
 برندگان خودرو | مشورت  ی اسام ستی خودرو + ل  رانی ا ی قرعه کش جی نتا

شرایط اقتصادی و افزایش قیمت بی رویه خودرو در کشور ما موجب شده تا اغلب مشتریان مایل به خرید خودروی ثبت نامی باشند،  

نتایج   یکی از محبوب ترین برند های تولید خودرو ملی در ایران برند ایران خودرو می باشد که افراد بسیار زیادی پس از ثبت نام ،

را بررسی می کنند ، در صورتی که شما هم برای خرید اتومبیل اقدام به ثبت نام در قرعه کشی این   قرعه کشی ایران خودرو 

کارخانه کرده اید و منتظر اعالم نتایج هستید به شما توصیه می کنیم تا در ادامه با نحوه مشاهده نتایج قرعه کشی ایران خودرو با ما  

 .همراه باشید

خانه تولیدات اتومبیل ایران خودرو در بازه های زمانی مشخص اقدام به برگذاری قرعه کشی و به فروش رساندن میزان  کار

مشخصی از اتومبیل به قیمت درب کارخانه خواهد کرد، طبق این قرعه کشی ها اسامی ای که در قرعه کشی مشخص خواهند شد می  

روی ثبت نامی بستگی دارد در بازه ای چند ماهه اقدام به دریافت خودروی خود  توانند با پرداخت هزینه مشخص که به نوع خود 

 .نمایند

  

 اعالم نتایج قرعه کشی ایران خودرو 

بعد از اتمام مهلت در نظر گرفته شده برای به پایان رسیدن ثبت نام متقاضیان دریافت خودرو در فاصله چند روزه قرعه کشی برای  

و نتیجه قرعه کشی ایران خودرو از دو طریق که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت برای افرادی  هر محصولی انجام خواهد شد 

 :که ثبت نام کرده اند قابل استعالم می باشد

ای هر محصول  ایران خودرو خود برای اطالع رسانی به برندگان قرعه کشی خودرو بعد از انجام قرعه کشی ای که بر  .1

 .انجام می شود در قالب یک پیام اقدام به اطالع رسانی به افراد برنده می نماید

اگر قصد داشته باشید تا خود اقدام به مشاهده نتایج نمایید و خیال خود را از بابت برنده شدن و یا برنده نشدن در قرعه کشی   .2

ورود به حساب کاربری خود اقدام به مشاهده نتیجه قرعه کشی   راحت کنید باید به سایت ایران خودرو مراجعه نمایید و با

اخیر نمایید؛ توجه داشته باشید که هر شخص بعد از ثبت نام در سایت ایران خودرو از یک نام کاربری و رمز عبور بهره  

در قرعه کشی و ...    مند می شود، و با استفاده از این اطالعات می تواند به مواردی اعم از نتیجه قرعه کشی، تعداد شرکت

 .دستیابی داشته باشد

  

 توجه 

کاربران گرامی، همواره توجه داشته باشید در نمونه اطالع رسانی پیامکی به برندگان تنها اطالعیه ای برای برنده شدن فرد   :اطالعیه

باشد، در صورتی که پیامکی می باشد و در صور دریافت این پیامک ها از سوی ایران خودرو نیاز به پرداخت هیچگونه وجهی نمی 

بنا بر برنده شدن شما در قرعه کشی ایران خودرو برای شما ارسال شده بود که در ادامه آن لینک پرداخت وجود داشت آن پیامک از  

 .سوی کالهبرداران برای شما ارسال شده است

  

 نحوه مشاهده نتایج قرعه کشی ایران خودرو با کد پیگیری 

شاهده نتایج قرعه کشی ایران خودرو برای متقاضیانی که اقدام به ثبت نام کرده اند مراجعه به سامانه این  رایج ترین راه برای م

کارخانه و بررسی نتیجه از طریق شماره پیگیری می باشد؛ شما در زمان ثبت نام در قرعه کشی در این سامانه از یک کد پیگیری  

