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  روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به           
  (ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت) قرعه كشياز طريق فوق العاده فروش سيزدهمين  موضوع:

  1401اسفند  –به مناسبت عيد سعيد نيمه شعبان
  

  ؛ با سالم و احترام  
حمايت  بدينوسيله به اطالع عموم متقاضيان مشمول و حائز شرايط مي رساند همزمان با عرضه خودرو ويزه متقاضيان عادي و در راستاي ابالغ قانون 

از سوي مجلس شوراي اسالمي، براي مادراني كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ قانون  24/08/1400از خانواده و جواني جمعيت در تاريخ 
  دستگاه از محصوالت ايران خودرو  به قيمت مصوب،  مطابق جدول ذيل فراهم شده است. نام يكاند، امكان ثبتمذكور متولد شده

  غيير كالس خودرو وجود دارد.با توجه به الزام رعايت ارتقاء استاندارد محصوالت، احتمال ت

 )وتصاوير(نماي بيروني داخلي، تودوزي و رينگ )خودروهاي فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است (لينك زير را كليك كنيدويژگيها ، تجهيزات 
)www.ikco.ir/fa/productlist.aspx  

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

  نسبت به انتخاب خودروي مورد نظر خود اقدام مي نمايد.esale.ikco.irمتقاضي با مراجعه به سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به نشاني: : 2نكته 
يران خودرو خواهد بود . هزينه ترهين در هنگام واريز وجه در سايت فروش اينترنتي ايران خودرو و هزينه فك رهن در : سند خودرو به مدت يكسال در رهن شركت ا3نكته 

  موعد يكساله انقضاء مهلت ترهين دريافت و سند از رهن خارج خواهد شد . 
،تجهيزاتي به خودرو پايه فعلي اضافه خواهد شد كه امكانات ايمني و رفاهي 1402با توجه به الزام ارتقاء استانداردهاي ملي در محصوالت توليدي از ابتداي سال  :4نكته 

و با كالس جديد محاسبه و از بيشتري در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد و خودروي انتخابي به عنوان خودرو پايه محصول بوده و پيش از صدور فاكتور فروش،  قيمت خودر
 خريدار دريافت مي گردد.

ي به نشاني مشتري مي تواند جهت كسب اطالعات از وضعيت قرارداد ،صدور سند(فاكتور فروش) و پالك خودروي ثبت نامي به پروفايل شخصي و ميز خدمت مشتر :5نكته
   مراجعه و  براي اطالع از ضوابط فروش به سايت ايران خودرو به نشاني  اينترنتي customer.ikco.irو   esale.ikco.ir:اينترنتي 

٥٦www.ikco.ir/fa/Page.aspx?id= مراجعه نمايد.  
  esale.ikco.irمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت ز

  ادامه دارد20/12/1401مورخ   شنبهروز 24ساعت شروع و تا 17/12/1401صبح روز چهارشنبه مورخ 11ساعت 
  مي باشد21/12/1401شنبه مورخيكزمان قرعه كشي با حضور مراجع نظارتي روز

  العاده محصوالت ايران خودرو از طريق قرعه كشيجدول فروش فوق
  1401اسفند -(ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت)

 كالس كد  شرح خودرو
  هزينه ترهين  رنگهاي قابل عرضه  قيمت مصوب فروش (ريال)  خودرو

بهاي اشتراك 
طاليي تك ستاره 

  (ريال)اختياري 
موعد   برنامه فروش

  تحويل

  زغالي ،سفيد،مشكي آبنوس، خاكستري  8,580,138,000  51802  پالسs7هايما 
سند خودرو به  نقره اي

مدت يكسال 
در رهن 

شركت ايران 
خودرو 

  خواهد بود. 
 

74,900,000 105136  

3 
  ماهه

 At6 S5   52201  8,153,231,000هايما
  ،زغاليسفيد،مشكي آبنوس، خاكستري

  105137 70,900,000 اي نقره 

 2,692,393,000  57527  سورن پالس بنزيني
سفيد،مشكي،خاكستري متاليك،آبي 

  105134 25,000,000  كبود

سفيد،مشكي آبنوس، خاكستري، آبي   4,112,289,000  70709 دنا پالس اتوماتيك
  105135 36,900,000  نقره اي تيتانيوم، رويال
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  :شرايط عمومي بخشنامه  

 گيرد.به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1

به اشخاص ثالث ( حتي به صورت وكالتي ) و نيز فروش حواله خودرو  به  اولويت بنديانتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در  .2
 باشد.صورت وكالتي ممنوع مي

 كتدر رهن شر يكسالبه مدت  ريال  000/500در ازاء مبلغ خودرو فروش سندابت، شوراي رق 543مصوبه  4ماده  7به استناد بند  .3

خواهد بود ضمناً هزينه ترهين بر عهده متقاضي است كه هزينه آن در هنگام  واريز وجه خودرو از متقاضي دريافت مي خودرو  ايران
ايران خودرو و پرداخت هزينه فك رهن به مبلغ  گردد و هزينه فك رهن در هنگام انقضاء مدت ترهين با ثبت درخواست در سايت

 اعالمي درآن زمان دريافت و سند از رهن خارج مي گردد.

