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ایران خودرو یکی از کارخانه های خودروسازی کشور است که برای استفاده از خدمات آن از جمله خرید خودرو، شرکت 

مراجعه کرد. اما گاهی متقاضیان هنگام ثبت نام در  esale.ikco.ir در جشنواره های فروش و .. باید به سایت آن به نشانی

کارخانه مواجه می شوند، خطاهایی که می توانند شانس ثبت نام موفق از سوی این سامانه، با خطاهای مختلفی از سوی این 

است. اما خطای  98متقاضیان را کاهش دهد. یکی از خطاهایی که خریداران خودرو اغلب با آن مواجه می شوند، خطای 

وال ابتدا باید به معرفی در ثبت نام ایران خودرو یعنی چی؟ و چطور میتوان آن را برطرف کرد؟ برای پاسخ به این س 98

 .را مورد بررسی قرار دهیم 98سامانه ایران خودور و اطالعت مربوط به آن پرداخته و سپس خطای 

  

  سایت ثبت نام ایران خودرو
ایران خودرو یکی از کارخانه های ساخت خودرو در ایران است که هر ساله اقدام به تولید خودروهای بسیار زیادی می کند 

زیادی درصدد ثبت نام جهت خرید خودروهای این شرکت هستند. یکی از روش های خرید خودروهای ایران و افراد 

خودرو این است که افراد متقاضی به سامانه ثبت نام ایران خودرو مراجعه کنند و مراحل ثبت نام خودروی مورد نظر خود 

 .دهند  را در این سایت انجام

ن ثبت نام آنالین در جشنواره پیش فروش و جشنواره های مختلف دیگر را نیز برای سامانه ثبت نام ایران خودرو امکا

متقاضیان خرید خودروهای این کارخانه فراهم کرده است. افرادی که قصد ورود به بخش ثبت نام در خودروهای ایران 

ربری و رمز عبور اختصاصی با دریافت کد کا esale.ikco.ir خودرو را دارند، باید به سایت ایران خودرو به نشانی

 .مراجعه نمایند و از طریق ورود به بخش های مختلف مراحل ثبت نام در این سامانه را انجام دهند
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 . بر روی لینک کلیک کنید کد منطقه برای ثبت نام ایران خودروبرای کسب اطالع از 

  

  

ورود برای همه افراد در سراسر کشور وجود دارد و محدودیتی در زمینه  esale.ikco.ir بعالوه امکان دسترسی به سامانه

و یا ثبت نام در هر یک از جشنواره های ایران خودرو برای هر یک از استان ها و یا شهرستان های کشور در این سایت 

افرادی که خواهان ثبت نام خودرو هستند، می بایست فرایند ثبت نام خود را در سامانه سخا پلیس نیز  .وجود نخواهد داشت

  .انجام دهند

صنعت، معدن و تجارت، تمامی فرایندهای فروشی که از طریق سایت های فروش شرکت های  مطابق قانون جدید وزارت

ایران خودرو و سایپا انجام می شوند، باید متوقف شوند و جهت افزایش رضایت مردم و شفاف سازی فرایند ثبت نام و 

  .فروش، نام نویسی و خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو صورت گیرد

  

 ایران خودرو ثبت نام فرآیند
شود و خودرو را انتخاب متقاضی، با وارد کردن کد کاربری و کلمه عبور خود، به صفحه ثبت نام خود وارد می:1 

 .کندمی
 .شوددر پایان فرآیند ثبت نام به فرد متقاضی کد پیگیری اختصاص داده می:2 
 .ودشمراسم قرعه کشی با حضور مراجع نظارتی برگزار می:3 
روز پس از پایان ثبت نام از طریق سایت فروش اینترنتی و ارسال  ۳فهرست منتخبین قرعه کشی، حداکثر :4 

شود و مشتری باید با مراجعه به سایت، از وضعیت ثبت نام خود )انتخاب یا عدم انتخاب خود در پیامک اعالم می