 :مشاهده نتایج می توانید طبق مراحل زیر اقدام نماییدبهره مند خواهید شد که با استفاده از آن برای 

نمایید و از بین گزینه   esale.ikco.ir در گام اول باید اقدام به جستجوی سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو به آدرس

ت ایران خودرو" نمایش داده  هایی که به شما نمایش داده می شود اقدام به انتخاب سایت اول که با عنوان "فروش اینترنتی محصوال 

 .می شود نمایید

  



 

  

  

ها اعالم  در گام بعذ، وارد صفحه این سامانه می شوید. این سامانه خدمات گوناگونی را به مشتریان خود ارائه می دهد از جمله آن 

نتایج قرعه کشی ایران خودرو می باشد. برای این منظور بر روی گزینه لیست برندگان قرعه کشی که در منوی باالیی سایت قرار  

 .دارد کلیک نمایید

 

حه دیگری خواهید شد که مطابق تصویر زیر لیستی دارای اطالعات برندگان این دوره از قرعه کشی می  در مرحله بعد وارد صف 

باشد. کافی است کد پیگیری ثبت نام خود را در کادر خالی قرار گرفته در زیر عنوان »لیست برندگان قرعه کشی« قرار داده و  

شده باشید، پیامی مبنی ر برنده شدن به شما نمایش داده می شود. در   گزینه »جستجو« را بزنید. در صورتی که در قرعه کشی برنده

 .غیر این صورت پیامی مبنی بر این که متاسفانه برنده نشده اید، قابل مشاهده خواهد بود



 

با طی کردن این چند مرحله ساده به سادگی امکان مشاهده نتایج قرعه کشی در سایت ایران خودرو و با استفاده از کد پیگیری ثبت نام  

کن است کمی دیر عمل  وجود دارد. دقت داشته باشید که در زمان اعالم نتایج قرعه کشی ایران خودرو به دلیل شلوغ بودن سامانه، مم

 .کند. پس کمی بردباری به خرج دهید و منتظر بمانید تا نتیجه کد شما هم مشخص شود

 .کلیک کنید بازیابی کد پیگیری ثبت نام ایران خودرو  برای اطالع از چگونگی

 قرعه کشی ایران خودرو با حساب کاربری مشاهده نتایج 

در زمان ورود به سایت ایران خودرو، امکان مشاهده نتایج قرعه کشی به دو طریق وجود دارد. اول اینکه با کد پیگیری ثبت نام اقدام  

ی ثبت نام خود را گم یا  نمایید و همانطور که توضیح داده شد به بررسی وضعیت ثبت نام خود بپردازید. اما اگر به هر دلیلی کد پیگیر

فراموش کرده اید و نتوانید از این طریق اقدام کنید، کافی است به حساب کاربری خود وارد شده و نام خود را لیست برندگان قرعه  

 .کشی ایران خودرو مشاهده نمایید. بدین منظور مراحل زیر را دنبال کنید

می  esale.ikco.ir  ود جستجو نماییدو همچنین با کلیک بر روی آدرس ابتدا عبارت خرید محصوالت ایران خودرو را مرورگر خ

توانید به طور مستقیم وارد سایت شوید. در این روش به جای انتخاب ) لیست برندگان قرعه کشی( باید از منوی سمت چپ و باالی  

 .ماییدصفحه گزینه ورود کاربر را انتخاب ن 
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[caption id="attachment_1026" align="aligncenter" width="807"]

 
 [caption/]ج قرعه کشی ایران خودرونتای 

با ورود به صفحه جدید، پنجره ورودی قابل مشاهده است. نام کاربری شامل ارقام کد ملی و کلمه عبور هم مجوعه ای از اعداد،   

انتخب   جروف و عالئم است که خودتان در زمان ثبت نام در سایت انتخاب کرده اید. در آخر پس از تکمیل اطالعات گزینه ورود را 

 .نمایید

[caption id="attachment_1027" align="aligncenter" width="811"]

