندش ,  دراو  ناریا  یمالسا  یروهمج  هب  ناریلیج  یناپمک  هلیسوب  هعفد  نیلوا  یلیج  یاهوردوخ 
نیرآ یناپمک  یلو  نونکا  دش ,  ناریا  روشک رد  یلیج  تادیلوت  هضرع  عاطقنا  بجوم  هسسوم ,  نیا  فیعض 

.دراد رس  رد  ار  ناریا  روشک  رازاب  هب  کرام  نیا  یاهوردوخ  ددجم  تادراو  دصق  سراپ  لیبموتا 

عون
وردوخ

تمیق
ولج روحم 

( ناموت )

تمیق
روحم
بقع

(( ناموت ))

یلیج
یساش

X7

245000–

یلیج
یراوس

EC7

185000140000

ناگناچ زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
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دیامن یم  داجیا  یراجت  یراوس و  یاهوردوخ  هک  تسا  ینیچ  یزاسوردوخ  یناپمک  کی   – Changan ناگناچ – 
کرام اب  ار  شیوخ  یراجت  یاهوردوخ  ناگناچ و  کرام  یترابع  هب  اب  ار  یراوس  یاهوردوخ  هعومجم  نیا  , 

زا یناهج  نازاسوردوخ  اب  رچنو  تنیوج  یناپمک  یرس  کی  روطنیمه  ناگناچ  دناسر .  یم  شورف  هب  اناچ 
تخاس هب  ار   DS دروف و ادزم ,  یراوس  تادیلوت  تسااراد و  یکوزوس  ادزم و  نئورتیس ,  وژپ  دروف ,  هلمج 

 . دناسر یم

رد یاوس  تسا و  نیچ  رد  زاسوردوخ  کرام  نیرت  عیسو  ینیچ و  گرزب  زاسوردوخ  راهچ  زا  مادک  کی  ناگناچ 
شورف تخاس و  دید  زا  دیامن  یم  داجیا  گرزب  نازاسوردوخ  یرایمه  اب  هک  یتالوصحم  ندرک  بحاصت  ظاحل 

یاهگناش رب  هوالع  نونکا  ناگناچ  یزاس  هدابپ  یزکرم و  اهرتفد  تساراد .  ار  نیتسخن  هاگیاج  ینیچ  کرام 
 . دنا هدش عقاو  هدحتم  تالایا  ناگیشیم  ایلاتیا و  نیروت  رد  نیچ 

زورما هب  ات  دنوش و  یم  هضرع  ژاتنوم و  اپیاس  هلیسو  هب  ناگناچ  یاهوردوخ  ناریا  یمالسا  یروهمج  رد 
 . دنوش موب  وزرم  رازاب  دراو  دنا  هتسناوت   CS35 ودیا و یاه  لدم

وردوخ عون 
ولج روحم  تمیق 

( ناموت )
بقع روحم  تمیق 
(( ناموت ))

یساش ناگناچ 
CS35

215000155000

یراوس ناگناچ 
ودیا

215000160000

کج زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
هلوس مسا  اب  ًالبق  هعومجم  نیا  تسا .  ینیچ  یزاسوردوخ  یناپمک  کی   – JAC کج –  هک  نیا  ای  یس  یا  یِج 

 . دوب هدش  سیسأت  یدالیم  لاس ۱۹۶۴  رد  هک  دشیم  هتخانش  یاوگنایج  یئفه  یزاسوردوخ 

هب ات  تسا و  کج  یناپمک  روا  سارک  یراوس و  یاهوردوخ  قلاخ  ناریا  روشک رد  روتوم  نامرک  یناپمک 
 . تسا هدروآ  ناریا  یمالسا  یروهمج  هب  ار   s3 و j3 , j5 , s5 یاه عون  زورما 

لزید وردوخ  شخر  مسا  هب  یصوصخ  شخب  یاه  تکرش زا  مادک  کی  اب  هک  تسا  یتدم  روطنیمه  کج 
رد یسانشراک  کردم  ریز  ار  کج  کارت )  ینیم  تنویماک و  یراجت (  اه  دیلوت  هسسوم ,  نیا  ات  هتسب  دادرارق 

 . دیامن داجیا  ناریا  روشک

عون
وردوخ

ولج روحم  تمیق 
( ناموت )

بقع روحم  تمیق 
(( ناموت ))

یساش کج 
S5

235000195000

S3 کج
یساش

–145000

J5 195000150000کج
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یجراخ یاهوردوخ  زمرت  تنل 