 .قرعه کشی( مطلع شود
روز وجه خودرو را از طریق سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران  ۳فرد انتخاب شده، باید ظرف مهلت :5 

 .شودواریز کنند. در صورت عدم واریز وجه، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می ikco.ir :خودرو به آدرس

 نکته اول: چنانچه هرگونه مغایرت در شرایط احراز متقاضی )شرایط عمومی( در هر مرحله تا قبل از تحویل خودرو

روز به شماره  ۲۰مشاهده شود، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی خواهد شد و وجه پرداختی متقاضی حداکثر ظرف مدت 

 .پ مسئولیتیپ جهت تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بودشود و هیچشبای معرفی شده، مسترد می

ج در بخشنامه باشند، در صورت اقدام به ثبت نکته دوم: متقاضیانی که فاقد هر کدام از شرایط عمومی و اختصاصی مندر

های فروش آتی محصوالت شرکت سال از ثبت نام در تمامی طرح ۳نام، ضمن کان لم یکن تلقی شدن ثبت نام، به مدت 

 .ایران خودرو محروم می شوند

  

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
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  اطالعیه

 15الی  10که ثبت نام انجام شده اما بعد از  گاهی اوقات مشاهده شده است که کاربر بعد از پرداخت مبلغ ثبت نام گمان میکند

دقیقه مبلغ به حساب شخص برگشت داده شده و ثبت نام لغو میشود، دلیل این امر آن است که بعد از پرداخت به صفحه 

 .موفقیت منتقل نشده است

  

  بخش فروش فوق العاده سایت ثبت نام ایران خودرو
یت فروش اینترنتی ایران خودرو، یکی از بخش های مهمی است که ساالنه بخش فروش فوری یا فروش فوق العاده در سا

افراد زیادی از طریق این بخش اقدام به خرید خودروهایی می کنند که در بازه زمانی سه ماهه تحویل داده می شوند. در این 

  .دارد بخش امکان انتخاب خودروهایی که در طرح فروش فوری ایران خودرو به فروش می روند، وجود

عالوه بر این متقاضیان می توانند همه اطالعات مربوط به خودروی مورد نظر خود را در بخش فروش فوری سایت ثبت 

نام اینترنتی ایران خودرو مشاهده نمایند و می توانند در صورت تمایل، اقدام به ثبت نام ایران خودرو با گوشی و خرید 

 .خودروی مدنظر خود کنند

باشید که این بخش همیشه فعال نیست و فقط هنگامی فعال می شود که شرکت ایران خودرو، طرح فروش بخاطر داشته 

 .فوری داشته باشد
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  بخش پیش فروش سایت ثبت نام ایران خودرو
پیش »گزینه   وجود دارد، بخش پیش فروش است. از طریق انتخاب esale.ikco.ir یکی از بخش هایی که در سایت

  .ی سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو می توانید به این بخش دسترسی داشته باشیددر باال« فروش

همانطور که از نام این بخش پیدا است، امکان ثبت نام در طرح پیش فروش خودروهای ایران خودرو به صورت غیر 

پیش فروش این شرکت هستند،  حضوری و آنالین وجود دارد. افرادی که درصدد خرید خودروهای ایران خودرو در طرح

 .می بایست وارد این بخش شوند و خودروی مورد نظر خود را انتخاب نمایند و مراحل ثبت نام در این طرح را انجام دهند

از آنجا که شرکت ایران خودرو فقط در زمان های خاصی اقدام به برگزاری طرح پیش فروش می کند، بخش پیش فروش 

رو نیز همیشه فعال نمی باشد و تنها زمانی در این بخش امکان ثبت نام در خودروها وجود دارد که سایت ثبت نام ایران خود

طرحی توسط شرکت ایران خودرو برای پیش فروش خودروهای این شرکت ارائه شود. لذا متقاضیان شرکت در طرح پیش 

 .مراجعه و در این طرح ثبت نام نمایند esale.ikco.ir فروش خودروهای ایران خودرو نمی توانند در هر زمانی به سایت

  

 

