
     ١٣٥٤شماره بخشنامه :                                                                                                                                                                 
       ٢٤/٠٩/١٤٠١ :تاريخ 

  ١٥:٣٠:  ساعت                                                                                                                                                  
            ٧از  ١ :صفحه                                                                                                                                                            

 
 

  روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به           
  1401 آذر-از طريق قرعه كشي)جايگزيني خودروهاي فرسوده غير تاكسي  ويژه محصوالت ايران خودرو( فوق العادهفروش  ششمين موضوع:

  ؛ با سالم و احترام
بند ف تبصره هفت قانون بودجه سال اطالع عموم متقاضيان مشمول و حائز شرايط مي رساند در راستاي ابالغ بدينوسيله به 

، براي مالكين خودروهاي فرسوده كه شرايط آن در سامانه فروش شركت ايران طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده) ( 1401
انعقاد  و دستگاه از محصوالت ايران خودرو به قيمت مصوبنام يكاعالم مي گردد ، امكان ثبت esale.ikco.irخودرو به نشاني 

  فراهم شده است. مطابق جدول ذيل  از طريق قرعه كشي براي متقاضيان قرارداد با ايران خودرو 

  (كليك كنيد)ويژگيها و تجهيزات خودروهاي فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است 
)www.ikco.ir/fa/productlist.aspx(  

  صورت افزايش مبلغ بيمه، ماليات و ساير الزامات قانوني، مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت مي باشد.  در :1نكته 

اقدام نمايند و از ثبت esale.ikco.irمتقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو صرفاً از طريق سايت فروش اينترنتي به نشاني  :2نكته 
آدرس مشابه، پرهيز نمايند. مرحله واريز وجه در سايت اينترنتي ايران خودرو و پس از اعالم اسامي هاي غير معتبر و با نام در سايت

  برندگان خواهد بود
مشتري مي تواند جهت كسب اطالعات از وضعيت قرارداد ،صدور سند(فاكتور فروش) و پالك خودروي ثبت نامي به پروفايل  :3نكته 

 مراجعه نمايد.  customer.ikco.irويا  esale.ikco.ir ي :نترنتشخصي ميز كار مشتري خود به نشاني اي

  esale.ikco.irمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت ز
  دارد ادامه82/09/1401شروع و تا تاريخ  26/09/1401 شنبه روزصبح 10ساعت 

  مي باشد. 30/09/1401زمان قرعه كشي اين بخشنامه 

  محصوالت ايران خودرو از طريق قرعه كشي  العادهجدول فروش فوق
  1401آذر  –)جايگزيني خودروهاي فرسوده(ويژه 

  قيمت مصوب فروش   هاي قابل عرضه رنگ  كد خودرو  شرح خودرو جايگزين
برنامه 
  فروش

موعد 
  تحويل

متال،آبي سفيد،مشكي،خاكستري   55505  سورن پالس دوگانه سوز
  كبود

قيمت محصــوالت ماهانــه بــر 
ــران  ــروش اي ــايت ف روي س

ــالم مي ــودرو اع ــرددو خ گ
تعيــين قيمــت خــودروي 
ــز  ــان واري ــايگزين در زم ج
وجه مشتري و پــس از اســقاط 
خــودروي فرســوده و مجــاز 
شدن مشتري براي ثبــت نــام 

 خواهد بود

104381 

 اههم 3

كس با موتور يپارس اي ال ا
XU7p 

 104382  سفيد،مشكي،خاكستري  35102
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  :شرايط عمومي بخشنامه 

كشي بخشنامه گيرد. در صورت ثبت نام، انتخاب و واريز وجه در اين بخشنامه، در قرعهبه هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1
  شود.همزمان و بخشنامه هاي بعدي، شركت داده نمي

 باشد.حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع ميانتقال امتياز و  .2

  شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد. .3
بايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستي) اقدام فرد انتخاب شده، مي .4

