
درو در  ، عموم مردم و مشتریان می توانند برای خرید محصوالت ایران خونحوه ورود و ثبت نام سایت ایران خودرو با اطالع از

بازه های زمانی مختلف و با توجه به شرایط اعالم شده از سوی شرکت در قرعه کشی پیش فروش یا فروش فوق العاده شرکت  

 .نمایند

در این قرعه کشی تنها امکان ثبت نام برای یک خودرو وجود دارد و برای ثبت نام مجدد با ارور سایت مواجه خواهید شد.همچنین از  

و تارا اشاره کرد.در    405، پژو  206والت ایران خودور می توان به پژو پارس، رانا، سمند، سمند سورن، پژو پر فروش ترین محص

این مقاله به نحوه ثبت نام و ورود به سایت ایران خودرو، معرفی محصوالت، مدارک الزم برای ثبت نام ایران خودرو، مقایسه قیمت  

 .شاهده نتایج قرعه کشی ایران خودرو خواهیم پرداختها در بازار آزاد و قیمت کارخانه و نحوه م

  

 معرفی سامانه ایران خودرو 

ایران است که خودرو های متنوعی را تولید می کند. با توجه به کاهش ورود   شرکت ایران خودرو یکی از شرکت های خودروسازی 

و عدم توانایی در برآورده سازی نیاز جامعه در   خودرو های خارجی به علت تحریم و افزایش تقاضای جامعه مبنی بر خرید خودرو 

این خصوص، این شرکت اقدام به ثبت نام و فروش خودرو با قرعه کشی و شانس افراد نموده است. هرساله تعداد زیادی از افرا در  

یران خودرو این  این سامانه ثبت نام و رد قرعه کشی محصول مورد نظر خود شرکت می کنند. یکی از راه های خرید خودروهای ا

است که افراد متقاضی به سایت ثبت نام ایران خودرو مراجعه کنند و مراحل مربوط به ثبت نام خودروی مورد نظر خود را در این  

 .دهند  سایت انجام 

سایت ثبت نام ایران خودرو امکان ثبت نام غیر حضوری در جشنواره پیش فروش و جشنواره های مختلف دیگر را نیز برای  

قاضیان خرید خودروهای ایران خودرو فراهم نموده است. آن دسته از افرادی که قصد ورود به بخش ثبت نام در خودروهای ایران  مت 

عبور اختصاصی   با دریافت کد کاربری و رمزesale.ikco.ir   خودرو را دارند، می بایست که به سایت ایران خودرو به نشانی

مراجعه کنند و از طریق ورود به بخش های مختلف مراحل ثبت نام در این سامانه را انجام دهند.الزم به ذکر است که امکان دسترسی  

به این سامانه برای تمامی افراد در کل کشور وجود دارد و محدودیتی در زمینه ورود و یا ثبت نام در هر یک از جشنواره های ایران  

 .و برای هر یک از استان ها و یا شهرستان های کشور در این سایت وجود نخواهد داشتخودر

  

 نحوه ورود به سایت ایران خودرو 

همانطور که پیش از این به آن پرداخته شد سایت ایران خودروبرای ارائه خدمات غیرحضوری مانند ثبت نام در قرعه کشی و خرید  

ابه این شرکت راه اندازی شده است. البته این سامانه امکانات دیگری هم به مشتریان خود  خودرو و همچنین اطالع رسانی های مش

 .ارائه می دهد اما مهم ترین آن ثبت نام در طرح پیش فروش خودرو یا ثبت نام در جشنواره فروش ایران خودرو است

و همراه با راهنمای تصویری قرار داده شده است. در  در ادامه مراحل ثبت نام و ورود به سامانه ایران خودرو به صورت گام به گام 

 .صورت هرگونه ابهام و اختالل در مراحل ورود و ثبت نام با کارشناسان ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

بر  برای ورود به سایت ابتدا عبارت ) سایت ثبت نام ایران خودرو ( را در مرورگر خود وارد نمایید همچنین می توانید با کلیک 

