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  روایران خود محترم مجاز نمایندگی هاي :به              
  1401 دي-از طریق قرعه کشی)جایگزینی خودروهاي فرسوده غیر تاکسی  ویژه محصوالت ایران خودرو( فوق العادهفروش  هفتمین موضوع:

  ؛ با سالم و احترام
بند ف تبصره هفت قانون بودجه سال اطالع عموم متقاضیان مشمول و حائز شرایط می رساند در راستاي ابالغ بدینوسیله به 

، براي مالکین خودروهاي فرسوده که شرایط آن در سامانه فروش شرکت ایران طرح جایگزینی خودروهاي فرسوده) ( 1401
انعقاد  و دستگاه از محصوالت ایران خودرو به قیمت مصوبنام یکاعالم می گردد ، امکان ثبت esale.ikco.irخودرو به نشانی 

  فراهم شده است. مطابق جدول ذیل  از طریق قرعه کشی براي متقاضیان قرارداد با ایران خودرو 

  کلیک کنید)لینک زیر را (ویژگیها و تجهیزات خودروهاي فوق در سایت ایران خودرو معرفی شده است 
)www.ikco.ir/fa/productlist.aspx(  

  صورت افزایش مبلغ بیمه، مالیات و سایر الزامات قانونی، مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت می باشد.  در :1نکته 

اقدام نمایند و از ثبت esale.ikco.irمتقاضیان خرید محصوالت ایران خودرو صرفاً از طریق سایت فروش اینترنتی به نشانی  :2نکته 
مشابه، پرهیز نمایند. مرحله واریز وجه در سایت اینترنتی ایران خودرو و پس از اعالم اسامی هاي غیر معتبر و با آدرس نام در سایت

  برندگان خواهد بود
مشتري می تواند جهت کسب اطالعات از وضعیت قرارداد ،صدور سند(فاکتور فروش) و پالك خودروي ثبت نامی به پروفایل  :3نکته 

براي اطالع از ضوابط فروش  مراجعه و   customer.ikco.ir یا  esale.ikco.ir ی :شخصی میز کار مشتري خود به نشانی اینترنت
   =56www.ikco.ir/fa/Page.aspx?id  را کلیک نمائید مقابللینک 

  esale.ikco.irمان فعال سازي این بخشنامه بر روي سایت ز
  ادامه دارد20/10/1401شروع و تا تاریخ  18/10/1401 شنبهیک روزصبح 10ساعت 

  می باشد. 24/10/1401زمان قرعه کشی این بخشنامه 

  محصوالت ایران خودرو از طریق قرعه کشی  العادهجدول فروش فوق
  1401 دي –)جایگزینی خودروهاي فرسوده(ویژه 

برنامه     قیمت مصوب فروش  هاي قابل عرضه رنگ  کد خودرو  شرح خودرو جایگزین
  فروش

موعد 
  تحویل

  سفید،مشکی،  55505  سورن پالس دوگانه سوز
  متال،آبی کبودخاکستري 

قیمت محصــوالت ماهانــه بــر 
ــران  ــروش ای ــایت ف روي س

ــالم می ــودرو اع ــرددو خ گ
تعیــین قیمــت خــودروي 
ــز  ــان واری ــایگزین در زم ج
وجه مشتري و پــس از اســقاط 
خــودروي فرســوده و مجــاز 
شدن مشتري براي ثبــت نــام 

 خواهد بود

104550 

 ماهه 3

با  )ELXسال سفارشی(پارس 
 XU٧pموتور 

 104551  ،نقره ايسفید،مشکی،خاکستري  35102

با موتور  سال سفارشی پارس 
XU٧p  35103  ،104552  ،نقره ايخاکستري سفید،مشکی 

 104553  خاکستري،مشکی ،سفید،نقره اي  61015  رانا پالس

http://www.ikco.ir/fa/productlist.aspx
http://www.ikco.ir/fa/Page.aspx?id=
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v  :شرایط عمومی بخشنامه 
 کشی بخشنامهگیرد. در صورت ثبت نام، انتخاب و واریز وجه در این بخشنامه، در قرعهبه هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می .1

  شود.همزمان و بخشنامه هاي بعدي، شرکت داده نمی
 باشد.انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع می .2
  شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد. .3
ق با استان محل سکونت (آدرس و کدپستی) اقدام بایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب کد نمایندگی مطابفرد انتخاب شده، می .4

  نماید. 
 .امکان صلح در قرارداد وجود ندارد .5
کشور در  بر حاکم و شده اعالم مقررات و بخشنامه از آخرین استاندارد زیست محیطی این طریق از ارائه خودروي جایگزین قابل .6

 بود. خواهد برخوردار خودرو تحویل زمان
 در سایر خودروسازان میسر نیست.امکان ثبت نام همزمان  .7

