
 

 
 

الم نتایج قرعه کشی فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو از طریق سایت آن انجام می شود و عالوه بر انجام فرآیند ثبت نام، اع

ایران خودرو نیز در سایت آن قابل مشاهده است. همچنین افزون بر مشاهده نتیجه از طریق سایت این شرکت، برای اطالع از نتایج 

قرعه کشی راه های مختلف دیگری هم وجود دارد که مشاهده اسامی برندگان با کد پیگیری و کد ملی یکی از این روش ها به حساب 

نتایج قرعه کشی  نکته مهم این است که افرادی که در این قرعه کشی شرکت کرده اند، باید در زمان مقرر نسبت به مشاهده می آید.

 باید فقط  ده نتایج قرعه کشی به سراغ سایت های متفرقه بروند واقدام نمایند. این افراد به هیچ عنوان نباید برای مشاه ایران خودرو

 کشی قرعه نتایج از خواهید می که هستید افرادی جز هم شما اگر. شوند مطلع خود نام ثبت نتیجه از معتبر، های سایت طریق از

ما در این مقاله زمان مشاهده نتایج،  مایید زیران مطالعه انتها تا را حاضر مقاله شوید مطلع  ها، روش سایر یا و ملی کد با خودرو ایران

 .نحوه مشاهده نتایج و سایت های معتبر اطالع رسانی را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد

  

 �� اطالعیه  �� 

واجه متقاضیان انجام فرآیند ثبت نام و خرید خودرو، چنانچه به دلیل شلوغی و ترافیک سنگین سایت در هنگام ثبت نام با مشکل م

تماس گرفته و سفارش محصوالت شرکت ایران خودرو را به  9099075307 شدند می توانند از تلفن ثابت با شماره

 .کارشناسان ایران تحصیل بسپارند

  زمان اعالم نتایج قرعه کشی ایران خودرو

ما در زمان مقرر و از طریق یکی تمامی افرادی که در قرعه کشی محصوالت شرکت ایران خودرو ثبت نام داشته اند؛ می بایست حت

از روش های اعالم نتایج، نتیجه قرعه کشی را مشاهده نمایند و در صورتی که نام آن ها جزء برندگان بود برای پرداخت هزینه اقدام 

مان دقیقی را کنند. الزم به ذکر است با توجه به اینکه شرکت ایران خودرو در هر سال طرح های مختلفی ارائه می نماید نمی توان ز

برای اعالم اسامی برندگان آن بیان کرد اما به طور کلی اعالم نتایج قرعه کشی ایران خودرو برای هر یک از طرح های ارائه شده آن، 

 .ساعت ) سه روز کاری( پس از قرعه کشی می باشد 72

ن مشخصی برای آن در نظر گرفت زیرا نکته مهم در خصوص زمان تحویل محصوالت ایران خودرو نیز این است که نمی توان زما

روز تحویل داده می شوند اما زمان تحویل برخی دیگر از محصوالت ممکن  30برخی از محصوالت فروش فوری می باشند و پس از 

ها ماه و یا حتی یک سال پس از ثبت نام باشد. در حقیقت باید بگوییم زمان تحویل خودروها با توجه به طرح ثبت نامی آن  3است 

تعیین می شود. شما همراهان گرامی در صورت نیاز به دریافت مشاوره ثبت نام یا مشاهده اسامی برندگان می توانید با کارشناسان 

 .ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید
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 �� اطالعیه ��

 sale.iranecar.com کشی خودرو در سامانههمزمان با اعالم نتایج قرعه کشی ایران خودرو برای مادرانزمان اعالم نتایج قرعه

 .می باشد



 

 
 

  روش های مشاهده نتایج قرعه کشی ایران خودرو

اسامی برندگان قرعه کشی ایران خودرو به طور معمول از طریق دو روش رسمی اعالم خواهد شد. در روش اول، پیامکی برای برندگان 

ست که در آن ارسال می شود که در آن عنوان شده فرد به عنوان نفر اصلی یا ذخیره است. روش بعدی نیز مراجعه به سایت ا

متقاضیان می توانند با وارد کردن اطالعات خود اسامی برندگان با کد پیگیری و کد ملی را مشاهده نمایند. در ادامه، هر یک از روش 

  .های مشاهده نتایج قرعه کشی ایران خودرو را به طور کامل، برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