 .به طور مستقیم وارد سایت ایران خودرو شویدesale.ikco.ir  روی لینک

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


[caption id="attachment_861" align="aligncenter" width="500"]

ورود سایت ایران   

 [caption/]خودرو

  

در مرحله بعد با توجه به نیاز خود می توانید بر روی هر یک از گزینه های نمایش داده شده کلیک کرده و از امکانات این سایت  

 .استفاده نمایید

  

 نحوه ثبت نام در سایت ایران خودرو 

در صورتی که قصد شرکت در قرعه کشی محصوالت مختلف شرکت ایران خودرو را دارید، در وهله اول باید در سامانه فروش  

اینترنتی آن ثبت نام کرده باشید. در واقع ثبت نام در سایت ایران خودرو تنها برای بار اول الزامی است و پس از آن با وادر نمودن  

تی امکان وارد شدن به این سامانه وجود دارد. سپس می توانید به وسیله این اطالعات به حساب  نام کاربری و رمز عبور به راح

کاربری خود وارد شده و نسبت به سفارش خودرو مورد نظرتان از این طریق اقدام نمایید. در ثبت نام اولیه اطالعاتی مانند شرایط  

شود. هم چنین در هنگام انجام فرآیند ثبت نام، شرایط الزم برای حضور  گواهینامه فرد، اطالعات هویتی و بانکی فرد درخواست می 

در قرعه کشی محصوالت این شرکت سنجیده می شود. متقاضیان در صورت دارا بودن این شرایط، باید این موضوع را در وب  

جود نخواهد داشت.در ادامه به  سایت ایران خودرو تائید نمایند در غیر این صورت امکان شرکت در قرعه کشی برای این افراد و 

 .نحوه ثبت نام در این سایت خواهیم پرداخت

ابتدا مراحلی که برای ورود به سایت ایران خودرو به آن اشاره شد را انجام دهید و پس از مشاهده تصویر زیرگزینه ورود کاربر در  

 .باالی صفحه سمت چپ را انتخاب نمایید
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نام در سایت ایران  ثبت  

 [caption/]خودرو

با ورود به سامانه اطالعاتی مانند کد ملی ) به عنوان نام کاربری ( و رمز عبور از شما خواسته خواهد شد.الزم است برای اولین  

 .ورود به سامانه گزینه ثبت نام که در پایین کادر مشخص شده در تصویر است را انتخاب نمایید
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ثبت نام در سایت ایران   

 [caption/]خودرو

  

  

صویر زیر نمایش داده می شود. در این صفحه باید کد ملی خود را در کادر نمایش  با کلیک بر روی گزینه ثبت نام صفحه ای مشابه ت 

داده شده وارد نمایید و گزینه جستجو را انتخاب کنید. در صورتی که پیش از این کد ملی شما در این سامانه ثبت شده باشد این  

ملی در سامانه ثبت نشده باشد به بخش مربوط به فرم   موضوع در قالب ارور سایت نمایش داده خواهد شد. اما در صورتی که این کد

 .ثبت نام وارد خواهید شد
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ثبت نام در سایت ایران   

 [caption/]خودرو

در مرحله بعد فرمی مطابق تصویر زیر نمایش داده می شود که باید اطالعاتی مانند شماره شبای حساب بانکی خود و اطالعات  

باشید شماره شبای وارد   هویتی خود شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر و کد ملی و اطالعاتی از این قبیل را وارد نمایید. دقت داشته

شده باید به نام خودتان و متعلق به جسابی باشد که قصد پرداخت هزینه از آن را دارید. پس از تکرار شماره شبا در قسمت مشخص  

 .شده تیک مربوط به تائید اطالعات در قسمت پایین را وارد نمایید
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نام سایت ایران  ثبت  

 [caption/]خودرو

  

  

کلمه عبور وارد شده در مرحله قبل باید شامل حروف بزرگ و کوچک و اعداد باشد در غیر این صورت مورد تائید سامانه قرار نمی  

و » دارای  گیرد. در ادامه صفحه تیک مربوط به عبارت های » مالك خودرو نیستم و پالك انتظامی فعال خودرو به نام خود ندارم«  

