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این روز ها به دلیل نزدیک شدن به موعد تحویل ماشین های قرعه کشی شده ایران خودرو، عده ای از خریداران به دنبال پاسخ به  

در حقیقت زمانی که خودرویی خریداری می شود، اولین کاری که باید   ماشین های قرعه کشی هستند.سوال چگونگی تعویض پالک 

انجام شود، تعویض پالک آن است و در صورتی که از قبل پالک فعالی به نام خود دارید از آن استفاده نمایید در غیر این صورت  

 پالک جدیدی خریداری خواهد شد. 

عه کشی ایران خودرو و سایپا نداشتن پالک فعال به نام خریدار می باشد، بنابراین نیازی به تعویض  شرط اصلی خرید خودرو با قر

 پالک آن وجود ندارد. 

در این مقاله به بررسی نحوه تعویض پالک ماشین های قرعه کشی، مدارک الزم و زمان تقریبی، پاسخ به سوال ماشین های قرعه  

آخرین اخبار مرتبط با این حوزه خواهیم پرداخت. در صورت وجود هر گونه سوال در این  کشی را چگونه می توان پالک کرد؟ و 

 زمینه با ما در ارتباط باشید. 

 

 تعویض پالک ماشین های قرعه کشی چیست؟ 

ه  از مهم ترین مراحلی که در انتقال خودرو انجام می شود تعویض پالک آن می باشد. در حقیقت با تعویض پالک خودرو می توان ب 

هویت و نشانی مالک وسیله نقلیه دسترسی پیدا کرد. به همین دلیل است که در زمان تعویض پالک از طرفین ) در صورت خرید و  

 و مستندات می نمایند.ک ( تقاضای ارائه مدار خرید خودرو نو   فروش خودرو دست دوم ( و یا از شخص خریدار ) در صورت 

؛  ر زمان ثبت نام در قرعه کشی ذکر شده است، قصد فروش خودرو خود را داشتیددر صورتی که پس از گذشت مدت مشخص که د

در این صورت باید به هماره خریدار به مراکز تعویض پالک خودرو مراجعه نموده و پالک فعال خود را به نام خود نگهدارید و در  

 صورت وجود خودرویی دیگر به اتومبیل دیگرتان انتقال دهید.

 

 ی قرعه کش  یها نی پالک ماش ضی تعومراحل 

خاص، به مالک   یبازه زمان  کی  ی که در طخواهد شئ فرد به شما اختصاص داده   شماره پالک منحصربه کی خودرو،  د ی بعد از خر

 .نمایدتا زمان مقرر شده صبر  دی با داری خر نی بنابرا شود؛ی داده م لی تحو نی ماش

روش   کی : »تنها میی بگو دی کنند، با یری گی صفر خود را پ  یصدور پالک خودرو   تی وضع خواهندی آن دسته از مالکان که م یبرا

  سامانهو رجوع به   یاست. با استفاده از کد مل یکد مل قی پالک خودرو صفر از طر یری گی کار وجود دارد!«؛ آن هم پ  نی ا یبرا

 .نمایید یری گی پ پالک خود را  ت ی وضع دی توان  ی راهور م

بر اساس توافق نامه نمایندگان مجلس، نیروی انتظامی باید سامانه ای را طراحی نماید که همه ی مراحل تعویض پالک خودرو و  

موتورسیکلت و وسایل نقلیه مشابه به صورت آنالین انجام شود و متقاضیان تنها برای احراز هویت، اصالت خودرو و فک نصب  

 مراجعه نمایند. خودرو به مراکز مربوطه 

 

 مدارک الزم برای پالک گذاری و احراز سکونت ماشین های قرعه کشی

  یها اعالم شد که شرکت  ۹۷اما از سال  شد؛  ی پالک انجام م ضی هم در مراکز تعو لومتری صفر ک های  در گذشته پالک کردن خودرو 

  ی در مورد خروج خودروها یا  شائبه  گری تا دبر عهده می گیرند خود را  ی دی تول یها خودرو  ی گذار خودرو پالک   رانی و ا پای سا

 .ردی بدون پالک از کارخانه صورت نگ 

پالک آن  قادرند است که ساکنان هر شهر فقط به گونه ای احراز محل سکونت  ی برا طی شرا ،اما در مورد مدارک احراز محل سکونت

پالک   افت ی مختلف خواهان در ل ی و بنا به دال کنند ی م یالً در شهرستان زندگاز افراد هستند که مث  یار ی . چون بسنمایند افتی شهر را در