یج ما  زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
یدنرب تسا .  اپورا  رد  ییوردوخ  یاهدنرب  نيرت  هدش  هتخانش  زا  يكي  اه  یگژیو  زا  يشخب  طقف  اه  هداد  نيا 

 . هدرک ادیپ  يدايز  ناراد  اوه  اهرشق  نيب  رد  عیدب  شیادیپ و  یاه  یزاس  هدابپ  اب  شتالوصحم  هك 

هك يا  هقالع  قشع و  اب  هلاس   33 ربميك (  ليسیس  هك (  ددرگ  يم  رب  ينامز  هب  لاس 1921  هب  غوبن  نیا  خيرات 
Morris ژاراگ (  سيروم  تکرش  مادختسا  هب  تشاد  ترپسا  ياهوردوخ  ديلوت  يحارط و  هب 

 . دنك هبرجت  هناخراك  نيا  رد  لیبموتا  ديلوت  رد  ار  شیوخ  قايتشا  ات  دمآرد   ( Garages
سسوم شقن  رد  دوش  يم  هتخانش   MG تاراختفا زاس  خيرات  ناونع  تحت  هك  ربميك  لیسيس 

سیروم مایلیو  یاقآ  ژاراگ  مسا  هب  تقد  اب  ار   MG راعتسم مسا  هك  يدرف  ديسر .  تبث  هب  شمان  مه  هناخراك 
 . درك نییعت  يسيلگنا  يزاسوردوخ  هاگراک  نيا  يارب   Morris Garages مسا هب 

رد کچوک  سایقم  رد  نیشام  هدنزاس  کی  زا   MG ات دش  رب  نامز  یهاتوک  نامز  ینامز  هزاب 
ترپسا یاه  نیشام  تخاس  دروم  رد  ورشیپ  قلاخ  کی  هب  لاس  هد  رد  ناتسلگنا  دروفسکآ  یکیدزن 

رپ شا  هنیشنرس  ود  زابور و  یاهوردوخ  تروص  رطاخب  رتشیب  هعومجم  نیا  دوش .  لیدبت  یناهج  زارت  رد 
نادس و بلاق  رد  هقباس  یب  ییاهوردوخ  اه  نآ رب  هوالع  هسسوم  نیا  یلو  تسا  مسر  مسا و 

 . تسا هدرک  تخاس  مه  هپوک 

عون
وردوخ

روحم تمیق 
( ناموت  ) ولج

روحم تمیق 
(( ناموت بقع ((

یج ما 
3

235000–

یج ما 
550

235000120000

یج ما 
6

240000–

یج ما 
350

270000

ونر زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
لاس ۱۲۹۷ رد  ونر  نیشام  نیل  وا ددرگ .  یم  رب  رود  هب  نایلاس  هب  ناریا ,  روشک  رد  ونر  روضح  هچخیرات 
خیرات ناریا ,  روشک رد  زاسوردوخ  ناونع  تحت  ونر  روضح  هتبلا  .دش  دراو  ناریا  روشک  هب  یدیشروخ  یرجه 

دمآ ناریا  روشک هب  یزاسزاب  هعسوت و  هرادا  اب  یدادرارق  یاضما  اب  لاس ۱۳۸۱  رد  ونر  تسین .  اراد  ار  یدایز 
نیتسخن همانقفاوت  دنفسا ۱۳۸۲ ,  رد  دشاب .  ناریا  یمالسا  یروهمج  یوردوخ  تعنص  کیژتارتسا  میهس  ات 

 . دیسر اضما  هب  دش  هدیمان  سراپ  ونر  داعبا  هک  یرچنو  تنیوج  سیسات 

رد بالقنا ,  زا  دعب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یوردوخ  تعنص  رچنو  تنیوج  لوا  ناونع  تحت  سراپ ,  ونر 
۵۱ دش .  سیسات  ناریا  روشک یزاسزاب  هعسوت و  هرادا  ونر و  کرتشم  یراذگ  هدرپس  اب  تشهبیدرا ۱۳۸۳ 

تخاس تسا .  ناریا  لها  یاکرش  رایتخا  رد  دصرد  سا و ۴۹  سا آ  ونر  رایتخا  رد  سراپونر  ماهس  دصرد 
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سراپ لیبموتا و  ناریا  روشک  اه  هسسوم  داجیا  طوطخ  رد  یرایمه ,  نیا  بوچراچ  رد  ونر  یاهوردوخ 
 . دریگیم تروص  نیشام 

