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 روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به              

پيش فروش طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده غير تاكسي در سامانه يكپارچهه فهروش    اولين مرحله موضوو:  

 (1401) شهريور  -خودرو 
 "در منزل ميسر است sale.iranecar.comبا عنايت به اهميت سالمت متقاضيان محترم، تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت "
 

 ؛ با سالم و احترام  

بند ف تبصره هفت قانون بودجه سال عموم متقاضيان مشمول و حائز شرايط مي رساند در راستاي ابالغ اطال: ه بدينوسيله ب

، براي مالكين خودروهاي فرسوده كه شرايط آن در سامانه يكپارچه فروش طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده( ) 1401

زمان قيمت  ادستگاه از محصوالت ايران خودرو ب نام يك اعالم مي گردد ، امكان ثبتsale.iranecar.com خودرو به نشاني 

 فراهم شده است. خودروي جايگزين قرارداد تحويل مندرج در 

 ،فروش فوق العاده و پيش فروش هاي جاري بخشنامهساير بصورت همزمان با   كشي اين بخشنامه رساند قرعه همچنين به اطال: مي

به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت  سامانه يكپارچه فروش خودرو  از طريق طرح مذكور متقاضيانشود و اطالعات  انجام مي

  ميسر گردد.شركت در قرعه كشي براي متقاضيان واجد شرايط، گردد، تا پس از شناسايي متقاضيان حائز شرايط، امكان  ارسال مي

 .باشد ميكشور  سوخت و نقل و حمل مديريت ستاد عهده بر شرايط واجدين تشخيص  1نكته

 و كنندگان مصرف از حمايت سازمان و صمت وزارت نظارت تحت و يكپارچه سامانه در كشي وقرعه نام ثبت فرآيند اجراي  2نكته

 . شود مي انجام توليدكنندگان

و آئين نامه موضو:  فرسوده خودروها كردن خارج رده از نامه آئين) مرتبط هاي نامه آئين با مطابق فرسوده خودروهاي شرايط  3نكته

 بارگذاري  sale.iranecar.comنشاني  بهسامانه يكپارچه فروش خودرو  دركه  باشد ميقانون هواي پاك و اصالحات آن(  8ماده 

 .پذيرد مي صورت سوختو و نقل  حملمديريت  ستاد توسطات احتمالي، ابهامپاسخگويي در خصوص  .است شده

از  قرعه كشيو اعالم منتخبين سوخت و حمل و نقل احراز صالحيت دارنده خودروي فرسوده از سوي ستاد مديريت قبل از   4نكته

را به ايران خودرو چگونه وجهي امكان واريز هيمتقاضيان  ،اسقاط خودروي فرسودهو طي مراحل  يكپارچه فروش خودروسوي سامانه 

 . داشتنخواهد 

 شدن برنده از پس ،مديريت حمل و نقل و سوخت ستاداساس ضوابط  برمهلت اجراي فرآيند اسقاط خودروي فرسوده  حداكثر  5نكته

 . بديهي است در صورت هرگونه تأخير، عواقب آن بر عهده متقاضي خواهد بود .استشده  تعيين ماه دواز سوي آن ستاد  كشي، قرعه در

 بافرسوده  يخودرو اسقاطاز كه در قرعه كشي برنده شده باشند مي بايست در مركز اسقاط و قبل  يشرايط واجد متقاضيان  6نكته

و  سوختو حمل و نقل مديريت ستاد  سامانه در شده صادر قاطسا گواهي از استفاده نحوه خصوص در ادعايي گونهرهتنظيم اقرارنامه 

  .را از خود سلب و ساقط نمايد ارزش آن 

تحويل مندرج در قرارداد مصوب زمان  قيمتمعادل در روش پيش فروش، فروش محصوالت توسط شركت ايران خودرو  قيمت  7نكته

حمل و مديريت گردد متقاضيان پس از طي مراحل تأييد احراز شرايط از سوي ستاد  باشد. مجدداً تأكيد مي ميخريد خودروي جايگزين 
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به اين شركت  اسقاط خودروي فرسودهو طي مراحل  يكپارچه فروش خودرو مانهسا در كشي و انتخاب از طريق قرعه سوختو نقل 