و پالک   دی شما ساکن آن شهر هست  ضامن آن باشد که که  دهید را ارائه  ی مدارک دی شما با لی دل نی هم  به هستند.  گری د یشهرها ای تهران 

 آن شهر صادر شود.  ی شما برا



 قرعه کشی و صفر  مدارک احراز محل سکونت خودرو

 ( خواهیم پرداخت.  م؟ی ارائه ده  می توان ی احراز محل سکونت خود م ی برا یچه مدارکدر این قسمت از مقاله به پاسخ به سوال ) 

 :است ر ی به شرح ز دی ارائه ده دی توان ی احراز محل سکونت خودرو صفر خود م ی که برا  ی راهور ناجا، مدارک س ی گفته پل به

 

سند   نی ا دی نامه به نام همسرتان است، با اجاره  ای که سند خانه  یبه نام مالک خودرو )در صورت  یمنزل مسکون  تی مالک سند •

 .( د ی را به همراه سند ازدواج ارائه ده

  ای و  یارائه سند ملک کنند،ی م یخود زندگ نی که با والد یافراد  یبه نام مالک خودرو )برا یمنزل مسکون  نامه اجاره  •

 ارائه شود.(  دی با نی از والد یکی ه نام نامه ب اجاره 

 محترم  ری عشا یبرا ی سازمان جهاد کشاورز  ییو امور روستا ر ی از اداره عشا ی رسم نامه •

 مسلح  یروهای کارکنان دولت و ن  یاز محل خدمت به همراه آدرس برا  نامهیمعرف •

 دی گاز جد ا ی مانند: قبض برق  یلی معتبر به همراه مدارک تکم یاجتماع نی تأم دفترچه  •

 ه ی نقل لهی کسب معتبر به نام مالک وس جواز  •

 آموزش و پرورش منطقه  دیی به تأ نی فرزندان با آدرس محل سکونت والد ل ی اشتغال به تحص یگواه •

 اند که در زمان جنگ مهاجرت کرده  یکسان  یروستا برا ای محل  یمهر شده شورا  هی دیی تأ •

 باشد دهی محل رس ی اسالم ی شورا دیی که به تأ ییروستا ی اوقاف یهانی مربوط به زم یفروش منزل مسکون  سند •

پالک آن شهر   افت ی محل صدور شناسنامه اقدام به در  ی از رو دی توان یم د،ی کدام از موارد باال را ندار چی که ه یصورت  در •

 .دی کن 

  ستمی کشور مخدوش نشده و اطالعات اشتباه وارد س یگذارشماره  ستمی که س ردی گی صورت م نی ا ی ت برامحل سکون  احراز •

 نشود. 

فروش   یهاروش  یرا در تمام یموظفند، مدارک احراز محل سکونت مشتر  ها یندگی نما یخودرو تمام  رانی ا هی بر طبق اطالع

، تطابق  ثبت شده  ستمی که در س  ی مشتر یرا با اطالعات  یموظفند مدارک احراز محل سکونت مشتر  ها  یندگی نما ،همچنینکنند.  افتی در

 .نمایند را مشخص دکه تطابق ندار ی دهند و موارد 

 دی با یینها رت ی فرم مشخص شد، پرونده جهت رفع مغا  یهم رو  هارت ی مغا یقابل اصالح رفع شد و مابق یهارت ی مغا نکهی از ا پس

و کنترل    افتی پرونده به بخش در ها،رت ی مغا نی بر اصالح ا یو مهر شدن مبن  هارت ی واحد عقد قرارداد شود. پس از رفع مغا  لی تحو

وسط سامانه بررسی می  البته از آنجایی که برای خودرو های قرعه کشی این مراحل پیش از شرکت در قرعه کشی ت  .رود  ی مدارک م

 شود دیگر نیازی به انجام این مراحل نخواهد بود. 

 

وجه   دی . پس از آن باپذیر استانجام  گانی اطالعات به صورت را  شی رای و  یکه تا مدت زمان محدود  دی : در نظر داشته باشتوجه 

  ی رک مربوط به احراز محل سکونت سند مشده فقط با ارائه مدا  لی تکم یها پرونده الزم به ذکر است که  .مشخص شده پرداخت شود

 .کنندی م افتی و پالک در  خورند

 

 دارد؟  به همراه  یچه مشکالت ماشین های قرعه کشی پالک  افتی در

 :هستند ری پالک صفر به شرح ز افت ی مسائل مربوط به در یکل طور   به

 پالک  ای خودرو  ل ی تحو عدم

 ارسال شدن پالک  ری د

 ثبت شدن پالک در سامانه  عدم

 و پالک و عدم ارسال کارت خودرو   نی زودتر ماش لی تحو



 بدون پالک بفروشم؟ ماشین قرعه خود را  توانم  یم ای آ

پس از تصویب قانون غر مجاز شدن خروج حودرو بدون پالک از کارخانه، تمام مراحل ثبت پالک به نام خریدار در کارخانه و پیش  

کشی را به نام خود نگهداشت و   مشتری انجام می شود. اما سوال اینجاست که آیا می توان پالک ماشین های قرعهاز تحویل توسط 

 خودرو را بدون پالک مذکور فروخت. 

