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  روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به           
از )جايگزيني خودروهاي فرسوده غير تاكسي  ويژه محصوالت ايران خودرو( فوق العادهفروش  هشتمين موضوع:

  1401 اسفند-طريق قرعه كشي
  

 1401بند 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 خودرو به طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده) (

انعقاد قرارداد با ايران  و دستگاه از محصوالت ايران خودرو به قيمت مصوبنام يكاعالم مي گردد ، امكان ثبت esale.ikco.irنشاني 
  فراهم شده است.مطابق جدول ذيل  از طريق قرعه كشي براي متقاضيان خودرو 

  ، احتمال تغيير كالس خودرو وجود دارد.حصوالتبا توجه به الزام رعايت ارتقاء استاندارد م 

 )كنيد (لينك زير را كليكخودروهاي فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است (نماي بيروني داخلي، تودوزي و رينگ )تصاويرو تجهيزات ،ويژگيها 
)www.ikco.ir/fa/productlist.aspx  

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

  نسبت به انتخاب خودروي مورد نظر خود اقدام مي نمايد.esale.ikco.ir به نشاني: سايت فروش اينترنتي ايران خودرومتقاضي با مراجعه به  :2نكته 
وجه در سايت فروش اينترنتي ايران خودرو و هزينه فك رهن در  واريزسند خودرو به مدت يكسال در رهن شركت ايران خودرو خواهد بود . هزينه ترهين در هنگام  :3نكته 

  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 1402انداردهاي ملي در محصوالت توليدي از ابتداي سال با توجه به الزام ارتقاء است :4نكته 

د محاسبه و از قيمت خودرو با كالس جدي  ،بيشتري در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد و خودروي انتخابي به عنوان خودرو پايه محصول بوده و پيش از صدور فاكتور فروش
 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
   به سايت ايران خودرو به نشاني  اينترنتيمراجعه و  براي اطالع از ضوابط فروش  .ricustomer.ikcoو   resale.ikco.i:اينترنتي 

٥٦www.ikco.ir/fa/Page.aspx?id= مراجعه نمايد. 

  esale.ikco.irسايت مان فعال سازي اين بخشنامه بر روي ز
  داردادامه 20/12/1401 مورخ شنبهروز  24ساعت  شروع و تا17/12/1401چهارشنبه مورخ صبح روز 11ساعت 
  مي باشد12/12/1401مورخشنبه يكروزبا حضور مراجع نظارتي زمان قرعه كشي                                      

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

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

موعد 
  تحويل

يمــت محصــوالت ماهانــه بــر روي ق  نقره اي، زغالي ،خاكستري آبنوس، سفيد،مشكي  51802  پالسs7هايما 
سايت فروش ايــران خــودرو اعــالم 

گرددو تعيــين قيمــت خــودروي مي
ــه  ــز وج ــان واري ــايگزين در زم ج
مشتري و پــس از اســقاط خــودروي 
ــتري  ــدن مش ــاز ش ــوده و مج فرس

 براي ثبت نام خواهد بود

105140 

 ماهه 3

 105141 اي نقره ، ،زغاليخاكستري آبنوس، سفيد،مشكي  At6 S5   52201هايما

 105138  ، سفيد،مشكي،خاكستري متاليك،آبي كبود  57527  سورن پالس بنزيني

نقره اي ، آبي رويال خاكستري، آبنوس، سفيد،مشكي  70709 دنا پالس اتوماتيك
 105139  تيتانيوم
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 رايط عمومي بخشنامه: ش 

 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 سندشوراي رقابت،  543مصوبه  4ماده  7به استناد بند  .3

در هنگام واريز وجه خودرو از متقاضي دريافت مي  هزينه آنكه  استضمناً هزينه ترهين بر عهده متقاضي  خواهد بودخودرو  ايران
و پرداخت هزينه فك رهن به مبلغ در سايت ايران خودرو و هزينه فك رهن در هنگام انقضاء مدت ترهين با ثبت درخواست  گردد

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

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

  شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد. .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
 .باشدشماره گذاري خودرو برعهده متقاضي ميارائه شده كليه تبعات احتمالي ناشي از آن مانند تاخير در تحويل و عدم 

 
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 

منتخب بخشنامه هاي قبلي گزيني خودروهاي فرسوده غير تاكسي كه در جايو يا پيش فروش فروش فوق العاده متقاضيان طرحهاي  .1
 ، امكان ثبت نام در اين بخشنامه را ندارند .اندنموده شده و ثبت نام يا واريز وجه 

 .بود خواهد مراجع نظارتي ابالغي ضوابط ساير و كشي قرعه در شده تعيين بندي اولويت اساس بر خودرو تحويل .2

 صورت خواهد گرفت. از رنگهاي عرضه شده وجهانتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامي منتخبين و توسط مشتري در مرحله واريز  .3

و در صورت  از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود خودروي ثبت نامي، .4
 باشد.التفاوت ميمشتري متعهد به پرداخت مابه از جمله ارتقاء استاندارد، افزايش قيمت بيمه شخص ثالث يا ساير الزامات قانوني
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،تجهيزاتي به خودرو پايه فعلي اضافه خواهد شد 1402ا توجه به الزام ارتقاء استانداردهاي ملي در محصوالت توليدي از ابتداي سال ب .5
ر اختيار مصرف كننده قرار مي دهد و خودروي انتخابي به عنوان خودرو پايه محصول بوده و مني و رفاهي بيشتري دكه امكانات اي

 از خريدار دريافت مي گردد.پيش از صدور فاكتور قيمت خودرو با كالس جديد محاسبه و 

شده اقدام ننمايد،سود تاخيربه مشتري تعلق نخواهد  هواريز وجه لوازم اضافنسبت به  موعد مقرر رمحترم د در صورتيكه مشتري:نكته
 گرفت.