هامدنفسا رد   ۹۰ ردنت داجیا  دوب .   ۹۰ ردنت سراپ  ونر  بلاق  رد  ناریا  روشک  رد  ونر  یدیلوت  یوردوخ  هیلوا 
لمع رثکا  دش .  زاغآ  نیشام  ناریا  یمالسا  یروهمج  رد  هام ۱۳۸۶  تشهبیدرا  رد  لیبموتا و  سراپ  رد   ۱۳۸۵

 . تسا ناریا  روشک رد  نیشام  تخاس  اب  طبترم  ناریا  یمالسا  یروهمج  رد  ونر  یزاسوردوخ  هعومجم 

ونر دنشاب ,  یم  تمیق  نارگ  یاهوردوخ  یپ  رد  هک  ینایرتشم  زا  لدم  نآ  یارب  رازاب  زاین  هب  باوج  یارب  یلو 
وردوخ نیگن  یناپمک  دیامن .  یم  هضرع  ناریا  روشک  هب  هدش  دراو  تروص  هب  ار  شیوخ  یاهوردوخ  زا  اضعب 

یروهمج هب  ونر  یاهوردوخ  تادراو  هب  لاس ۱۳۸۷  زا  سا ,  آ .  سا .  ونر  ینوناق  هدنیامن  ناونع  تحت 
 . تسا لوغشم  ناریا  یمالسا 

عون
وردوخ

تمیق
ولج روحم 

( ناموت )

تمیق
روحم
بقع

(( ناموت ))

120000–ناگم

لبمیس
A

178000–

225000120000سنئولف

105000125000لا ۹۰

–179000وردناس

یادنویه زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
رد زیامتم  یاه  راک  ادتبا  رد  یادنویه  دش .  سیسات  یبونج  هرک  لوئس  رهش  رد  لاس 1947  رد  یادنویه 

یادنویه درک .  زاغآ  ار  شیوخ  لمع  لاس 1967  رد  روتوم  یادنویه  یلو  تشاد  دنلیات  لثم  ییاهروشک 
مرگرس نزو  نیگنس  یاه  تعنص  تالآ و  نهآ  همیب ,  اضفاوه ,  نوچمه  ییاه  هیضق  رد  هک  تسا  یتکرش 

 . دوش یم  هدروآ  باسح  هب  یراوس  یوردوخ  تخاس  یادنویه ,  یاه  راک  زا  مادک  کی  تسا و 

نیا زا  زیامتم  اه  دیلوت  دوش و  یم  هضرع  روتوم  ناسآ  یناپمک  هلیسوب  یادنویه  ناریا ,  یمالسا  یروهمج  رد 
دروشک دراو  لاس 88  زا  ناسوت  یادنویه  هک  نیا  ای  اتانوس و  یادنویه  ارزآ ,  یادنویه  نوچمه  هسسوم 

 . دنیامن هبرجت  مه  ار  یبوخ  شورف  دنتسناوت  دندش و 
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عون
وردوخ

روحم تمیق 
( ناموت  ) ولج

روحم تمیق 
(( ناموت بقع ((

تنسکا
2018-2010

230000155000

230000155000رتسلو

سیسنج
نادس

240000–

–235000هتنوا

اتانوس
YF 2011

235000190000

اتانوس
2007

235000–

روجنرگ ارزآ 
یتکرش

–185000

قاتا ارزآ 
میدق

235000–

I30235000195000

I20195000185000

IX35245000190000

ناسوت
2014

245000175000

میدق –230000ناسوت 

هفاتناس
2700

245000205000

هفاتناس
3500-2400

245000–

––انرو

23000015500ارتنلا 2014

ایک زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
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دیآیم باسح  هب  یادنویه  زا  یگرزب  هعومجمریز  هک  تسا ,  یا  هرک یزاسوردوخ  یناپمک   – KIA زروتوم –  ایک 
 . دیآ یم  باسح  هب  یبونج  هرک  زاسوردوخ  نیم  ود نیشام ,  نویلیم   5 زا 2 .  رت  شیب  هلاس  ره  داجیا  اب  ایک  . 
مانتیو و یبونج ,  هرک  نیچ ,  هدحتم ,  تالایا  یاهروشک  رد  یدیلوت  هاگراک  هدنراد ۸  نونکا  مه هسسوم  نیا 