 خودرو از طریق پیامکاعالم اسامی برندگان قرعه کشی ایران 

اگر منتظر اعالم اسامی برندگان قرعه کشی ایران خودرو از طریق دریافت پیامک می باشید، باید توجه کنید که شماره تلفن همراه 

  .شما که در هنگام ثبت نام آن را در سایت وارد کرده اید باید فعال باشد و الزم است گوشی تلفن خود را روشن نگه دارید

م بعدی توجه به محتوای پیام است؛ متاسفانه بارها مشاهده شده که برخی افراد سودجو با هدف کالهبرداری اقدام به ارسال نکته مه

پس توجه داشته  .پیامک های انبوه کرده و با ترفندهای مختلفی گوشی تلفن همراه و یا رمز های اینترنتی افراد را هک می کنند

ز سمت ایران خودرو تنها به این موضوع که شما برنده شده اید اشاره می شود و از شما مبلغی برای باشید که در پیامک های ارسالی ا

پرداخت درخواست نمی گردد و اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم در پیامک ارسال شده از سوی شرکت ایران خودرو هیچ 

 .درخواستی مطرح نمی شود

 ودرو از طریق سایتاعالم اسامی برندگان قرعه کشی ایران خ

ممکن است برخی افراد در زمان ارسال پیامک، متوجه آن نشده باشند و یا به اشتباه پیامک ارسالی را حذف کنند. به همین دلیل ما 

در این قسمت نحوه پیگیری نتایج قرعه کشی ایران خودرو با کد ملی و همچنین نحوه اطالع از اسامی برندگان ایران خودرو با کد 

  .ری را بررسی خواهیم کردپیگی

برای استفاده از سایت نیز دو روش وجود دارد. اولین روش پیگیری اسامی برندگان ایران خودرو با کد پیگیری و کد ملی، بدون وارد 

 .شدن به حساب کاربری است. اما، روش دوم وارد شدن به حساب کاربری برای مشاهده اسامی برنده شدگان می باشد



 

 
 

 قرعه کشی ایران خودرو با استفاده از کد پیگیری مشاهده نتیجه

یکی از روش های مشاهده نتایج قرعه کشی در سایت، استفاده از کد پیگیری است که در ادامه مراحل آن را بررسی خواهیم کرد. به 

ج از این طریق، باید مراحلی یاد داشته باشید که در این روش احتیاجی به رمز عبور ثبت نام ایران خودرو ندارید. برای مشاهده نتای

 :را با دقت و به درستی طی کنید که این مراحل، شامل موارد زیر می باشند

 .ان پذیر خواهد بودشوید که وارد شدن به آن هم با استفاده از سیستم و هم با گوشی امکesale.ikco.ir  در ابتدا باید وارد سامانه

بوده که باید بر روی لینک آن کلیک « فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو » اولین سایتی که نشان داده می شود، دارای عنوان 

 .کنید

https://esale.ikco.ir/#!/
https://esale.ikco.ir/#!/


 

 
 

 

« لیست برندگان قرعه کشی»با وارد شدن به صفحه اصلی سایت، گزینه های متعددی را مشاهده خواهید کرد که یکی از آن ها گزینه 

 .می باشد که با شکل گردونه مشخص شده است و الزم است این گزینه را انتخاب نمایید



 

 
 

 

 برای پیگیری نام خود کافی است در .در مرحله بعدی وارد صفحه دیگری خواهید شد که در آن لیست برندگان قرار گرفته است

 .ا وارد کرده و جستجو را بزنید. اگر برنده شده باشید، پیام شما برنده شده اید را مشاهده خواهید کردقسمت کد پیگیری، آن ر



 

 
 

 

توجه داشته  .سامی برندگان ایران خودرو با کد پیگیری و کد ملی وجود خواهد داشتبدین ترتیب در این روش امکان مشاهده ا

همچنین در پاسخ به  .باشید که ممکن است در هنگام طی کردن مراحل به دلیل شلوغی سامانه با ارور های مختلفی مواجه شوید

رقمی می باشد. اگر کد رهگیری خود را  7ین کد این سوال که کد پیگیری قرعه کشی ایران خودرو چند رقمی است؟ باید بگوییم ا