  یدر نزد مالک باق ن،ی و فروش دوباره ماش دی پالک با هر بار خر نی است و ا ثبت شده  دار ی به نام خر قرعه کشی شدهخودرو  پالک

به   کهی و فک پالک است. پس زمان  ی ادار یبه کارها ازی است، ن  امدهی که هنوز پالک آن ن  ییفروش خودرو ی برا نی همچن  .ماند یم

اما بالفاصله بعد از   د،ی را بفروش نی ماش دی توان  یخود، نم دی جد  ی بدون داشتن پالک خودرو ، مراجعه می کنید پالک  ضی مراکز تعو

 . نمایید فروش خودرو اقدام یبرا دی توان   ی پالک م افتی در

 

 

 

 نی ماش یها شگاهی در نمامشین های قرعه کشی شده  یو فروش وکالت   دی رونق خر

بود اما در حال   یدر رهن بودن خودرو نزد شرکت خودرو ساز  طش ی از شرا یکی که شروع شد  یخودرو زمان   یطرح قرعه کش

 .است افتهی  شی خودروها افز  نی فروش ا یها  یآگه ی مجاز یحاضر در فضا 

  یو فروش آن وجود ندارد، در فضا  دی دسته از خودروها که امکان خر نی و فروش ا  دی دادن خودرو شاهد خر لی حاال بعد از تحو

سال ندارند،   ک ی امکان فروش را به مدت  د،ی جد ی در بخشنامه ها دهی به فروش رس یکه خودروها  یدر حال  یعن ی  م،ی هست  یمجاز

 رسد.  ی ها به فروش م روخود  نی ا می شاهد هست 

 

  نکهی گفت: با  وجود ا رد،ی گ ی صفر صورت م  یو فروش خودروها دی خر  نکهی داران خودرو با اشاره به ا شگاهی از نما یکی 

 .ردی گ یکار صورت م نی ا یو فروش شوند اما به صورت وکالت  د ی خر دی شود نبا یکه از کارخانه خارج م ی صفر  یخودروها 

 

ها اقدام به ثبت نام   یقرعه کش نی فرد در ا یعن ی و فروش معاوضه خودرو است،  دی خر ی از روش ها گر ی د یکی فرد،   نی گفته ا به

و برنده شدن در آن   یداشتن پارت  ای باال  یاحتمال برندگ ل ی به آن خودرو ندارد اما به دل یکند که ممکن است عالقه ا  یم یی خودرو

خودرو   نی به آن خودرو عالقه ندارد اقدام به فروش ا نکهی ا لی شود، اما به دل  ی دهد و برنده هم م ی م م ثبت نام را انجا نی محصول، ا

 .کند یم

 

 داری فروشنده و خر  یوکالتنامه برا ق ی معامله از طر بی معا

خصوص به باشگاه خبرنگاران گفت:   نی راهور ناجا در ا سی پالک پل ضی و تعو ی مراکز شماره گذار سیی ر ی محمد یعل سرهنگ

 .کنند یو فروش خودرو کرده و سند را به نام خود ثبت نم دی اقدام به خر ی به صورت وکالت  ،یعده ا  رای اخ

 

بوده و با   یها موقت  دارد، افزود: وکالتنامه ی اری بس بی معا داری فروشنده و خر  یوکالتنامه برا  قی معامله از طر  نکهی بر ا دی با تاک یو

 .کنندی م جادی ا ی اری بس یهنگام تصادف مشکالت حقوق  نی . همچن شوندیاز اعتبار ساقط م خ،ی تار افتنی  انی پا

 

با وکالتنامه   داری مواقع، خر ی راهور ناجا درباره مشکالت فروشنده گفت: در برخ سی پالک پل ضی و تعو ی مراکز شماره گذار سیی ر

فروشنده را   نصورت ی که در ا شود ی مانند قاچاق کاال مرتکب م یگری جرائم د ای  یجرائم رانندگ سپس با آن رد،ی گی م ل ی خودرو را تحو

 .کندی م ییدچار مشکالت قضا