 
گردد،و همچنین به اطالعات متقاضیان طرح مذکور از طریق سایت ایران خودرو به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت  ارسال می نکته :

شود تا پس از شناسایی متقاضیان فروش فوق العاده انجام می هاي جاريمشابه با بخشنامه کشی این بخشنامهرساند قرعهاطالع می
  حائز شرایط، امکان شرکت در قرعه کشی براي متقاضیان واجد شرایط، میسر گردد. 

  
v :شرایط اختصاصی بخشنامه 

 ثبت نام براي مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود. .1
منتخب بخشنامه هاي قبلی هاي فرسوده غیر تاکسی که در گزینی خودروجایو یا پیش فروش فروش فوق العاده متقاضیان طرحهاي  .2

 ، امکان ثبت نام در این بخشنامه را ندارند .اندنموده شده و ثبت نام یا واریز وجه 
 تحویل خودرو بر اساس اولویت بندي تعیین شده در قرعه کشی و سایر ضوابط ابالغی خواهد بود. .3
 و توسط مشتري در مرحله واریز وجه صورت خواهد گرفت. انتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامی منتخبین .4
خودروي ثبت نامی، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابالغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواهد بود و در صورت  .5

  باشد.التفاوت میافزایش قیمت بیمه شخص ثالث، مشتري متعهد به پرداخت مابه
اطالعات خودروي فرسوده توسط متقاضی خواهد بود  و صحت کلیه اطالعات درج شده خصوصاً مشخصات خودروي اعالم شرایط و  .6

باشد و در صورت تغییر یا اشتباه در اطالعات ارائه شده، کلیه فرسوده و مالکیت آن و  کد ملی،آدرس و کدپستی بر عهده متقاضی می
ل و عدم جایگزینی خودروي فرسوده و عدم شماره گذاري خودروي جایگزین  برعهده تبعات احتمالی ناشی از آن مانند تاخیر در تحوی

 باشد.متقاضی می
مشخصات مالک و خودروي فرسوده تحویلی به مرکز اسقاط می بایست با اطالعات درج شده در سامانه فروش ایران خودرو مطابقت  .7

 کامل داشته باشد.
 مشتریان آدرس و فردي اطالعات روزرسانیبه و ثبت بر مبنی ناجا راهور پلیس توسط صادره هايدستورالعمل به توجه با نکته:
 یکسال از بیشتر یا و بوده سکونتی و فردي اطالعات فاقد مذکور  سامانه در مشتري صورتیکه در شماره گذاري(سخا)،  سامانه در
 سامانه به مراجعه با میبایست محترم مشتري باشد، گذشته سکونت محل نشانی و اطالعات فردي روزرسانیبه تاریخ آخرین از
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 توسط تائید از پس و نموده اقدام خود اطالعات آخرین یا ثبت و روزرسانیبه به نسبت https://sakha.epolice.irبه آدرس  سخا
 زمانیکه تا است ذکر به الزم .نماید خود تحویل نام ثبت محل نمایندگی به را سخا سامانه در شده ثبت نشانی تصویر پست اداره
نشده باشد،  ارائه درستی به شماره گذاري نیاز مورد اطالعات یا و نگردد ارائه نمایندگی به مشتري توسط سکونت احراز برگه

 آنان به گذاري شماره عدم از ناشی تحویل در تاخیر سود اینکه بر عالوه خودروي جایگزین شماره گذاري نمی گردد. همچنین
 .شد خواهد ایشان دریافت از خودرو نگهداري و پارکینگ هزینه گرفت، نخواهد تعلق

روزه برابــر 90در صورت بروز هرگونــه تــاخیر احتمــالی در تحویــل خــودرو در روش فــروش فــوق العــاده بــا موعــد تحویــل  .8
درصــد ماهانــه)، خســارت تــاخیر بــه صــورت روز شــمار محاســبه  3درصــد ســالیانه ( 36ضوابط مندرج در قرارداد، معادل 

 و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود. 

نام تا قبل از پایان مهلت ثبــت نــام از طریــق ســایت و میــز کــار (پنــل کــاربري) میســر بــوده و لــیکن امکان انصراف از ثبت  .9
 پس از واریز وجه، مشتري به هیچ عنوان حق انصراف ندارد.