  .فراموش و یا گم کرده باشید، نگران نباشید. زیرا، می توانید از طریق مطالعه مقاله زیر مجدد آن را به دست آورید

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدکد رهگیری ایران خودرو را گم کردم جهت مطالعه�🁈� 

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d8%b1%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%da%af%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%85/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d8%b1%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%da%af%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%85/


 

 
 

  مشاهده نتایج قرعه کشی ایران خودرو با کد ملی

منظور از مشاهده نتایج با استفاده از حساب کاربری، همان روش مشاهده اسامی برندگان قرعه کشی ایران خودرو با کد ملی است 

 .بنابراین در این قسمت همراه ما باشید تا روش پیگیری نتایج قرعه کشی ایران خودرو با کد ملی را بررسی کنیم

گیری شرکت ایران خودرو انجام می شد و برای مشاهده نتایج قرعه کشی در سایت همانطور که گفته شد روش قبلی براساس کد ره

نیازی به کدملی افراد وجود نداشت. اما سوالی که پیش می آید این است که آیا می توان بدون استفاده از کد رهگیری ایران خودرو 

ر کد پیگیری نداشتید و یا در صورت گم کردن کد رهگیری اما اگ اسامی برندگان را مشاهده کرد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم

ایران خودرو می توانید با استفاده از پیگیری نتایج قرعه کشی ایران خودرو با کد ملی این کار را انجام دهید. برای این کار نیز باید 

  :مراحلی را طی کنید که برخی از این مراحل، شامل موارد زیر می باشند

سپس باید به جای انتخاب لیست برندگان قرعه  .شوید esale.ikco.ir  وارد سایت ایران خودرو به نشانی الکترونیکیدر ابتدا باید 

 .کشی، گزینه ورود کاربر را انتخاب کنید



 

 
 

 

کاربری  پس از انتخاب این گزینه صفحه جدیدی را مشاهده خواهید کرد که در آن نام کاربری و کلمه عبور شما پرسیده می شود. کد

 .بزنید را ورود گزینه و کرده وارد را موارد این. اید کرده انتخاب خودتان قبل از  همان کد ملی شما است و کلمه عبور را هم



 

 
 

 

است « استعالم وضعیت قرعه کشی»در صفحه پیشخوان حساب کاربری خود گزینه های متعددی را خواهید دید که یکی از آن ها 

با انتخاب این گزینه مشخصات خودرویی که انتخاب کرده اید به شما نشان داده شده و اگر واجد شرایط  .که باید آن را انتخاب کنید

 .دریافت آن باشید و برنده شده باشید، عبارت برنده شده اید را مشاهده خواهید کرد



 

 
 

 در صورتی که در لیست برندگان قرعه کشی ایران خودرو بودیم چه کنیم؟

یم مراحل مربوط به مشاهده اسامی برندگان با کد پیگیری و کد ملی را بررسی کنیم. اگر نام شما جزء ما در موارد فوق سعی کرد

برنده شدگان بوده باشد، یعنی این شانس را داشته اید که اتومبیل خود را دریافت کنید. در این صورت نیاز است یک سری مراحل 

 .درا طی نمایید که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کر

روزه برای پرداخت وجه مورد نیاز مشخص می کند. افرادی  5یا  3در ابتدا نیاز بدانید که شرکت ایران خودرو یک بازه زمانی معموال 

برای واریز وجه نیز باید دوباره به حساب کاربری خود مراجعه  .که در این بازه زمانی وجه را پرداخت نمی کنند یعنی انصراف داده اند

با انتخاب این گزینه از شما کد پیگیری ثبت نام خواسته می شود  .را انتخاب نمایید« واریز وجه قرعه کشی»بار گزینه  کرده و این

 .که باید آن را به همراه کد امنیتی وارد کرده و روی جستجو بزنید

غ آن را پرداخت کنید. همچنین از بعد از این مراحل اطالعات خودرویی که برنده شده اید به شما نشان داده می شود که باید مبل

برای دریافت نیز باید منتظر تماس از سمت نمایندگی  .شما خواسته می شود تا رنگ خودرو و نمایندگی محل تحویل را تعیین نمایید

ود را تحویل سپس باید در تاریخی که به شما اعالم می شود، به نمایندگی رفته و قرارداد را امضا نموده و خودرو خ .مربوطه بمانید