گواهینامه رانندگی خودرو می باشم« را هم فعال کرده و شماره گواهینامه تان را در کادر مشخص شده قرار دهید. شماره موبایلی که  

در این قسمت وارد می نمایید باید به نام خودتان باشد. سپس اطالعات آدرس محل سکونت که شامل کد منطقه، کد پستی، نشانی،  

شوند را هم وارد نمایید. در نهایت شماره تلفن ثابت، پیش شماره آن و آدرس ایمیل خود را هم در جایگاه مشخص   کوچه و پالک می 

 .شده قرار دهید تا فرم ثبت نام تکمیل گردد. در ادامه گزینه ورود کاربر را انتخاب نمایید
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ثبت نام سایت ایران   

 [caption/]خودرو

ه اید، به این سامانه  در مراحل بعد به راحتی می توانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبوری که خودتان در این بخش انتخاب کرد

وارد شوید. پس در هر بازه زمانی که شرکت ایران خودرو طرح فروش ارائه داده باشد، با استفاده از این اطالعات به حساب  

 .کاربری تان وارد شده و نسبت به ثبت نام در قرعه کشی خودرو مورد نظر خود اقدام نمایید

  

 .کلیک کنید و ثبت نام در سامانه سخا  ورود  برای اطالع از چگونگی

https://mashwerat.com/sakha-epolice-ir/
https://mashwerat.com/sakha-epolice-ir/


  

 معرفی محصوالت ایران خودرو 

 .در این قسمت از مقاله به معرفی تعدادی از محصوالت ایران خودرو می پردازیم

فیس لیفت ها در بازار خودرو  اولین محصول این لیست خودرو پژو پارس می باشد که می توان آن را یکی از موفق ترین   •

استفاده میکند و تغییرات ایجاد شده در چراغ ها، سپر ها کاپوت و زه های   ۴۰۵ایران دانست. پارس از پلت فرم پژو 

کنند. این خودرو ابتدا با نام "سفیر"، سپس با نام "پرشیا" و در آخر با نام  اطراف بدنه خودرویی با نام پارس را معرفی می 

سبد محصوالت ایران خودرو قرار گرفت. مصرف سوخت باالیی دارد و نسبت به حجم آن و آالیندگی که تولید   "پارس" در 

شود با وجود مصرف باال نیاز به سوختگیری پی در پی  لیتری پژو پارس باعث می  ۷۰کند بازده آن نسبتا کم است. باک می

 .شودخودرو های ایرانخودرو محسوب می  برای راننده کاهش یابد.پژو پارس همچنان از پرتیراژ ترین

 

  

  1است. تیپ   206در خیابان های ایران مشاهده شد پایه ای ترین مدل پژو  1380که اولین بار در سال   1تیپ 206پژو  •

، یک  C یا A ،B مولتی پلکس ندارد و سیستم برق آن کامال ساده است. فرمان آن دو شاخه است و به جای ال سی دی تایپ

  2تیپ   206پژو  1390متوقف شد. تا سال   1381تولید این مدل در سال   2تال قرار گرفته است. با ارائه تیپ ساعت دیجی 

رسید اما از   1600شمسی تا اواخر آن این مقام به تیپ   ۹۰بود. از ابتدا دهه  206پرفروش ترین مدل بین همه ی تیپ های 

( را  6تیپ  -اتوماتیک  206بیشتر عرضه و فروخته شد. )پژو   ۱۴۰۰ ۲۰۶با کاهش تولید آن، دوباره پژو  ۹۰اواخر دهه 

به لطف طراحی جوانپسندانه، قوای فنی خوب،   206شاید بتوان جوان پسندانه ترین خودروی اقتصادی کشور دانست. پژو  

 .امکانات کافی و ایمنی قابل قبول سومین خودرو در لیست پر تیراژ ترین خودرو های تولید داخل است

دنا پالس که امروزه در قرعه کشی های ایران خودرو طرفداران بسیاری پیدا کرده است دو سال پس از عرضه ی دنا،   •

میلیارد تومانی ایران خودرو به بازار عرضه شد. دنا پالس نسخه ی به روز   55با سرمایه گذاری   1395یعنی در سال 