 
 [caption/]نتایج قرعه کشی ایران خودرو

حه کاربری خود می شوید و برای اطالع از وضعیت قرعه کشی خود تنها همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است وارد صف

 .کافی است گزینه استعالم وضعیت قرعه کشی را که به رنگ بنفش قرار دارد انتخاب نمایید



[caption id="attachment_1028" align="aligncenter" width="637"]

 
 [caption/]ج قرعه کشی ایران خودرونتای 

اطالعات تمام ثبت نام های شما در این مرحله قابل مشاهده است. تمام ثبت نام های شما با جزئیاتی شامل تاریخ ثبت نام، نوع و مدل  

شده   خودروی ثبت نامی و وضغیت قرعه کشی در این لیست نمایش داده می شود. در صورتی که نام شما در قرعه کشی انتخاب 

 .باشد، روبه روی جدول، عنوان برنده شده اید قرار می گیرد و باید برای مراحل بعدی خرید اقدام نمایید

[caption id="attachment_1029" align="aligncenter" width="786"]

 
 [caption/]نتایج قرعه کشی ایران خودرو

  



 چگونگی مطلع شدن از تاریخ قرعه کشی ایران خودرو 

طبق فشارهایی که مجلس به خودروسازان وارد کرده است، شرکت ایران خودرو هم مانند سایر شرکت های خودروسازی در ماه ها  

روش فوری و فروش یک ساله اقدام می کند. داوطلبان باید و هفته های مختلف نسبت به فروش محصوالت خود در قالب طرح های ف

از زمان ثبت نام و قرعه کشی جدید ایران خودرو مطلع بوده تا بتوانند نسبت به نام نویسی در آن اقدام نماند. راه های زیاد برای مطلع  

می توان به رسانه های رسمی، سایت و  شدن از زمان انجام قرعه کشی های ایران خودرو وجود دارد که از جمله مهم ترین آن ها 

موارد این چنینی دیگر اشاره نمود. ولی باز هم مانند اطالع از نتایج قرعه کشی ایران خودرو، مهم ترین مالک شما همان سایت  

هی از تاریخ قرعه کشی های جدیدی این شرکت باید به سایت آن  می باشد. یعنی برای آگا  esale.ikco.ir اصلی این شرکت به نشانی

 .مراجعه نمایید. همچنین در سایت مشورت آگهی های ثبت نام ایران خودرو در بخش آخرین اخبار قرار داده خواهد شد

 نتایج قرعه کشی ایران خودرو برای مادران با استفاده از کد ملی 

ز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در نظر گرفته است، کلیه مادرانی که فرزند  طبق طرحی که ایران خودرو برای پیروی ا

به بعد به دنیا آمده است، می توانند در طرح های خرید محصوالت این شرکت نام نویسی   08/19/ 1400دوم و ما بعد آن ها در تاریخ 

ثبت نام کنندگان می توانند بدون قرعه کشی صاحب خودرو ثبت  نمایند. در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت نباشد، تمام 

 .نامی شوند. اما در صورتی که تعداد متقاضیان زیاد باشد، منتخبان از طریق قرعه کشی مشخص خواهند شد

مانند  نتایج قرعه کشی ایران خودرو مادران دارای دو فرزند با کد ملی از طریق سایت فروش ایران خودرو قابل مشاهده است و 

فرآیند مشاهده نتایج سایر طرح ها می باشد. اسامی مادرانی که برنده شده اند به سازمان ثبت احوال فرستاده شده تا شرایط آنان احراز  

ساعت فرصت دارند تا وجه تعیین شده را واریز    72گردد. پس از مشخص شدن نتایج ایران خودرو مادران حائز شرایط، آن ها تا 

 .نمایند

  

 ن اخبار مرتبط با ایران خودرو آخری

 مقایسه قیمت محصوالت ایران خودرو در بازار آزاد و کارخانه  •

در جدول زیر به بررسی آخرین اطالعات ارائه شده در زمینه مقایسه قیمت های نمایندگی های سطح کشور با کارخانه خواهیم 