  
 . بر روی لینک کلیک کنید فراموشی نام کاربری ایران خودرو برای رفع مشکل

  

https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
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 مدارک الزم جهت ثبت نام ایران خودرو
هستند، می بایست در  esale.ikco.ir افرادی که متقاضی ثبت نام در فروش های فوری و یا فروش فوق العاده از سایت

   .زمان ثبت نام عالوه بر داشتن شرایط الزم، مدارک خواسته شده برای ثبت نام را نیز آماده کنند

 : ایران خودرومدارک الزم برای ثبت نام 

  داشتن شناسامه و کارت ملی برای وارد کردن مشخصات

 همراه داشتن اطالعات پستی و آدرس

 وارد نمودن اطالعات تماس

 ... اطالعات مربوط به شماره کارت، شبا و

  

  

  

 محصوالت ایران خودرو
، پژو Xu۷p ای، پژو پارس سال با موتورهاچبک سقف شیشه ۳تیپ  ۲۰۶ایران خودرو، پژو  ۴۴۴۱بر اساس بخشنامه 

 ۲۰۷iسرعته دستی وپژو  ۶ای و گیربکس و سقف شیشه Tu۵p ، رانا + )پالس( با موتورTu۵ با موتور ELX پارس
 .شوددر این طرح به بازار فروش عرضه می Tu۵p با موتور (MC) سرعته سقف قرمز ۶اتوماتیک 

  

 قیمت ایران خودرو
 :شوندطرح فروش جدید ایران خودرو، محصوالت با قیمت قطعی زیر عرضه میدر 

هزار و  ۴۹۴میلیون و  ۳۱۸با قیمت قطعی  Tu۵p با موتور (MC) سرعته سقف قرمز ۶اتوماتیک  ۲۰۷iپژو  

 تومان ۵۰۰
 هزار تومان ۲۴۸میلیون و  ۱۸۱ای با قیمت قطعی سقف شیشه هاچبک۳تیپ  ۲۰۶پژو  

 ۲۹۶میلیون و  ۲۲۸سرعته دستی با قیمت قطعی  ۶ای و گیربکس و سقف شیشه Tu۵p موتوررانا + )پالس( با  

 تومان ۷۰۰هزار و 
 تومان ۴۰۰هزار و  ۸۸۹میلیون و  ۱۸۴با قیمت قطعی  Xu۷p پژو پارس سال با موتور 
 هزار تومان ۲۶۷میلیون و  ۲۱۱با قیمت قطعی  Tu۵ با موتور ELX پژو پارس 

  



6 
 

 

  

 ایران خودرورنگ محصوالت 
 :های مختلف به شرح زیر را وارد بازار می نمایدایران خودرو، در طرح جدید پیش فروش خود محصوالت با رنگ

سفید با سقف قرمز، مشکی متالیک با سقف  :Tu۵p با موتور (MC) سرعته سقف قرمز ۶اتوماتیک  ۲۰۷iپژو  

 قرمز

متالیک، مشکی متالیک، خاکستری متالیک، گیالسی متالیک ای ای: سفید، نقرهسقف شیشه هاچبک۳تیپ  ۲۰۶پژو  

 آبی کاسپین متالیک
ای متالیک، مشکی سرعته دستی: سفید، نقره ۶ای و گیربکس و سقف شیشه Tu۵p رانا + )پالس( با موتور 

 متالیک، خاکستری متالیک، قرمز دوپوششه
 لیکسفید، مشکی متالیک، خاکستری متا :Xu۷p پژو پارس سال با موتور 
 سفید، مشکی متالیک، آبی رویال متالیک :Tu۵ با موتور ELX پژو پارس 

 .توجه: انتخاب رنگ خودرو توسط متقاضی هنگام واریز وجه انجام خواهد شد

  

  

 اطالعیه
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ایران خودرو را داشته اند و در زمان مقرر اقدام به  افرادی که تمامی شرایط و مدارک الزم برای ثبت نام پیش فروش