 . تسا یکاولسا 

 . دیآ یم  رامش  هب نآ  راد  ماهس نیرت  یلصا  زروتوم ,  ایک  ماهس  زا  نتشاد ۳۳٫۹۹ %  رایتخا  رد  اب  یادنوی 
دش دراو  نامروشک  رازاب  هب  یدیشروخ  لاس 70  هد  رد  هک  تسا  دیارپ  ناریا  روشک رد  ایک  یوردوخ  نیتسخن 

لیدبت اپیاس  تخاس  طوطخ  یمیاد  نامهم  هب  نوگانوگ ,  یماسا  یاه  هنوگ  اب  زورما ,  هب  ات  لاس  نآ  زا 
 . تسا هدش

ژاتنوم رانک  رد  دزادرپیم ,  مه  ناریا  روشک رد  مود  لسن  وتارس  ایک  ژاتنوم  هب  لاس 1393 ,  زا  روطنیمه  اپیاس 
هب زا  دندرگ و  یم  دراو  ناریا  یمالسا  یروهمج  هب  وردوخ  سلطا  هلیسو  هب  لاس 2007  زا  ایک  یاهوردوخ 

 . دنشابیم موبوزرم  نیا  رازاب  ینتساد  تسود  یاهوردوخ  زا  یتمسق  هراومه  تادراو ,  ِلوا  یترابع 
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وردوخ عون 
ولج روحم  تمیق 

( ناموت )
بقع روحم  تمیق 
(( ناموت ))

–240000جیتروپسا 2017-2014

–245000یواهوم

–235000سوریپا

–240000وتارس 2014

240000185000زنراک

دیدج 240000165000ویر 

240000185000ازنداک

ییاپیاس –235000وتارس 

–235000وتارس 2010

میدق 2010 –235000امیتپوا 

–245000وتنروس 2016-2010

–235000جیتروپسا 2014-2010

ناسین زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
نامز هب  نآ  یاه  هشیر هک  تسا  یتیلمدنچ  ینپاژ و  یزاسوردوخ  یناپمک   – Nissan ناسین –  ناسین 

هلیسوب نوستاد  یناپمک  یرادیرخ  همادا  رد  ددرگ ,  یمزاب نوستاد  یزاسوردوخ  یناپمک  یزاس  لاعف
ناسین هعومجم  ینعی  شیوخ ,  سیسأت  دیدج  یا و  هشوخ یناپمک  رد  ار  نوستاد  وا  اواکیآ ,  هکوسیشوی 

 . دیمان ناسین  ار  هزات  یزاسوردوخ  شخب  دومن و  بیکرت 

ار یتینیفنیا  کرام  دندرک ,  سیسأت  یلامش  یاکیرمآ  رد  ار  اروکآ  سوسکل و  هک  ادنوه  اتویوت و  دننامه  ناسین 
 , دش لیدبت  ناسین  یدیلک  ناراد  ماهس زا  یکی هب  لاس 1999  زا  ونر  دومن .  سیسات  یلامش  یاکیرمآ  رد 

ماهس زا  مه ۱۵ %  ناسین  نونکا  مه اما  دیوش ,  نآ  ماهس  زا  کلام ۴۴ %  بحاص و  لاس ۲۰۰۸  ات  هک  یروط هب
 . تساراد رایتخا  رد  ار  ونر 

لاس ۱۹۸۰ هد  طسو  زا  ناسین ,  اهدیلوت  تسه .  مه  ومسین  یتینیفنیا و  نوستاد ,  یاه  کرام  بحاص  ناسین 
یساش داجیا  لاس ۱۹۸۶  زا  ناسین  میهس  لوا  ناونع  تحت  لیبموتا  سراپ  دندش و  ناریا  روشک  رازاب  دراو 

 . درک زاغآ  ار  لورتاپ  دنلب 

داجیا زین  زونه  هک  یتناو  دش ,  یم  داجیا  دایماز  یناپمک  اپیاس و  رد  مه  روینوج  ناسین  تناو  اهلاس  یترابع  هب 
تخاس فقوت  زادعب  سپس و  اهلاس  درادن .  ار  نآ  ینیشناج  تعاضب  ییوردوخ  چیه  تسااراد و  همادا  نآ 