بیشتری دارد. از تغییرات ظاهری آن می توان به طراحی جدید   شده ی دنا می باشد که طراحی جدید تر و امکانات رفاهی

درهای جانبی، چراغ های جدید عقب و جلو، آینه های جدید، سانروف، کیسه های هوای جانبی و آینه های تاشو برقی و  

 .آنتن کوسه ای اشاره کرد



  

دارد. نمای   301پلتفرم مشترکی با پژو است که  B وارد بازار شد یک خودرو سدان کالس 1400تارا دنده ای که در سال   •

عقب تارا دنده ای احتماال متفاوت ترین بخش این خودرو است. طراحان ایران خودرو در این نما از چراغ عقب های  

یکپارچه استفاده کرده اند که در خودرو های ساخت داخل منحصر به فرد است. البته همانطور که پیشتر گفتیم این منحصر  

ن لزوما خبر خوبی به شمار نمی رود؛ زیرا مانند تمامی اجزای طراحی این خودرو، چراغ های عقب آن نیز  به فرد بود

برای ابعاد بدنه بزرگ به نظر می رسند. تارا دنده ای در هیچ تست تصادفی شرکت نکرده اما اگر این خودرو را با پژو  

ستاره ایمنی از موسسه یورو انکپ دریافت کرده و   3یکسان در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم که این خودرو  301

خودروی بدی در زمینه ایمنی محسوب نمی شود و در واقع از لحاظ ایمنی فاصله معنا داری با سایر خودرو های تولید  

بدنه  ایربگ برای راننده و سرنشین جلو بهره می برد و طبق گفته سازنده ورق های  2داخل دارد. تارا دنده ای همچنین از 

 .هستند که استحکام باالیی دارند Dual Phase آن از نوع

  

 

  

  

  

  

 مدارک الزم برای ثبت نام در قرعه کشی ایران خودرو 

برای ثبت نام در قرعه کشی ایران خودرو ، باید یک سری مدارک را به طور کامل آماده نمایید تا در حین ثبت نام به راحتی  

 :شامل موارد زیر می شوند ۱۴۰1اطالعات خواسته شده را وارد کنید. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ایران خودرو  

 کارت ملی قابل وصول هستندتمام اطالعات هویتی که از طریق شناسنامه و  •

 شماره شبا بانکی به نام خودتان •



 شماره گواهینامه رانندگی  •

 شماره همراه  •

 آدرس محل سکونت  •

  

  

 جدید ایران خودرو  قیمت خودرو در ثبت نام 

بق  اعالم نموده است که به قرار زیر است. ط 1401گروه خودرو سازی ایران خودرو جدیدترین قیمت محصوالت خود را در سال 

بیانیه سایت رسمی ایران خودرو محصوالتی مانند تارا اتوماتیک که در این لیست قرار ندارند، تولید و عرضه آن ها در اردیبهشت  

 .ماه متوقف شده است

  