هاي الزم است از كارت ،متقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفي نمايد و براي واريز وجه .4
 بانكي به نام خود استفاده نمايد. 

  ن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد.شماره تلف .5
 حقوقي ميسر نخواهد بود. متقاضيانثبت نام براي  .6

 .نمود نخواهد واريز وجهي هيچگونه متقاضي ،اولويت بندي از قبل .7

بايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستي) اقدام فرد انتخاب شده، مي .8
 نمايد. 

 .وجود ندارد در قرارداد امكان صلح .9

كشور در  بر حاكم و شده اعالم مقررات و براساس آخرين استاندارد زيست محيطي بخشنامه، اين طريق از ارائه قابل خودروهاي .10
 بود. خواهد برخوردار خودرو، تحويل زمان

باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات صحت كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي .11
 .باشدتقاضي ميارائه شده كليه تبعات احتمالي ناشي از آن مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده م

 در مشتريان آدرس و فردي اطالعات روزرسانيبه و ثبت بر مبني ناجا راهور پليس توسط صادره دستورالعملهاي به توجه با :1نكته

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

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

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

نشده باشد، خودرو پالك نمي  ارائه درستي به شماره گذاري نياز مورد اطالعات يا و نگردد ارائه نمايندگي به مشتري توسط سكونت
 و پاركينگ هزينه گرفت، نخواهد تعلق آنان به گذاري شماره عدم از ناشي تحويل در تاخير سود اينكه بر عالوه گردد. همچنين

  .شد خواهد ايشان دريافت از خودرو نگهداري
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  بخشنامه: اختصاصيشرايط 

 .بود خواهد مراجع نظارتي ابالغي ضوابط ساير و كشي قرعه در شده تعيين بندي اولويت اساس بر خودرو تحويل .1

  صورت خواهد گرفت.از رنگهاي عرضه شده انتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامي منتخبين و توسط مشتري در مرحله واريز وجه  .2
و در صورت  از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود خودروي ثبت نامي، .3

 باشد.التفاوت ميمشتري متعهد به پرداخت مابه از جمله ارتقاء استاندارد، افزايش قيمت بيمه شخص ثالث يا ساير الزامات قانوني

و صحت كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده  24/08/1400اعالم تولد فرزند دوم يا مابعد، پس از تاريخ  .4
باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات ارائه شده، كليه تبعات احتمالي ناشي از آن مانند تاخير در تحويل و عدم متقاضي مي

 باشد.شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي مي

 در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد. .5

برابــر ضــوابط  روزه90در روش فــروش فــوق العــاده بــا موعــد تحويــل  ه تاخير احتمــالي در تحويــل خــودرودر صورت بروز هرگون .6
و مطــابق درصــد ماهانــه)، خســارت تــاخير بــه صــورت روز شــمار محاســبه  3( درصــد ســاليانه 36مندرج در قــرارداد، معــادل 

 ضوابط قابل پرداخت خواهد بود. 

، بيش از ظرفيت شرايط فروش باشد، اولويت با مادراني است كه طي در صورتيكه تعداد متقاضيان (مادران مشمول) در اين بخشنامه  .7
 دو سال قبل خودرويي دريافت نكرده باشند. در هر صورت اگر تعداد متقاضيان بيشتر از ظرفيت فروش باشد، تخصيص خودرو در قالب

هاي ذيربط برسند، د و در غير اين صورت، براي تمامي مادران مشمول كه شرايط آنها به تاييد سازمانپذيرصورت مي اولويت بندي
امكان واريز وجه ميسر خواهد گرديد. همچنين به اطالع مي رساند اطالعات منتخبين طرح مذكور به سازمان ثبت احوال ارسال 

 ريز وجه براي ايشان ميسر گردد. گردد، تا پس از شناسايي مادران حائز شرايط، امكان وامي

،تجهيزاتــي بــه خــودرو پايــه فعلــي 1402ا توجه به الــزام ارتقــاء اســتانداردهاي ملــي در محصــوالت توليــدي از ابتــداي ســال ب .8
ر اختيــار مصــرف كننــده قــرار مــي دهــد و خــودروي انتخــابي بــه اضافه خواهد شد كــه امكانــات ايمنــي و رفــاهي بيشــتري د

صول بوده و قيمت خــودرو بــا كــالس جديــد محاســبه و پــيش از صــدور فــاكتور از خريــدار دريافــت مــي عنوان خودرو پايه مح
 گردد.

در صــورتيكه مشــتري محتــرم در موعــد مقــرر نســبت بــه واريــز وجــه لــوازم اضــافه شــده اقــدام ننمايد،ســود تاخيربــه نكته:
 مشتري تعلق نخواهد گرفت.

 

هــاي ارســالي از طريــق شــماره و تمــامي پيامك باشــدمي 300096440ه ســامانه پيــام كوتــاه شــركت ايــران خــودرو بــه شــمار .9
 مذكور صورت خواهد گرفت.