طخ هب  ار  ییاقشق  ازنارس و  پاکیپ ,  زینور ,  هلمجنم  ناسین  رگید  یاه  دنلب  یساش  لیبموتا  سراپ  لورتاپ , 
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نیشام سراپ  تخاس  طوطخ  هب  اه  نآ  رانک  رد  زین  انیت  امیسکام و  یاه  نادس داعبا  دروآ و  شیوخ  تخاس 
 . دندش رتشیب 

هک درک  یفرعم  ناسین  هدنیامن  رگید  ناونع  تحت  ار  شیوخ  ایرآ  نیون  ناهج  یناپمک  لاس 1394 ,  زا  یلو 
 . دشاب یم  نیون  ناهج  یناپمک  یاه  راک  اه  هجیتن  ناریا ,  روشک هب  لیرتسکیا  کئج و  ددعتم  یاه  لدم تادراو 

وردوخ عون 
ولج روحم  تمیق 

( ناموت )
بقع روحم  تمیق 
(( ناموت ))

–110000لورتاپ

تناو ناسین 
یکسید

105000–

–165000پاکیپ

ادزم زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
سیسأت ادوستام  وریجوج  هلیسو  هب  لاس ۱۹۲۰  رد  هک  تسا ,  ینپاژ  یزاسوردوخ  یناپمک   – Mazda ادزم – 

اب ادزماروها و  زا  ماهلا  اب  تشترز ,  نید  هب  نآ  راذگ  ناینب هقالع  قشع و  لیلد  هب  ادزم  یناپمک  مسا  دش . 
ناونع تحت  ادزم  ردص  رد  تسا .  هدش نییعت  ادزم  هژاو  هملک و  اب  ادوستام  مسا  یمسا  هباشت  هب  تقد 

نپاژ شترا  یارب  مود  یناهج  دربن  نیح  رد  هسسوم  نیا  دش .  یراذگ  هیاپ تالآ  وردوخ  رازبا و  هدننکدیلوت 
 . دومن رازفا  گنج هحلسا و  داجیا 

یاهوردوخ روضح  دش .  رازاب  دراو  لاس ۱۹۶۰  رد   ۳۶۰ ادزم مسا  اب  هعومجم  نیا  خرچ  راهچ  وردوخ  نیل  وا
کچوک و یاه  لیبموتا زا  مادک  کی  هب  هپوک  ادزم ۹۲۹  هک  دش  زاغآ  یدالیم  لاس 70  هد  زا  ناریا  روشک  رد  ادزم 

ناریا روشک  رد  زورما  هب  ات  نامز  نآ  زا  مه  ادزم  یاه  تناو روطنیمه  دوب ,  هدش  لیدبت  نامز  نآ  رادفرطرپ 
 ( تناو ناریا  روشک ادزم و  یزاس  نیشام  یناپمک  یاه  مان اب  لاس (  زا  نمهب  میت  دنا .  هدوب لامعتسا  دروم 

تناو ژاتنوم  هب  الاب  رد  هعومجم  نیا  تسا ,  هدرک  یم لمع  ناریا  روشک رد  ادزم  هدنیامن  ناونع  تحت   ۱۳۳۸
یاه لدم هدنریگربرد  ادزم  یاه  تناو لاکشا  ژاتنوم  تخاس و  هب  لاس ۱۳۵۰  زا  نآ  زا  دعب  ادزم و  خرچ  هس 

 . تسا هتخادرپ روج ۱۶۰۰  ۱۰۰۰ و 

هلیسو هب  پیت  جنپ  رد  لاس ۱۳۸۶  ات   FL ۳۲۳ ادزم یراوس  نآ  زا  دعب  ادزم ۳۲۳ و  یراوس  لاس ۱۳۷۸  زا 
ریخ فعاضم  شورف  هب  دمآ و  نمهب  هب   3 ادزم نیتسخن  لسن  زین  نآ  زادعب  دشیم ,  هضرع  نمهب  هعومجم 

 . تسا ریگرد  ناریا  روشک  رد  ادزم 3  مود  لسن  ژاتنوم  هب  نمهب  هعومجم  مه  نونکا  تفای .  تسد 
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وردوخ عون 
ولج روحم  تمیق 

( ناموت )
بقع روحم  تمیق 
(( ناموت ))

وین ادزم 3  205000180000ادزم 3 و 

–190000ادزم 323

–145000ادزم 2

–95000ادزم 2000-1600

اتویوت زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
طخ نیل  وا تسا .  ملاع  یاهدنرب  نیرت  شورف رپ  زا  نپاژ و  نازاسوردوخ  نیرت  حرطم  زا   – Toyota اتویوت – 