 )تومان(  دی جد  متی ق نام خودرو 

 ۱۵۰.۳۵۱.۰۰۰ دوگانه سوز  کس ی ال ا ی ج پژو

 ۱۵۰.۱۷۵.۴۰۰ ی معمول ۲۰۶ پژو

 ۱۸۱.۳۱۶.۵۰۰ یاشه ی بک با سقف شهاچ  ۳ پی ت  206 پژو

 XUvP ۱۸۳.۵۰۰.۲۹۰ با موتور ی پارس سال سفارش پژو

 ۱۷۶.۱۵۶.۰۰۰ سوز پارس سال دوگانه  پژو

 TU5 ۱۷۶.۱۰۲.۰۰۰ پارس پژو

 TU5 ۲۱۱.۳۸۰.۵۰۰ با موتور (ELX) یسفارش  پارس  پژو

 EF7 ۱۶۹.۶۲۹.۰۰۰ کسی ال ا سمند

 ۱۵۸.۱۲۰۸.۰۰۰ ین ی بنز EF7 کسی ال ا سمند

 ۱۶۰.۵۴۷.۷۰۰ کس ی ال ا – سمند

 ۲۴۳.۳۱۰.۸۰۰ پالس  سورن

 ۲۱۴.۸۹۸.۳۰۰ پالس  رانا

  ۶ ربکس ی و گ ی اشه ی و سقف ش TUSP پالس با موتور رانا

 یسرعته دست 

۲۲۸.۴۱۰.۲۰۰ 

 ۲۰۶.۰۴۸.۶۰۰ دنا

 ۲۲۸.۱۶۴.۲۰۰ پالس دنا

 ۳۴۵.۸۵۵.۴۰۰ پالس توربوشارژ  دنا

 ۳۶۰.۵۹۶.۴۰۰ ی سرعته و فرمان برق   ۶ ربکسی با گ یپالس توروشارژ دست  دنا

 

 اهده نتایج قرعه کشی ایران خودرو نحوه مش 

برای مشاهده نتایج قرعه کشی دو روش وجود دارد؛ اول اینکه پیامکی مبنی برنده شدن فرد در قرعه کشی به وی ارسال می شود،  

مراجعه نموده  esale.ikco.ir   در روش دوم افراد می توانند برای اطالع از نتایج قرعه کشی به سایت رسمی ایران خودرو به نشانی

و با وارد کردن شماره پیگیری که در زمان ثبت نام به افراد داده می شود، وضعیت خرید خود را پیگیری نمایند.. در صورتی که  

شماره پیگیری خود را فراموش کرده اید کافی است در نمودار کد ملی به دنبال اعداد اول کد ملی خود بگردید. این لیست به ترتیب کد  

 .ب شده است بنابراین جستجوی کد ملی خود وقت زیادی از شما نخواهد گرفتملی مرت 

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


 

 آخرین اخبار ورود و ثبت نام ایران خودرو 

 قرعه کشی ایران خودرو کاهش شانس برنده شدن در  •

عنوان رو شد. از بین این متقاضیان تنها اسم هشت هزار نفر به العاده ایران خودرو اخیرا با استقبال پنج میلیون نفر روبه فروش فوق 

میلیون نفر   ۲.۵با  TU5 آید.این یعنی شانس برنده شدن کمتر از دو دهم درصد خواهد بود. پارس سالکشی بیرون می برنده قرعه 

دستگاه از آن در این طرح عرضه خواهد شد. بدین ترتیب شانس   ۱۵۰۰واست را داشت، در صورتی که فقط متقاضی، بیشترین درخ

 .است ۱۷۰۰، یک به TU5 برنده شدن پارس سال

 شروط ایران خودرو برای حذف قرعه کشی  •

 :کشی را اعالم کردسخنگوی گروه صنعتی ایران خودرو، دو شرط خود برای حذف قرعه 

 هزار دستگاه در سال  ۷۵۰افزایش عرضه به  •

 های دستوری )اختالف قیمت خودرو میان بازار و کارخانه( حذف قیمت  •

 

 خالصه مطالب 

شرکت ایران خودرو به طور متعدد در برنامه های فروش مختلف یکساله و یا فوق العاده اقدام به فروش محصوالت خود می نماید.  

با توجه به افزایش تعداد متقاضیان خرید خودرو نسبت به تولیدات این شرکت، ایران خودرو برای حفظ برابری و عدالت اقدام به   اما

 .فروش محصوالت به کمک قرعه کشی می نماید

ه سامانه ایران  با توجه به اهمیت نحوه ی صحیح ثبت نام و آشنایی با شرایط آن در این مقاله به آموزش نحوه ثبت نام و ورود ب 

خودرو پرداخته شد. همچنین لیست برخی از محصوالت پرطرفدار این شرکت و آخرین قیمت های اعالم شده در این مقاله قرار داده  

شده است. ایران خودرو برنامه ی فروش خود با قرعه کشی را طبق شرایطی که در این مقاله اعالم شده است کنسل خواهد کرد و به  

ن امکان خرید مستقیم از طریق شرک و بدون واسته داده خواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه با  تمام متقاضیا

 .کارشناسان مشورت در ارتباط باشید

 