 تتنظيم گرديده است.16/12/1401مورخ  140111857702اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره به شماره نامه نامه .10
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 تاريخ شروع و مهلت ثبت نام: 

محصوالت شركت ايران خودرو ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني  روزه) برخي90طرح فروش فوق العاده (با موعد تحويل 
ادامه خواهد 20/12/1401روز شنبه مورخ 24شروع و تا ساعت 17/12/1401چهارشنبه مورخ روز بخشنامه ازابتداي ،مطابق جدول جمعيت
  داشت.

شماره  شنامه  سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبت نام ميدريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام  4249مطابق با بخ شد. در  با
  .لذا بديهي است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور، امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود

توانند اند نيز ميهاي قبلي ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، كه موفق به واريز وجه نشدهمشمولين و منتخبين طرح :1نكته
  اقدام نمايند. نام، نسبت به ثبتesale.ikco.irخودرو به نشاني:  اينترنتي ايران سايت فروش با مراجعه به

  باشد.روزه مي 90موعد تحويل محصوالت اين بخشنامه حداكثر  :2نكته
  ، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود. اولويت بنديقبل از  :3نكته
ويژه متقاضيان عادي و طرح  رساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با  بخشنامه فروش فوق العاده يان محترم ميبه اطالع متقاض :4نكته

  ثبت نام نمايد.فقط در يك بخشنامه تواند شود و متقاضي ميانجام ميجايگزيني خودروهاي فرسوده 
  

كه مشتري تمايل به تغيير در سطح اشتراك صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتي  اختياري تك ستاره بهطاليي  اشتراك :5نكته
ضمن  تواننداقدام نمايد. متقاضيان محترم مي مرحله واريز وجه تا قبل از تخصيص خودروتواند از طاليي يا حذف آن را داشته باشد مي

ضمن برخورداري  ،)COM.٠٩٦٤٤٠.WWWطالئي در سايت امداد خودرو (به آدرس:  اشتراكها و مزاياي سطوح مختلف يمطالعه ويژگ
 واريزطالئي به صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در هنگام  اشتراكبا آگاهي كامل نسبت به انتخاب  از حداكثر تخفيفات لحاظ شده،

  ، اقدام نمايند.وجه
  
 :مراحل ثبت نام تا واريز وجه 

انتخاب  پيش ثبت نام و نسبت بهesale.ikco.irبه نشاني: سايت فروش اينترنتي شركت ايران خودرو متقاضي با مراجعه به  مرحله اول:
  خودروي مورد نظر خود اقدام نمايد.

ت ناشي را تأييد و پذيرش تبعا 24/08/1400متقاضي محترم مي بايست، موضوع زمان تولد فرزند دوم يا مابعد، پس از تاريخ  مرحله دوم:
  از عدم ثبت اطالعات صحيح را تعهد نمايد . 

روز پس از پاسخ دريافتي از مراجع ذيصالح، ازطريق سايت  3(مادران مشمول طرح)، حداكثر قرعه كشي اعالم منتخبين مرحله سوم:
بايست با ورود به سايت متقاضي ميو پيامك اطالع رساني مي گردد و  esale.ikco.irفروش اينترنتي شركت ايران خودرو به نشاني: 

 قرعه كشي مطلع گردد.مذكور، از نتيجه 

جهت استعالم از مراجع ذيربط صورت  قرعه كشيروز پس از  3ارسال فهرست منتخبين (مادران مشمول طرح) حداكثر  مرحله چهارم:
  مي پذيرد

  منتخبين حائز شرايط مجاز به ثبت نام در اين بخشنامه خواهند شد. مرحله پنجم:
متقاضي، با وارد نمودن كد كاربري و كلمه عبور خود،به صفحه ثبت نام خود در سامانه شركت ايران خودرو به آدرس  مرحله ششم:

:esale.ikco.ir  نمايد.انتخاب ميمي شود و خودروي خود را در روش فروش فوق العاده  وارد  
  نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش ثبت نام نكته:



     ٦٦٥٤شماره بخشنامه :                                                                                                                                                                 
       ١٦/١٢/١٤٠١ :تاريخ 

  ١٩:٤٠:  ساعت                                                                                                                                                  
        ٥از ٥ :صفحه                                                                                                                                                            

 
 

 شود. در پايان فرآيند ثبت نام و انتخاب خودرو، به متقاضي (مادر مشمول طرح)، كد پيگيري اختصاص داده مي مرحله هفتم:

وجه كامل خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به  روز3ظرف مهلتبايست فرد منتخب و تأييد شده، مي :مرحله هشتم
  گردد.،ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي ميكامل خودرو در صورت عدم واريز وجه.واريز نمايند esale.ikco.ir آدرس:
و اختصاصي ) در هرمرحله تا  در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز خريدار ( شرايط عموميدر صورت انصراف و : 1نكته

روز به شماره  20حداكثر ظرف مدت  بدون سود انصراف شود و وجه مشتريقبل از تحويل خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي
  گردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.حساب و يا شباي معرفي شده، مسترد مي

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

  .خواهد بودقرعه كشي  اعالم اسامي برندگان 
  
 

   