 .بگیرید

  شرایط ثبت نام قرعه کشی ایران خودرو

شرایطی که در این قسمت آورده ایم تقریبًا در هر ثبت نام یکسان بوده؛ اما ممکن است تغییراتی را داشته باشد که در ادامه به آن 

 .ها اشاره خواهیم کرد

 .به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می گیرد .۱

 .سال باید باشد 2فاصله از آخرین خرید )ثبت نام یا تحویل خودرو( از شرکتهای ایران خودرو و سایپا حداقل  .۲

 .دارا بودن گواهینامه رانندگی معتبر )حداقل پایه سوم( ضروری است .۳

 .انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به فرد دیگر تخلف است .۴

ام ثبت نام، شماره حساب )شماره شبا( مربوط به خود را معرفی نماید و الزم است از کارت های بانکی به نام متقاضی باید در هنگ .۵

 .خود برای واریز وجه استفاده کرده باشد



 

 
 

 .شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی و نه فرد دیگری باشد .۶

 .ثبت نام برای مشتریان حقوقی امکان پذیر نیست .۷

فرد انتخاب شده، می بایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب کد نمایندگی مطابق با استان محل سکونت )آدرس و کد پستی(  .۸

 .اقدام کرده باشد

 .ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی برای دریافت سرویس اولیه باطل می شود ۳گارانتی خودرو پس از  .۹

 .ح در قرارداد و نقل و انتقال خودرو حتی به صورت وکالتى مطابق با مصوبات کمیته خودرو ممنوع استامکان صل . ۱۰

 .ثبت نام برای متقاضی دارای پالک انتظامی فعال )نصب بر روی خودرو( ممنوع تعیین شده است :۱نکته 

ایه سوم( یا دارای پالک انتظامی فعال باشند، کان لم ثبت نام متقاضیانی که فاقد گواهینامه رانندگی معتبر خودرو )حداقل پ :۲نکته 

 .سال از ثبت نام در تمامی طرح ها محروم می شود ۳یکن تلقی شده و فرد متقاضی به مدت 

 .در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و انصراف پرداخت نخواهد شد :۳نکته 



 

 
 

 

 شرایط اختصاصی ثبت نام ایران خودرو

 .ده در قرعه کشی و سایر ضوابط ابالغی کمیته خودرو می باشدتحویل خودرو بر اساس اولویت بندی تعیین ش. 1

 .انتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامی منتخبین و توسط مشتری در زمان واریز وجه خواهد بود. 2

 .داشت خواهد خودروی ثبت نامی، بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابالغ شده در زمان تحویل خودرو . 3



 

 
 

اطالعات درج شده خصوصاً کد ملی،آدرس و کد پستی بر عهده متقاضی می باشد و در صورت تغییر یا اشتباه در صحت کلیه . 4

 .اطالعات ارائه شده کلیه تبعات ناشی از آن منجمله تاخیر در تحویل و عدم شماره گذاری بر عهده شخص خواهد بود

تری، تا مدت یک سال گرفته نشده و به ازای مبلغ دین و تعهد در زمان تکمیل وجه دعوتنامه بخشی از ثمن معامله توسط مش. 5

 .مشتری بابت عدم انتقال خودرو به غیر، خودرو به همان مدت در رهن شرکت می باشد

در صورت عدم اقدام برای فک رهن، پس از یک سال توسط مشتری، جرایم تاخیر مطابق ضوابط به حساب مشتری منظور می . 6

 .شود

در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخیر به صورت روز شمار . 7

 .درصد سالیانه( محاسبه و در بازه زمانی مطابق ضوابط پرداخت می شود12)

سایر متقاضیان منتقل کند و نوبت مشتری درصورت عدم تکمیل وجه دعوتنامه در بازه زمانی مجاز، شرکت میتواند خودرو را به . 8

 .را به موعد دیگری موکول نماید

در صورتی که پس از امضای قرارداد فی مابین با مشتری بر حسب ضرورت ویا الزامات قانونی و یا لزوم رعایت استانداردهای . 9

یا تغییری در برخی از قطعات خودرو ایجاد  اجباری، شرکت ملزم به نصب تجهیزات و یا لوازم اضافی)آپشن( بر روی خودرو گردد و