 ميسر خواهد بود . مرحله اول ثبت نام واريز وجه ثبت نام و و پس از آن امكان گردند  معرفي مي

انجام مي شود و  پيش فروشالعاده و  فروش فوق هاي بخشنامه ساير به اطال: مي رساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با  8نكته

 .ثبت نام نمايند يك بخشنامه و فقط در يك خودروسازمتقاضيان محترم فقط مي توانند در 

 مركز از را اسقاط گواهي امتيازات يا و الشه ارزش يا و فرسوده خودروي وجه خواهند مي كه فرسوده خودروي متقاضياني   9نكته 

 . نمايند شركت طرح اين در توانند نمي نمايند دريافت اسقاط

 بايست اين بخشنامه را براي اطال: بيشتر متقاضيان حائز شرايط، در محل رؤيت هموطنان قرار دهند. نمايندگان محترم مي

        

  قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود.  1نكته

 متقاضيشود و  انجام مي فوق العادهبخشنامه فروش همزمان با  بخشنامه رساند ثبت نام اين محترم مي متقاضيانبه اطال:  2نكته

 .ثبت نام نمايد فقط در يك بخشنامه و فقط در يك خودروسازتواند  مي

   تاريخ شرو: و مهلت ثبت نام 

در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده  ايران خودروشركت  محصوالتبرخي ماهه(  12حداكثر  با موعد تحويلطرح پيش فروش )      

ساعت ادامه خواهد  72شرو: و به مدت  16/06/1401 مورخ نبهچهارشروز  ازجدول ذيل و مطابق  با روش قرعه كشي( لزومدر صورت )

 ت.داش

  مراحل ثبت نام تا واريز وجه 

 خود اقدام مي نمايد. مورد نظرانتخاب محصول نسبت به  sale.iranecar.comبا مراجعه به سايت متقاضي   مرحله اول

 ايجاد/ويرايش پروفايلتوسط متقاضي به مرحله ثبت اطالعات هويتي هدايت شده و نسبت به طرح انتخاب نو: از    پسمرحله دوم

 اقدام مي نمايد.

 اقدام نمايند.متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور نكته  

پذيرش تبعات ناشي از عدم ثبت اطالعات  نمايد. تأييد ثبت و را اطالعات خودروي فرسوده بايست محترم مي   متقاضيمرحله سوم

 .باشد به عهده متقاضي ميصحيح 

پيگيري اختصاص  كد)مالك خودروي فرسوده( به متقاضي  در سامانه يكپارچه فروش خودرو، پايان فرآيند ثبت نام   درمرحله چهارم

 شود. داده مي

 گردد. برگزار مي با حضور مراجع نظارتي نام و پس از پايان مهلت ثبت مراسم قرعه كشيدر صورت لزوم،   مرحله پنجم

و يا  sale.iranecar.comفروش اينترنتي طريق سايت )مالكين خودروهاي فرسوده(، ازقرعه كشيمنتخبين اعالم   مرحله ششم

 گردد. مطلع "انتخاب يا عدم انتخاب  "بايست با ورود به سايت، از نتيجه قرعه كشي  . متقاضي ميگردد اطال: رساني مي ارسال پيامك

 (.زمان قرعه كشي نيز متعاقبا اعالم مي گردد)

ستاد مديريت حمل و اعالم و فرآيند اسقاط از طريق سامانه  يكپارچه فروش خودرودر سامانه شرايط خودروي فرسوده   مرحله هفتم

فرآيند اسقاط خودروي فرسوده  ،ظرف مهلت حداكثر دوماهبايست  خواهد شد. فرد منتخب و تأييد شده ميانجام نقل و سوخت كشور 

خودرو را مبلغ علي الحساب پيش پرداخت  خود را انجام داده و پس از ثبت تاييدراهور در سيستم ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت

واريز نمايند. در صورت عدم واريز وجه،ثبت نام متقاضي كان  esale.ikco.irيت فروش اينترنتي ايران خودرو به نشاني  از طريق سا
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بديهي  رد.يگ ميشده و تعيين تكليف گواهي اسقاط صادر شده توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انجام لم يكن تلقي 

باشد و متقاضي با آگاهي كامل نسبت به اين  ندرج در شرايط جدول ذيل اين بخشنامه مياست تحويل خودروي جايگزين مطابق زمان م

اسقاط خودروي فرسوده خود اقدام مي نمايد و ايران خودرو هيچگونه تعهدي براي تحويل خودرو قبل از زمان تحويل ، جهت موضو:

 نخواهد داشت.