هــاي ارســالی از طریــق شــماره باشــد و تمــامی پیامکمی 300096440سامانه پیام کوتاه شــرکت ایــران خــودرو بــه شــماره  .10
 گرفت. مذکور صورت خواهد

 تنظیم گردیده است. 07/09/1401مورخ  216116/60این بخشنامه بر مبناي مجوز صادره به شماره نامه  .11

  
  باشد.تشخیص واجدین شرایط بر عهده ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور می: 1نکته
 شود می انجام نظارتینهادهاي  نظارت تحت و ایران خودرو سامانه در کشی وقرعه نام ثبت فرآیند اجراي: 2نکته
شرایط خودروهاي فرسوده مطابق با آئین نامه هاي مرتبط (آئین نامه از رده خارج کردن خودروها فرسوده و آئین نامه موضوع  :3نکته
بارگذاري شده است.   esale.ikco.irبه نشانی  باشد که در سایت فروش ایران خودروقانون هواي پاك و اصالحات آن) می 8ماده 

  پذیرد.پاسخگویی در خصوص ابهامات احتمالی، توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صورت می
قبل از احراز صالحیت دارنده خودروي فرسوده از سوي ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و اعالم منتخبین قرعه کشی از سوي  :4نکته

اط خودروي فرسوده، متقاضیان امکان واریز هیچگونه وجهی را به ایران خودرو نخواهد سامانه فروش ایران خودرو و طی مراحل اسق
  . داشت
حداکثر مهلت اجراي فرآیند اسقاط خودروي فرسوده بر اساس ضوابط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، پس از برنده شدن در : 5نکته
     در صورت هرگونه تأخیر ، عواقب آن بر عهده متقاضی خواهد بود .کشی، از سوي آن ستاد دو ماه تعیین شده است. بدیهی است قرعه
متقاضیان واجد شرایطی که در قرعه کشی برنده شده باشند می بایست در مرکز اسقاط و قبل از اسقاط خودروي فرسوده با تنظیم  :6نکته

مانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و ارزش آن اقرارنامه هرگونه ادعایی در خصوص نحوه استفاده از گواهی اسقاط صادر شده در سا
   را از خود سلب و ساقط نماید .

متقاضیان خودروي فرسوده که می خواهند وجه خودروي فرسوده و یا ارزش الشه و یا امتیازات گواهی اسقاط را از مرکز اسقاط : 7نکته
 دریافت نمایند نمی توانند در این طرح شرکت نمایند .

گردد باشد. مجدداً تأکید میروش محصوالت توسط شرکت ایران خودرو معادل قیمت مصوب فروش در زمان واریز وجه میقیمت ف :8نکته
کشی در سامانه متقاضیان پس از طی مراحل تأیید احراز شرایط از سوي ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و انتخاب از طریق قرعه

https://sakha.epolice.ir
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گردند و پس از آن امکان واریز وجه میسر خواهد بود ي فرسوده به این شرکت معرفی میفروش ایران خودرو و طی مراحل اسقاط خودرو
 .  

فقط   العاده انجام می شود و متقاضیان محترمهاي فروش فوقبه اطالع می رساند ثبت نام این بخشنامه همزمان با سایر بخشنامه:  9نکته 
  .ثبت نام نمایند می توانند در یک بخشنامه

  بایست این بخشنامه را براي اطالع بیشتر متقاضیان حائز شرایط، در محل رؤیت هموطنان قرار دهند.محترم مینمایندگان 
  
v  :تاریخ شروع و مهلت ثبت نام  

(در  ویژه قانون جایگزینی خودروهاي فرسوده،برخی محصوالت شرکت ایران خودرو روزه) 90(با موعد تحویل طرح فروش فوق العاده 
ادامه  20/10/1401 تا تاریخ وشروع  18/10/1401مورخ  شنبهیک روزبخشنامه از  ابتدايصورت لزوم با روش قرعه کشی)، مطابق جدول 

  خواهد داشت.
 
v :مراحل ثبت نام تا واریز وجه  

 خود اقدام می نماید. انتخاب محصول مورد نظرنسبت به  esale.ikco.ir: متقاضی با مراجعه به سایت مرحله اول
 ایجاد/ویرایش پروفایلتوسط متقاضی به مرحله ثبت اطالعات هویتی هدایت شده و نسبت به  انتخاب نوع ثبت نام: پس از مرحله دوم

  اقدام می نماید.
  مایند.متقاضیان می توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نیز نسبت به ایجاد پروفایل در سایت مذکور اقدام ننکته: 
را ثبت و تأیید نماید. پذیرش تبعات ناشی از عدم ثبت اطالعات صحیح  اطالعات خودروي فرسودهبایست : متقاضی محترم میمرحله سوم

  باشد.به عهده متقاضی می

اختصاص داده : در پایان فرآیند ثبت نام در سامانه فروش ایران خودرو، به متقاضی (مالک خودروي فرسوده) کد پیگیري مرحله چهارم

  شود.می

 گردد.نام و با حضور مراجع نظارتی برگزار می: در صورت لزوم، مراسم قرعه کشی پس از پایان مهلت ثبتمرحله پنجم

و یا ارسال پیامک  esale.ikco.irاعالم منتخبین قرعه کشی(مالکین خودروهاي فرسوده)، ازطریق سایت فروش اینترنتی  :مرحله ششم