این  نتایج قرعه کشی کرده اند، پیگیر اطالعیه های مختلف جهت مشاهده esale.ikco.ir سایت تکمیل فرم ثبت نام در

 .فراخوان هستند

  

  

 نحوه واریز مبلغ قابل پرداخت به ایران خودرو
بعد از برگزاری قرعه کشی و اعالم اسامی، فرد منتخب مبلغ خودرو را از طریق سایت فروش اینترنتی  

 .کندمحصوالت ایران خودرو واریز می
 .قبل از اعالم اسامی انتخاب شدگان، فرد متقاضی هیچ گونه وجهی واریز نخواهد کرد 

  

 شرایط عمومی بخشنامه ایران خودرو
 .گیردبه هر کد ملی تنها یک دستگاه خودرو تعلق می 
ماه است،  ۴۸های ایران خودرو و سایپا حداقل فاصله از آخرین خرید )ثبت نام یا تحویل خودرو( از شرکت 

 .همچنین ثبت نام همزمان در دو شرکت مذکور امکان پذیر نیست
ثبت نام برای متقاضیان دارای پالک انتظامی فعال )نصب بر روی خودروی سواری با کاربری شخصی( ممنوع  

 .ارائه گواهینامه رانندگی حداقل پایه سوم معتبر )عدم انقضای تاریخ اعتبار( الزامی است بوده، همچنین
 .انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع است 
متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب )شماره شبا( مربوط به خود را معرفی نماید و الزم است از  

 .های بانکی به نام خود برای واریز وجه استفاده کندکارت
 .شماره تلفن همراه باید به نام فرد متقاضی باشد 
 .ثبت نام برای مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود 
متقاضی منتخب، باید در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب کد نمایندگی مطابق با استان محل سکونت )آدرس و کد  

 .دپستی( اقدام کن
ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی برای دریافت سرویس اولیه  ۵ضمانت خودرو بعد از  

 .کیلومتری خودرو نیز الزامی است ۱۰۰۰شود و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل باطل می
 .امکان صلح در قرارداد وجود ندارد 
آخرین استاندارد زیست محیطی و مقررات اعالم شده و  بخشنامه،بر اساسخودروهای قابل ارائه از طریق این  

 .حاکم بر کشور در زمان تحویل خودرو، برخوردار خواهد بود
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 شرایط اختصاصی بخشنامه ایران خودرو
 .تحویل خودرو بر پایه اولویت بندی در قرعه کشی و دیگر ضوابط ابالغی کمیته خودرو خواهد بود 
خودرو توسط مشتری، پس از اعالم اسامی منتخبین و توسط مشتری در زمان واریز وجه صورت انتخاب رنگ  

 .خواهد گرفت
خودروی ثبت نامی، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابالغی در زمان تحویل خودرو برخوردار  

 .خواهد بود
ده متقاضی است و در صورت تغییر یا صحت کلیه اطالعات درج شده باالخص کد ملی، آدرس و کد پستی بر عه 

اشتباه در درج اطالعات، کلیه تبعات ناشی از آن از جمله تأخیر در تحویل و عدم شماره گذاری خودرو بر عهده 

 .شخص است
درصد  ۳۶در صورت بروز هرگونه تأخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معادل  

ه(، خسارت تأخیر به صورت روز شمار محاسبه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد درصد ماهان ۳سالیانه )

 .بود
امکان انصراف از ثبت نام تا قبل از پایان مهلت نام نویسی از طریق سایت و میز کار )پنل کاربری( امکان پذیر  

 .است، اما بعد از انعقاد قرارداد، مشتری به هیچ عنوان حق انصراف ندارد
های ارسالی از طریق شماره است و کلیه پیامک ۳۰۰۰۹۶۴۴۰ام کوتاه شرکت ایران خودرو به شماره سامانه پی 