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

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

 باشد. ممنو: مي ) حتي به صورت وكالتي ( انتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث .2

 فرد متقاضي باشد. شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام .3

، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت )آدرس و اوليه بايست در مرحله واريز وجه فرد انتخاب شده، مي .4

 كدپستي( اقدام نمايد. 

 .متقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب )شماره شبا( مربوط به خود را معرفي نمايد  .5

گردد و در  از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل ميماه  5گارانتي خودرو پس از  .6

  كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 1000مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 

 .وجود ندارد در قرارداد امكان صلح .7

كشور در  بر حاكم و شده اعالم مقررات و يآخرين استاندارد زيست محيط از بخشنامه، اين طريق از ارائه خودروي قابل .8

 بود. خواهد برخوردار خودرو، تحويل زمان

در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز خريدار )شرايط عمومي و اختصاصي( در هرمرحله تا قبل از تحويل  .9

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

 گردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود. معرفي شده، مسترد مي

باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در  صحت كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي .10

ناشي از آن مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي  اطالعات ارائه شده كليه تبعات احتمالي

 باشد. مي

 مشتريان آدرس و فردي اطالعات روزرساني هب و ثبت بر مبني ناجا راهور پليس توسط صادره دستورالعملهاي به توجه با نكته 

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

 به مراجعه با بايست مي محترم مشتري باشد، گذشته سكونت محل نشاني و اطالعات فردي روزرساني هب تاريخ آخرين از يكسال

 از پس و نموده اقدام خود اطالعات آخرين يا ثبت و روزرساني هب به نسبت https://sakha.epolice.irبه آدرس  سخا سامانه

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

 درستي به شماره گذاري نياز مورد اطالعات يا و نگردد ارائه نمايندگي به مشتري توسط سكونت احراز برگه زمانيكه تا است

 تعلق آنان به گذاري شماره عدم از ناشي تحويل در تاخير سود اينكه بر عالوه همچنين نشده باشد، خودرو پالك نمي گردد. ارائه

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

  بخشنامه  اختصاصيشرايط  

https://sakha.epolice.ir/
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 حقوقي ميسر نخواهد بود.ثبت نام براي مشتريان  .1

 حويل خودرو بر اساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابالغي خواهد بود.ت .2

 واريز وجه صورت خواهد گرفت. مرحلهانتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامي منتخبين و توسط مشتري در  .3

و در  ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود شخص ثالث برابر آخرين سقف قانونياز بيمه  خودروي ثبت نامي، .4

 باشد. التفاوت مي ، مشتري متعهد به پرداخت مابهصورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث

مشخصات خودروي  صحت كليه اطالعات درج شده خصوصاًاعالم شرايط و اطالعات خودروي فرسوده توسط متقاضي خواهد بود  و  .5

 ،باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات ارائه شده كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي و  فرسوده و مالكيت آن

جايگزيني خودروي فرسوده و عدم شماره گذاري خودروي  تاخير در تحويل و عدم انندناشي از آن م احتمالي كليه تبعات

 باشد. مي متقاضيبرعهده  جايگزين 

تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخير به صورت روز شمار در صورت بروز هرگونه  .6

 محاسبه و در بازه زماني مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.درصد ساليانه( 12)

و قيمت خودرو قابل  گردد. نو: درصورت عدم تكميل وجه دعوتنامه در بازه زماني مجاز، نوبت مشتري به موعد ديگري موكول مي .7

 .گردد هاي آتي مشخص مي تحويل به اين دسته از مشتريان در بخشنامه

هاي  بر حسب ضرورت و يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استاندارد ،در صورتي كه پس از امضاي قرارداد في مابين با مشتري  .8

روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد اجباري، شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي)آپشن( بر 

اجرايي قانون حمايت از مصرف كنندگان   نامه شود، ضمن اطال: رساني مراتب مذكور، دعوتنامه تكميل وجه با لحاظ ضوابط آيين

 خودرو صادر خواهد شد.