هک اتویوت ,  یاه  تعنص  یجاسن  یناپمک  هاگراک  رد  ادویوت و  وریشیک  هلیسو  هب  هسسوم  نیا  وردوخ  داجیا 
وستاهیاد انید ,  یاهدنرب  کلام  بحاص و  اتویوت  دش .  یزاس  لاعف  دوب ,  ادویوت )  یشیکاس  شردپ (  هب  هتسباو 

ندنل و سروب  کرویوین ,  سروب  رازاب  رد  تکرش  نیا  ماهس  دشابیم .  زروتوم  ونیه  سوسکل و  نویاس ,  , 
.ددرگ یم شورف  دیرخ و  ویکوت  سروب 

اتویوت تادیلوت  هصیصخ ,  نیا  اب  تسا و  مسر  مسا و  رپ  مواقم  یاهوردوخ  تخاس  هب  هراومه  هسسوم  نیا 
رد اتویوت  یاهدنلب  یساش  .دنوشیم  مشچ  ملاع  ددعتم  طاقن  رد  اهوردوخ  نیرت  شورفرپ  تسیل  رد  هنالاس 

تخاس شیوخ  همانراک  رد  روطنیمه  اتویوت  دنشاب ,  یم نارادمچرپ  نایم  دورفآ ,  یاهریسم  ندومیپ 
ناریا روشک  رد  کرام  نیا  یاهوردوخ  یگدنیامن  تساراد .  مه  ار  ارپوس  اریز  یرادمان  ترپسا  یاهوردوخ 

 . هدش سیسات  نارهت  رد  لاس 1352  زا  هک  دشابیم  ایوتریا  یناپمک  هدهع  رب 

عون
وردوخ

روحم تمیق 
( ناموت  ) ولج

روحم تمیق 
(( ناموت بقع ((

سیرای
2007

245000–

یرمک
2011

245000–

اهوردوخ ریاس  زمرت  تنل 

اهوردوخ ریاس  زمرت  تنل  تمیق  تسیل 
هدرک هیهت  امش  ارب  نییاپ  لودج  رد  ار  ناریا  رد  دوجوم  یاهوردوخ  ریاس  زمرت  تنل  تمیق  تسیل  همادا  رد 

.میا
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وردوخ عون 
ولج روحم  تمیق 

( ناموت )
بقع روحم  تمیق 
(( ناموت ))

B50 170000نرتسب–

ارپاک –125000تناو 

H30 گنف 9500095000گناد 

نوران –155000نو 

ولیس –115000وود 

اراتیو –195000یکوزوس 

زیتام 125000165000وود 

نیپساک –115000نو 

اکیلد –120000نو 

G5 125000210000ونوگ

B30 215000120000نرتسب

z300 170000150000ویرا

هدافتسا دیارپ  یوردوخ  زا  کدیرهش  نایرتشم  زا  یرایسب  دصرد  هک  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  نیا  رب  هوالع 
دیارپ زمرت  تنل  تمیق  یفرعم  هب  هک  میا  هدرک  هیهت  امش  یارب  ار  ازجم  یا  هلاقم  کدی  رهش  رد  ام  دننک  یم

.میزادرپ یم رازاب  رد  دوجوم  یاهدنرب  عاونا  رد 

دیارپ زمرت  تنل  تمیق  تسیل 

!؟ دیدرکن ادیپ  ار  دوخ  یوردوخ 
تمسق رد  ار  دوخ  یوردوخ  عون  .دشن  تفای  الاب  لوادج  رد  امش  یوردوخ  زمرت  تنل  تمیق  هچنانچ 

.ددرگ هفاضا  هحفص  نیا  هب  زین  امش  یوردوخ  ات  دیهد  عالطا  ام  هب  هحفص  نیا  یاه  تنماک

هدش جرد  نییاپ  لودج  رد  امش  یارب  ناراکمه  ای  ناتسود  هب  کارتشا  تهج  هلاقم  نیا  هاتوک  یاه  کنیل 
هب نیریاس  اب  ار  هلاقم  نیا  ریز  یعامتجا  یاه  هکبش یاه  همکد  زا  هدافتسا  اب  دیناوت  یم امش  نینچمه  تسا ،

.دیراذگب کارتشا 

3319 زمرت : تنل  تمیق  هلاقم  تاملک  دادعت 
هملک

en.wikipedia.org عبنم :
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