  نمايد. 
 .قرارداد وجود ندارد امكان صلح در .5

كشور در  بر حاكم و شده اعالم مقررات و بخشنامه از آخرين استاندارد زيست محيطي اين طريق از ارائه خودروي جايگزين قابل .6
 بود. خواهد برخوردار خودرو تحويل زمان

 امكان ثبت نام همزمان در ساير خودروسازان ميسر نيست. .7

 
گردد،و همچنين به اطالعات متقاضيان طرح مذكور از طريق سايت ايران خودرو به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت  ارسال مي نكته :

شود تا پس از شناسايي متقاضيان فروش فوق العاده انجام مي هاي جاريمشابه با بخشنامه كشي اين بخشنامهرساند قرعهاطالع مي
  حائز شرايط، امكان شركت در قرعه كشي براي متقاضيان واجد شرايط، ميسر گردد. 

  
 :شرايط اختصاصي بخشنامه 

 ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود. .1

منتخب بخشنامه هاي قبلي هاي فرسوده غير تاكسي كه در گزيني خودروجايو يا پيش فروش فروش فوق العاده متقاضيان طرحهاي  .2
 ، امكان ثبت نام در اين بخشنامه را ندارند .اندنموده شده و ثبت نام يا واريز وجه 

 تحويل خودرو بر اساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابالغي خواهد بود. .3

 و توسط مشتري در مرحله واريز وجه صورت خواهد گرفت. انتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامي منتخبين .4

خودروي ثبت نامي، از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود و در صورت  .5
  باشد.التفاوت ميافزايش قيمت بيمه شخص ثالث، مشتري متعهد به پرداخت مابه

ات خودروي فرسوده توسط متقاضي خواهد بود  و صحت كليه اطالعات درج شده خصوصًا مشخصات خودروي اعالم شرايط و اطالع .6
باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات ارائه شده، كليه فرسوده و مالكيت آن و  كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي

دم جايگزيني خودروي فرسوده و عدم شماره گذاري خودروي جايگزين  برعهده تبعات احتمالي ناشي از آن مانند تاخير در تحويل و ع
 باشد.متقاضي مي

مشخصات مالك و خودروي فرسوده تحويلي به مركز اسقاط مي بايست با اطالعات درج شده در سامانه فروش ايران خودرو مطابقت  .7
 كامل داشته باشد.

 مشتريان آدرس و فردي اطالعات روزرسانيبه و ثبت بر مبني ناجا راهور پليس توسط صادره هايدستورالعمل به توجه با نكته:

 يكسال از بيشتر يا و بوده سكونتي و فردي اطالعات فاقد مذكور  سامانه در مشتري صورتيكه در شماره گذاري(سخا)،  سامانه در

 سامانه به مراجعه با ميبايست محترم مشتري باشد، گذشته سكونت محل نشاني و اطالعات فردي روزرسانيبه تاريخ آخرين از
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 توسط تائيد از پس و نموده اقدام خود اطالعات آخرين يا ثبت و روزرسانيبه به نسبت https://sakha.epolice.irبه آدرس  سخا

 زمانيكه تا است ذكر به الزم .نمايد خود تحويل نام ثبت محل نمايندگي به را سخا سامانه در شده ثبت نشاني تصوير پست اداره

نشده باشد،  ارائه درستي به شماره گذاري نياز مورد اطالعات يا و نگردد ارائه نمايندگي به مشتري توسط سكونت احراز برگه
 آنان به گذاري شماره عدم از ناشي تحويل در تاخير سود اينكه بر عالوه خودروي جايگزين شماره گذاري نمي گردد. همچنين

 .شد خواهد ايشان دريافت از خودرو نگهداري و پاركينگ هزينه گرفت، نخواهد تعلق

روزه برابــر 90در صورت بروز هرگونــه تــاخير احتمــالي در تحويــل خــودرو در روش فــروش فــوق العــاده بــا موعــد تحويــل  .8
ه)، خســارت تــاخير بــه صــورت روز شــمار محاســبه درصــد ماهانــ 3درصــد ســاليانه ( 36ضوابط مندرج در قرارداد، معادل 

 و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود. 

امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نــام از طريــق ســايت و ميــز كــار (پنــل كــاربري) ميســر بــوده و لــيكن  .9
 پس از واريز وجه، مشتري به هيچ عنوان حق انصراف ندارد.

هــاي ارســالي از طريــق شــماره باشــد و تمــامي پيامكمي 300096440ركت ايــران خــودرو بــه شــماره سامانه پيام كوتاه ش .10
 مذكور صورت خواهد گرفت.

 تنظيم گرديده است. 07/09/1401مورخ  216116/60اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره به شماره نامه  .11

  
  باشد.سوخت كشور ميتشخيص واجدين شرايط بر عهده ستاد مديريت حمل و نقل و : 1نكته
 و كنندگانمصرف از حمايت سازمان و صمت وزارت نظارت تحت و ايران خودرو سامانه در كشي وقرعه نام ثبت فرآيند اجراي: 2نكته

 شود مي انجام توليدكنندگان

فرسوده و آئين نامه موضوع شرايط خودروهاي فرسوده مطابق با آئين نامه هاي مرتبط (آئين نامه از رده خارج كردن خودروها  :3نكته
بارگذاري شده است.   esale.ikco.irبه نشاني  باشد كه در سايت فروش ايران خودروقانون هواي پاك و اصالحات آن) مي 8ماده 

  پذيرد.پاسخگويي در خصوص ابهامات احتمالي، توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت صورت مي
خودروي فرسوده از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و اعالم منتخبين قرعه كشي از سوي قبل از احراز صالحيت دارنده  :4نكته

سامانه فروش ايران خودرو و طي مراحل اسقاط خودروي فرسوده، متقاضيان امكان واريز هيچگونه وجهي را به ايران خودرو نخواهد 
  . داشت
بر اساس ضوابط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، پس از برنده شدن در حداكثر مهلت اجراي فرآيند اسقاط خودروي فرسوده : 5نكته
     كشي، از سوي آن ستاد دو ماه تعيين شده است. بديهي است در صورت هرگونه تأخير ، عواقب آن بر عهده متقاضي خواهد بود .قرعه
ز اسقاط و قبل از اسقاط خودروي فرسوده با تنظيم متقاضيان واجد شرايطي كه در قرعه كشي برنده شده باشند مي بايست در مرك :6نكته

اقرارنامه هرگونه ادعايي در خصوص نحوه استفاده از گواهي اسقاط صادر شده در سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و ارزش آن 
   را از خود سلب و ساقط نمايد .

يا ارزش الشه و يا امتيازات گواهي اسقاط را از مركز اسقاط  متقاضيان خودروي فرسوده كه مي خواهند وجه خودروي فرسوده و: 7نكته
 دريافت نمايند نمي توانند در اين طرح شركت نمايند .
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گردد باشد. مجدداً تأكيد ميقيمت فروش محصوالت توسط شركت ايران خودرو معادل قيمت مصوب فروش در زمان واريز وجه مي :8نكته
كشي در سامانه از شرايط از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و انتخاب از طريق قرعهمتقاضيان پس از طي مراحل تأييد احر

گردند و پس از آن امكان واريز وجه ميسر خواهد بود فروش ايران خودرو و طي مراحل اسقاط خودروي فرسوده به اين شركت معرفي مي
 .  