 باشد.  مي ميسر )پنل كاربري( و ميز كار مشتريامكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت  .9

هاي ارسالي از طريق شماره مذكور صورت  پيامك تماميباشد و  مي 300096440شماره سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به  .10

 خواهد گرفت.

 گرديده است.تنظيم   1401/06/02مورخ 60/136606شماره نامه  شماره بهبخشنامه بر مبناي مجوز صادره اين  .11

   قيمت خودرو و نحوه پرداخت 

منتخب و اسقاط  برگزاري قرعه كشي و اعالم اساميپس از  .قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود

سايت فروش اينترنتي محصوالت ايران خودرو به نشاني طريق مبلغ پيش پرداخت علي الحساب خودرو را از فرد منتخب  ،خودرو

esale.ikco.ir  با  ،ر زمان ارسال دعوتنامهپس از تعيين قيمت نهايي دمي نمايد. الباقي وجه خودرو  واريزذيل جدول با مطابق و

  گردد. لحاظ هزينه هاي قانوني تعيين و دريافت مي
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 1401 شهريور –در سامانه يكپارچه فروش خودرويني خودروي فرسوده زطرح جايگماهه  12 حداكثر جدول پيش فروش

 )كليك كنيد(ي فوق در سايت ايران خودروهاها و تجهيزات خودرو يژگيو
باشد و متقاضي با آگاهي كامل نسبت به اين  مي فوقبديهي است تحويل خودروي جايگزين مطابق زمان مندرج در شرايط جدول 

قبل از زمان تا اسقاط خودروي فرسوده خود اقدام مي نمايد و ايران خودرو هيچگونه تعهدي براي تحويل خودرو نسبت به  ،موضو:

 تحويل نخواهد داشت.
(www.ikco.ir/fa/productlist.aspx) 

 . قيمت فعلي خودرو مي باشد كمتر از پنجاه درصد ،مبالغ پيش پرداخت در اين بخشنامه  توجه 

 .مي باشد از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ستاره كيفي 5داراي امتياز  "توربوشارژ اتوماتيكس دنا پال"ي خودرو *

 امكان تغيير شرايط ثبت نام  ،پس از فرا رسيدن موعد تحويل خودرو، در صورت اعالم شركت ايران خودرو و تمايل مشتري  1نكته

 )تمديد موعد تحويل( وجود خواهد داشت.

  sale.iranecar.comبه نشاني  سامانه يكپارچه تخصيص خودرومتقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو صرفاً از طريق   2نكته

هاي غير معتبر و با نشاني هاي مشابه، پرهيز نمايند. واريز وجه در سايت اينترنتي ايران خودرو و پس نام در سايتاقدام نمايند و از ثبت

 اهد بود.از اعالم اسامي برندگان خو

 

 sale.iranecar.comزمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت 

 باشد. مي 61/60/1401 شنبه مورخچهار روز 

 
 

 

 

 خودرو
كد 

 خودرو

 مبلغ  پيش پرداخت 

 )ريال( الحسابعلي 
 رنگ

موعد 

 تحويل

 نقره اي-مشكي آبنوس-خاكستري-آبي كبود-آبي رويال 1.180.000.000 322 تارا دستي

خرداد و 

 1402تير

 نقره اي-مشكي آبنوس-خاكستري–آبي كبود –آبي رويال  1.660.000.000 323 تارا اتوماتيك

دستي با  دنا پالس توربو شارژ

 سرعته  و فرمان برقي 6گيربكس 
 مشكي –سفيد  -خاكستري  1.445.000.000 704

توربوشارژ  (پالس+ )دنا * 

 اتوماتيك
 نقره اي -مشكي  -سفيد  -خاكستري  1.595.000.000 707

https://www.ikco.ir/fa/ProductList.aspx