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

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

ت مشخصات مالك و خودروي فرسوده تحويلي به مركز اسقاط مي بايست با اطالعات درج شده در سامانه فروش ايران خودرو مطابق .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

 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 نمي گردد. همچنينخودروي جايگزين شماره گذاري 

 .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
درصــد ماهانــه)، خســارت تــاخير بــه صــورت روز شــمار محاســبه  3درصــد ســاليانه ( 36ضوابط مندرج در قرارداد، معادل 

 و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود. 

هــاي ارســالي از طريــق شــماره باشــد و تمــامي پيامكمي 300096440سامانه پيام كوتاه شركت ايــران خــودرو بــه شــماره  .9
 گرفت. مذكور صورت خواهد

 تنظيم گرديده است.ت16/12/1401مورخ  140111857702نامهاين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره به شماره نامه  .10
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  باشد.تشخيص واجدين شرايط بر عهده ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور مي: 1نكته
 شود مي انجام نهادهاي نظارتي نظارت تحت و ايران خودرو سامانه در كشي وقرعه نام ثبت فرآيند اجراي: 2نكته

شرايط خودروهاي فرسوده مطابق با آئين نامه هاي مرتبط (آئين نامه از رده خارج كردن خودروها فرسوده و آئين نامه موضوع  :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
قبل از احراز صالحيت دارنده خودروي فرسوده از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و اعالم منتخبين قرعه كشي از سوي  :4نكته

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

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

و يا امتيازات گواهي اسقاط را از مركز اسقاط دريافت نمايند متقاضيان خودروي فرسوده كه مي خواهند وجه خودروي فرسوده : 7نكته
 نمي توانند در اين طرح شركت نمايند .

گردد مجدداً تأكيد ميباشد. قيمت فروش محصوالت توسط شركت ايران خودرو معادل قيمت مصوب فروش در زمان واريز وجه مي :8نكته
كشي در سامانه متقاضيان پس از طي مراحل تأييد احراز شرايط از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و انتخاب از طريق قرعه

گردند و پس از آن امكان واريز وجه ميسر خواهد بود ل اسقاط خودروي فرسوده به اين شركت معرفي ميفروش ايران خودرو و طي مراح
 .  

عادي و ويژه جواني ويژه  متقاضيان   العادههاي فروش فوقبه اطالع مي رساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با ساير بخشنامه:  9نكته 
  .نمايندثبت نام  مي توانند در يك بخشنامهفقط   انجام مي شود و متقاضيان محترم جمعيت

  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  

(در  ويژه قانون جايگزيني خودروهاي فرسوده،برخي محصوالت شركت ايران خودرو روزه) 90(با موعد تحويل طرح فروش فوق العاده 
 شنبهروز 24ساعت  تاو  شروع 17/12/1401مورخ  شنبهچهارروزبخشنامه از  ابتدايصورت لزوم با روش قرعه كشي)، مطابق جدول 

  خواهد داشت. ادامه 20/12/1401مورخ
 

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

  مايند.متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام ننكته: 
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
ختصاص داده : در پايان فرآيند ثبت نام در سامانه فروش ايران خودرو، به متقاضي (مالك خودروي فرسوده) كد پيگيري امرحله چهارم

  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.irاعالم منتخبين قرعه كشي(مالكين خودروهاي فرسوده)، ازطريق سايت فروش اينترنتي  :مرحله ششم
  مطلع گردد.  "انتخاب يا عدم انتخاب  "بايست با ورود به سايت، از نتيجه قرعه كشي ردد. متقاضي ميگاطالع رساني مي

شرايط خودروي فرسوده در سامانه فروش ايران خودرو اعالم و فرآيند اسقاط از طريق سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و : مرحله هفتم
ظرف مهلت حداكثر دوماه، فرآيند اسقاط خودروي فرسوده خود را بايست سوخت كشور انجام خواهد شد. فرد منتخب و تأييد شده مي

وجه كامل خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي  ر سيستم ستاد مديريت حمل و نقل و سوختانجام داده و پس از ثبت تاييدراهور د
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.ت كشور انجام ميگواهي اسقاط صادر شده توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخ
در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز خريدار ( شرايط عمومي و اختصاصي ) در هرمرحله تا در صورت انصراف  و  :1نكته 

ه روز به شمار 20حداكثر ظرف مدت بدون سود انصراف  شود و وجه مشتري قبل 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

  در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.:  2نكته
كه مشتري تمايل به تغيير در سطح صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتي به تك ستاره اشتراك طاليي اختياري  :3نكته

 تواننداقدام نمايد. متقاضيان محترم مي مرحله واريز وجه تا قبل از تخصيص خودرواز  توانداشتراك طاليي يا حذف آن را داشته باشد مي
ضمن  ،)COM.٠٩٦٤٤٠.WWWامداد خودرو (به آدرس: طالئي در سايت  اشتراكها و مزاياي سطوح مختلف يضمن مطالعه ويژگ

طالئي به صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در  اشتراكبا آگاهي كامل نسبت به انتخاب  برخورداري از حداكثر تخفيفات لحاظ شده،
  .، اقدام نمايندوجه واريزهنگام 
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  مراحل ثبت نام خودروي فرسوده : 4نكته
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  فرسودهراهنمايي مشاركت در طرح جايگزيني خودروهاي : 5نكته 
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