 .مذکور صورت خواهد گرفت
 .است ۰۲۱-۸۲۲۷۲۷۲۷شماره مرکز تماس ایران خودرو برای پاسخگویی حین نام نویسی  
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  هنگام ثبت نام در ایران خودرو 98خطای 
خودرو، متقاضیان خطاهای بسیاری از جمله خطای نامشخص در کپچا، خطای مربوط به نام هنگام ثبت نام در سایت ایران 

خطایی است که مشتریان معنای آن را نمی دانند و وقتی با این  98کاربری و رمز عبور و ... روبرو می شوند. اما خطای 

   ثبت نام ایران خودرو یعنی چی؟ در 98پیام مواجه می شوند، نمی دانند چه اقدامی باید انجام دهند. اما خطای 

، در واقع خطای مربوط به اطالعات تماس است که در صورت مشاهد، فرد متقاضی باید آن را اصالح نماید. از 98خطای 

آنجا که روال خرید خودروهای فروش فوری تغییر یافته است و متقاضیان به ثبت نام در سایت ایران خودرو قبل از اقدام به 

 98خطاي ” هستند، در هنگام وارد کردن کد ملی و کلیک کردن بر روی دکمه جست وجو، خطایی با عنوان  خرید ملزم

 .به کاربران نمایش داده می شود” لطفا برای اصالح شماره موبایل به نمایندگی مراجعه نمایید. 

، باید با نمایندگی های ایران خودرو در ثبت نام ایران خودرو یعنی چی؟ 98اما برای رفع این مشکل دریافت پاسخ به خطای 

در سراسر کشور تماس بگیرید، چنانچه نمایندگی در مورد رفع این مشکل اظهار بی اطالعی نمود، باید با نمایندگی های 

 .دیگر تماس حاصل کنید یا با پشتیبانی سایت ایران خودرو ارتباط بگیرید

  

 

  

 . کلیک نماییدبر روی لینک  پیگیری قرعه کشی ایران خودرو با کد ملیبرای اطالع از نحوه 

  

https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
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 اخبار جدید ایران خودرو

 ۱۴۰۱فروش فوق العاده ایران خودرو 

آغاز شد. در این طرح هیچ گونه مبلغی  ۱۴۰۱العاده ایران خودرو در فروردین نام طرح فروش فوقبه گزارش ایمنا، ثبت

 های قبلیکشیکشی اخذ نخواهد شد. متقاضیانی که در قرعهپرداخت تا قبل از اعالم اسامی منتخبان در قرعه عنوان پیشبه

د دتوانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو، نسبت به انجام مجاند میایران خودرو، انتخاب نشده

 .ثبت نام اقدام کنند

  

  ۱۴۰۱فروش نقدی ایران خودرو 

دریافت، تا  عنوان پیشآغاز شد. گفتنی است هیچ گونه مبلغی به ۱۴۰۱نام طرح پیش فروش ایران خودرو در فروردین ثبت

ودرو، انتخاب های قبلی ایران خکشیکشی اخذ نخواهد شد. متقاضیانی که در قرعهقبل از اعالم اسامی منتخبان در قرعه

توانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی اند، میهای قبلی که موفق به واریز وجه نشدهاند و انتخاب شدگان در طرحنشده

 .محصوالت ایران خودرو، نسبت به انجام مجدد ثبت نام اقدام کنند

  

 خالصه مطالب

م خودرو در شرکت ایران خودرو پیرامون این سوال که در این مقاله سعی کردیم به پرسش بسیاری از متقاضیان ثبت نا

افرادی که خواهان ثبت نام ماشین هستند، همواره با  .در ثبت نام ایران خودرو یعنی چی؟ " جواب دهیم 98"خطای 

 خطاهایی از این دست مواجه می شوند که برای رفع آن باید با نمایندگی های ایران خودرو در کشور تماس بگیرند و اگر

اگر شما نیز متقاضی ثبت نام بوده و برای حل مشکل ثبت نام  .پاسخی دریافت نکردند، با پشتیبانی سایت تماس حاصل نمایند

  .خود خواهان دریافت مشاوره هستید، می توانید با کارشناسان ما در ایران تحصیل تماس بگیرید

  

  .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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