فقط   العاده انجام مي شود و متقاضيان محترمهاي فروش فوقبا ساير بخشنامهبه اطالع مي رساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان :  9نكته 
  .ثبت نام نمايند مي توانند در يك بخشنامه

  بايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر متقاضيان حائز شرايط، در محل رؤيت هموطنان قرار دهند.نمايندگان محترم مي
  
  :تاريخ شروع و مهلت ثبت نام  

شركت ايران خودرو روزه) 90(با موعد تحويل طرح فروش فوق العاده  صوالت  سودهبرخي مح ، (در ويژه قانون جايگزيني خودروهاي فر
شي)، مطابق جدول  شنامه از  ابتدايصورت لزوم با روش قرعه ك ادامه  82/09/1401 تا تاريخ شروع و 62/09/1401مورخ  شنبه روزبخ

  خواهد داشت.
 

  تا واريز وجه:مراحل ثبت نام  
 خود اقدام مي نمايد. انتخاب محصول مورد نظرنسبت به  esale.ikco.ir: متقاضي با مراجعه به سايت مرحله اول

 ايجاد/ويرايش پروفايلتوسط متقاضي به مرحله ثبت اطالعات هويتي هدايت شده و نسبت به  انتخاب نوع ثبت نام: پس از مرحله دوم
  اقدام مي نمايد.

  متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند.نكته: 
را ثبت و تأييد نمايد. پذيرش تبعات ناشي از عدم ثبت اطالعات صحيح  اطالعات خودروي فرسودهبايست : متقاضي محترم ميمرحله سوم

  باشد.به عهده متقاضي مي

: در پايان فرآيند ثبت نام در سامانه فروش ايران خودرو، به متقاضي (مالك خودروي فرسوده) كد پيگيري اختصاص داده چهارممرحله 

  شود.مي

 گردد.نام و با حضور مراجع نظارتي برگزار مي: در صورت لزوم، مراسم قرعه كشي پس از پايان مهلت ثبتمرحله پنجم

و يا ارسال پيامك  esale.ikco.irشي(مالكين خودروهاي فرسوده)، ازطريق سايت فروش اينترنتي اعالم منتخبين قرعه ك :مرحله ششم

  مطلع گردد.  "انتخاب يا عدم انتخاب  "بايست با ورود به سايت، از نتيجه قرعه كشي گردد. متقاضي مياطالع رساني مي

م و فرآيند اسقاط از طريق سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و شرايط خودروي فرسوده در سامانه فروش ايران خودرو اعال: مرحله هفتم

ظرف مهلت حداكثر دوماه، فرآيند اسقاط خودروي فرسوده خود را بايست سوخت كشور انجام خواهد شد. فرد منتخب و تأييد شده مي

و را از طريق سايت فروش اينترنتي وجه كامل خودر انجام داده و پس از ثبت تاييدراهور در سيستم ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
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واريز نمايند. در صورت عدم واريز وجه،ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي شده و تعيين تكليف  esale.ikco.irايران خودرو به نشاني: 

  گيرد.گواهي اسقاط صادر شده توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انجام مي

  

در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز خريدار ( شرايط عمومي و اختصاصي ) در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو،  :1نكته 

روز به شماره حساب و يا شباي معرفي شده، مسترد  20شود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي

 بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.گردد و هيچگونه مسئوليتي از مي

  در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.:  2نكته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     ١٣٥٤شماره بخشنامه :                                                                                                                                                                 
       ٢٤/٠٩/١٤٠١ :تاريخ 

  ١٥:٣٠:  ساعت                                                                                                                                                  
            ٧از  ٦ :صفحه                                                                                                                                                            

 
 

  مراحل ثبت نام خودروي فرسوده :: 3نكته 

  
    

  
  



     ١٣٥٤شماره بخشنامه :                                                                                                                                                                 
       ٢٤/٠٩/١٤٠١ :تاريخ 

  ١٥:٣٠:  ساعت                                                                                                                                                  
            ٧از  ٧ :صفحه                                                                                                                                                            

 
 

  فرسوده:راهنمايي مشاركت در طرح جايگزيني خودروهاي : 4نكته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     www.nosazi.org: : پايگاه اطالع رساني و پيش ثبت نام خودروهاي فرسوده به آدرس1نكته 
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