 .شود، وجوه مورد نظر گرفته خواهد شد

 .امکان انصراف از ثبت نام تا قبل از پایان مهلت ثبت نام از طریق سایت و میز کار مشتری وجود دارد. 10

رسالی از طریق شماره مذکور می باشد و کلیه پیامک های ا 300096440سامانه پیام کوتاه شرکت ایران خودرو به شماره . 11

 .خواهد بود

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدرونحوه ثبت نام ایران خود جهت اطالع از�🁈� 

 

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%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/


 

 
 

 خودرو ایران  جدیدترین اخبار پیرامون نتایج قرعه کشی

 خودرو درباره ممنوعیت خرید و فروش حواله هشدار دادایران ✅

خودرو در سامانه کشی دومین فروش محصوالت ایراندر اطالعیه گروه صنعتی ایران خودرو آمده است: پس از اعالم نتایج قرعه

اند های خرید و فروش اینترنتی اقدام کردهپارچه تخصیص خودرو، برخی از برگزیدگان به درج آگهی فروش حواله خودرو در سایتکی

 .رسانی شده و مورد تاکید بوده استخودرو اطالعهای مختلف فروش ایران نامه که ممنوعیت این موضوع در بخش

  ۱۴۰۲عرضه دو خودرو جدید در سال  ✅

 ریزیها، درباره جدیدترین محصوالت این خودروسازی گفت: با برنامه پیرمحمدی، قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در امور پروژهعادل 

 .رسند به تولید انبوه می TF21 ، دو خودرو ری را و محصول پروژه۱۴۰۲شده در سال  های انجام

 فروش ویژه پیکاپ فوتون دیزلی  ✅

آغاز  ۱۴۰۱ماه دی ۱۲دوشنبه،  ۱۰زل، طرح فروش ویژه پیکاپ فوتون نیوفیس دیزلی دو کابین را از ساعت شرکت ایران خودرو دی

  .تومان است ۱.۱۰۹.۲۶۵.۰۰۰خواهد کرد. گفتنی است ثبت نام در این طرح تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد و قیمت قطعی آن 

 .است 1401شود و موعد تحویل آن بهمن و اسفند  ماهه برگزار می ۱۸و  ۱۲الزم به ذکر است این طرح به صورت نقدی، اقساطی 

 مرحله یازدهم عرضه محصوالت شرکت ایران خودرو در بورس کاال ✅

و  S8 می باشد که در آن خودروهای هایما 1401مرحله یازدهم عرضه محصوالت شرکت ایران خودرو در بورس کاال در دی ماه 

از طریق بورس کاال عرضه می گردد. متقاضیان  1401/10/11در تاریخ  1402/1/25تحویل دستی )سقف فلزی( با موعد  207

مراجعه نمایند. ضمنا اخذ کد بورس کاال  /https://www.ikco.ir/fa محترم می توانند برای اطالع از فرآیند ثبت نام به آدرس

 .امکان پذیر می باشد ir.ebgo.www نیز در سایت



 

 
 

 

 �� خالصه مطلب

به یاد داشته  .شما عزیزان بیان کنیم را برای نتایج قرعه کشی ایران خودرو ما در این مطلب سعی کردیم روش های مختلف مشاهده

لی طرح های شرکت ایران خودرو یک ساله و یا تحویل فوری می باشد که افراد می توانند ابتدا پیش ثبت نام باشید که به صورت ک

  .کرده و در بازه های زمانی بعدی خودرو خود را تحویل بگیرند

نجام این کار را برای اطالع از تاریخ قرعه کشی جدید ایران خودرو هم مناسب ترین راه مراجعه به سایت این شرکت است که نحوه ا

  .نیز بررسی نمودیم



 

 
 

امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما مفید بوده باشد اما در صورتی که نیاز به اطالعات بیشتری داشتید و یا در مراحل ذکر شده با 

روز آماده خدمت  مشکلی رو به رو شدید، می توانید با کارشناسان ایران تحصیل تماس بگیرید. همکاران ما در هر ساعت از شبانه

تماس بگیرید یا سوال خود را به صورت  9099075307 رسانی به شما عزیزان می باشند کافیست تنها از تلفن ثابت با شماره

 .کامنت در انتهای این مقاله بنویسید تا مشاوران ایران تحصیل در کوتاهترین زمان ممکن به شما پاسخ دهند

  

  

  

 