  مطلع گردد.  "انتخاب یا عدم انتخاب  "بایست با ورود به سایت، از نتیجه قرعه کشی گردد. متقاضی میاطالع رسانی می

شرایط خودروي فرسوده در سامانه فروش ایران خودرو اعالم و فرآیند اسقاط از طریق سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و : مرحله هفتم

ظرف مهلت حداکثر دوماه، فرآیند اسقاط خودروي فرسوده خود را بایست سوخت کشور انجام خواهد شد. فرد منتخب و تأیید شده می

وجه کامل خودرو را از طریق سایت فروش اینترنتی  ر سیستم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوختانجام داده و پس از ثبت تاییدراهور د
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واریز نمایند. در صورت عدم واریز وجه،ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی شده و تعیین تکلیف  esale.ikco.irایران خودرو به نشانی: 

  گیرد.ت کشور انجام میگواهی اسقاط صادر شده توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخ

  

در صورت مشاهده هرگونه  مغایرت در شرایط احراز خریدار ( شرایط عمومی و اختصاصی ) در هرمرحله تا قبل از تحویل خودرو،  :1نکته 

روز به شماره حساب و یا شباي معرفی شده، مسترد  20شود و وجه مشتري حداکثر ظرف مدت ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می

 گردد و هیچگونه مسئولیتی از بابت تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود.می

  در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و انصراف پرداخت نخواهد شد.:  2نکته

تمایل به تغییر در سطح که مشتري صورت پیش فرض انتخاب شده است، در صورتی به تک ستاره اشتراك طالیی اختیاري  :3نکته 

 تواننداقدام نماید. متقاضیان محترم می مرحله واریز وجه تا قبل از تخصیص خودرواز  توانداشتراك طالیی یا حذف آن را داشته باشد می

ضمن  ،)COM.٠٩٦٤٤٠.WWWطالئی در سایت امداد خودرو (به آدرس:  اشتراكها و مزایاي سطوح مختلف یضمن مطالعه ویژگ

طالئی به صورت نقدي یا اقساطی بدون بهره در  اشتراكبا آگاهی کامل نسبت به انتخاب  داري از حداکثر تخفیفات لحاظ شده،برخور

  .، اقدام نمایندوجه واریزهنگام 
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  مراحل ثبت نام خودروي فرسوده : 4نکته 

ماه فرصت مشتري از پیامک اول 2 à

 اولیه درخواست ثبت
 خودرو ایران یتسا در

حمل و  ستاد از استعالم
 سوخت نقل و مدیریت

آیا اطالعات خودرو 
مورد تایید است؟

بله

خیر

پایان

قرعه کشی 
فرسوده

مشتري برنده 
شده؟

بله

مراجعه مشتري به سایت و 
از انتخاب یا عدم  اطالع 

انتخاب
پیامک٢به محض دریافت  

دریافت  انجام فرآیند اسقاط و 
مرتبط از مشتري مدارك 

دریافت اطالعات 
توسط راهور 

مدارك توسط  تایید 
راهور یا ناجا بله دریافت و ثبت تاییدیه ناجا و 

ارسال به ایران خودرو
دریافت  تاییدیه ستاد حمل و نقل 

انتخاب   ارسال پیامک سوم جهت 
نمایندگی ایران خودرو و تکمیل وجه

ارائه مدارك و مستندات به 
نمایندگی انتخابی  ایران 
خودروتوسط مشتري

یامک به محض دریافت واریز وجه  3پ

خیر

و  اسقاط مرکز جعهمرا
انجام فرآیند اسقاط

تایید ثبت درخواست و 
ارسال کد پیگیري

دریافت کد پیگیري

بارگذاري اسامی دریافت 
در   CDشده از طریق 

طرح قرعه کشی

ارسال پیامک اول انتخاب شدن و 
مراجعه به مرکز اسقاط

مشتریان تایید شده  ارسال لیست 
به ایران خودرو

در خصوص اطالع  ارسال پیامک دوم
فرسوده  رسانی موارد ضروري در طرح 

صدور گواهی اسقاط و تحویل به 
مشتري و ثبت پذیرش 
خودروهاي  فرسوده

انجام فرآیند فاکتور و تحویل 
به مشتري  خودروي جایگزین 

بخشنامه  مطابق 
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  فرسودهراهنمایی مشارکت در طرح جایگزینی خودروهاي : 5نکته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  www.nosazi.org: : پایگاه اطالع رساني و پیش ثبت نام خودروھاي فرسوده بھ آدرس١نكتھ 
  =٦٥Ikco.ir/fa/page.aspx?id: آدرس بھ: اطالع از ضوابط و شیوه نامھ ھاي فروش ایران خودرو ٢نكتھ
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