 .پرداخت

  های ایران خودروقیمت روز خودرو 

 )تومان(  قیمت بازار )تومان(  قیمت نمایندگی خودرو 

 ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰ وانت آریسان 

 LX ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ سمند

 EF7 ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ سمند

 ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ دوگانه سوز  EF7 سمند

 ELX ۰ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن

 ۰ ۰ توربو  ELX سمند سورن

 ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ ( ۱دنا )تیپ 

 ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ دنا پالس ساده 
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 ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ دنا پالس دنده ای توربو 

 ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰ دنا پالس اتوماتیک توربو 

 GLX 405 ۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ پژو

 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ دوگانه سوز  GLX 405 پژو

 SLX 405 ۰ ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ پژو

 ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۲۳۳,۳۰۰ پژو پارس 

 ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ پژو پارس دوگانه سوز 

 LX ۰ ۰ پژو پارس

 ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ پژو پارس اتوماتیک

 ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ ای  دنده  ۲۰۷پژو 

 ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ اتوماتیک پاناروما ۲۰۷پژو 

 ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ اتوماتیک ۲۰۷پژو 

 ۰ ۰ صندوقدار  ۲۰۷پژو 

 ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ پانوراما ۲۰۷پژو 

 ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ ۲تیپ  ۲۰۶پژو 

 ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵تیپ  ۲۰۶پژو 

 ۰ ۰ صندوقدار  ۲۰۶پژو 

 ۰ ۰ ۳۰۱پژو 

 ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰۰۸پژو 

 ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۰۸پژو 

 LX ۰ ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ رانا

 H30 ۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دانگ فنگ 

 S30 ۰ ۰ دانگ فنگ 

 ۰ ۰ رنو تندر پیکاپ

 E2 ۰ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو تندر



 ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ایرنو تندر پالس دنده  

 ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ رنو تندر پالس اتوماتیک

 ۰ ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ( S5 ) توربو 5هایما اس 

 ۰ ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ( S7 ) توربو 7هایما اس 

 ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی

 ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۳,۵۸۶,۰۰۰ پیکاپ دوکابین فوتون دیزل 

 ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ رنو کپچر 

 ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ سوزوکی ویتارا اتومات 

 ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ سورن پالس 

 ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ رانا پالس 

 ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ( S7 ) توربو پالس 7هایما اس 

 ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ تارا دنده ای 

 ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تارا اتوماتیک

 ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ رانا پالس پانوراما 

سرعته   6 ( S5 ) توربو 5هایما اس 

 اتوماتیک
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ 

 ۰ ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ پانوراما  ۳تیپ  ۲۰۶پژو 

 MC ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ ۰ اتوماتیک 207پژو 

  

 .کلیک کنید PDF برای دانلود این مقاله به صورت

 خالصه مطالب 

شرکت ایران خودرو در طرح های مختلف فروش فوق العاده و یک ساله اقدام به واگذاری محصوالت خود به مشتریان می کند.  

ج قرعه کشی ایران خودرو  منتهی به دلیل تفاوت آمار محصوالت قابل ارائه با تعداد متقاضیان، قرعه کشی برگزار می شود. نتای 

بالفاصله بعد از انجام این کار از طریق روش های مختلف منتشر خواهند شد. از جمله مهم ترین این روش ها شامل ارسال پیامک به  

برندگان و اعالم اسامی برندگان قرعه کشی ایران خودرو در سایت این شرکت می باشند. در این مقاله نحوه اطالع از نتیجه قرعه  

کشی با هر کدام از این روش ها توضیح داده شده است. بنابراین در صورتی که قصد مشاهده لیست برندگان قرعه کشی ایران خودرو  

را داشته باشید می توانید از اطالعاتی که در این مقاله در اختیارتان قرار داده ایم استفاده نمایید. برای اطالع از تاریخ قرعه کشی  

 .هم مناسب ترین راه مراجعه به سایت این شرکت است که نحوه ورود به آن را برای شما بیان کرده ایم جدید ایران خودرو 

 


