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همانطور که می دانید شرکت خودرو سازی سایپا هر ساله برای تحویل خودرو های خود اقدام به برگزاری قرعه کشی می نماید. در  

این میان برای استعالم قرعه کشی سایپا با کد ملی راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه این مطلب به بررسی آن ها خواهیم  

 پرداخت. 

ودرویی سایپا مدتی است که در قالب قرعه کشی انجام می شود و این موضوع به این دلیل است که به  فروش محصوالت شرکت خ

دلیل تحریم های وارد به کشور، واردات خودرو به ایران کاهش یافت و تقاضای مردم برای خرید خودرو ایرانی افزایش یافت به  

از مصرف کننده کافی نبودند به همین دلیل فروش محصوالت به  طوری که تولیدات کارخانه های داخلی برای برآورده سازی نی 

 صورت رندوم و در قالب قرعه کشی انجام می پذیرد. برای اطالع از راه های استعالم اسامی برندگان کلیک کنید. 

 

 اسامی برنده شدگان قرغه کشی سایپا

تعادل در بازار   جادی ا نی و همچن  ی ف کننده واقعخودروها از درب کارخانه به مصر  می جهت عرضه مستق  پای سا یگروه خودروساز 

  شی پ  یهاطرح   ای و  ی شرکت را به واسطه قرعه کش نی ا یهای دی صفر، تول  یخودروها  ی و مبارزه با دالل باز  یداخل یخودروها 

خودرو از حدود   رانی و ا پای روز خودرو در بازار، سا مت ی ق لی . با توجه به اهداف در نظر گرفته شده جهت تعدکندی فروش عرضه م

 اند.و مستمر اجرا کرده   یاز گذشته و به صورت جد  شی خودرو را ب  یهای فروش و قرعه کش  شی پ  یهادوسال گذشته طرح 

نندگان ت کشود. شرکی می  ار بارگزس از اتمام زمان ثبت نام بر روی سایت این شرکت وز پ چند رامی قرعه کشی سایپا معموال اس

اسم خود را در بین و  مطلع شده پای ثبت نام سا جی از نتا ،یکد مل ای ثبت نام و  یری گی توانند با وارد کردن کد پ  یم در این قرعه کشی

کنند که برای اطالع از  برخی از محصوالت خود را بدون قرعه کشی عرضه می ت که سایپا الزم به ذکر اس  برندگان جستجو نمایند.

 نمایید. مراجعه ه سایت رسمی سایپا ها کافی است ب آن ها تن شرایط 

 

 عه کشی سایپاج قرزمان اعالم نتای 

در داخل   ، فروش خودرو هاتتقاضا مردم نسبت به تولیدا و  ازی در کشور و افزایش آمار نیازع نابسامان خودرو سبا توجه به اوضا

  شی شرکت ها خواسته تا عرضه ب  نی موضوع داشته و از ا نی بر ا ی تر شی مجلس نظارت ب  اخیرا ا قرعه کشی انجام می شود. ایران ب 

دهد. بعد   یفروش ارائه م  شی پ  ای محصول در قالب فروش فوق العاده  ی بار تعداد ک ی هر مدت  پای سا ل، ی دل نی داشته باشند. به هم یتر

  نی از ا کی انجام ثبت نام در هر  خواهد شد.آن منتشر  یاطالع رسان  یراه ها ق ی راز ط پای سا  یقرعه کش جی مهلت ثبت نام، نتا انی از پا

 یک خواهیم پرداخت.  که در ادامه ب بررسی هر است  ری شرکت امکان پذ نی ا ت ی سا  قی و از طر ینترنت ی طرح ها هم به صورت ا

 

 شی سایپامشاهده برندگان قرعه که نحو

فروش فوق العاده محصوالت    یاصل نی " منتخب   نهی گز ی شده و بر رو www.saipa.iranecar.com ت ی وارد سا  اولین مرحلهدر

 .دنمایی  ک ی " کل پای سا
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ین برندگان قرعه کشی باشد اسم  ی که نام شما در ب اردد نمایید. در صورت حله بعد برای پیگیری ثبت نام خود کد رهگیری را ومردر 

 یش داده خواهد شد. شما نما

 ض 2

یگر نیازی به مراجعه  داد به گونه ای که د رکت را خواهد مختلف این شت مشتریان سایپا به خدما   امکان دسترسی  سایپا یدک  سامانه

 بود. نمایندگی ها نخواهد  ه ضوری افراد ب ح



 

 ی با کد مل پای سا ی استعالم قرعه کش

  ازی ن  یری گی به کد پ  زی ن  پای فروش سا ت ی در سا پای سا یثبت نام بدون قرعه کش جی مشاهده نتا ی برا، پیش از این اشراه شدهمانطور که به 

مواقع می توان از روش  . در این  اموش می کنندفررا  خود  رهگیری  گاهی پیش می آید که مشتریان این شرکت کد  اما  . باشد یم

 استعالم قرعه کشی سایپا با کد ملی استفاده نمود. 

خود    یو با وارد کردن کد مل  دی کن  کی " کلدی "سوابق خر نهی گز ی شده و بر رو پای سا ی رسم تی وارد سا یری کد رهگ ازیابی ب برای 

 ر کافی است راهنمای تصویری زیر را دنبال نمایید.برای این منظو .دی آن کن  افتی اقدام به در

 رود را انتخاب نمایید.و  / ثبت نامگزینه شوید و  رسمی سایپا حله نخست وارد سایتدر مر
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 وارد پورتال شخصی خود شوید. ایید و ور خود را وارد نملی و رمز عب در مرحله بعد کد م

4 

 مایید. ن ی گزینه سوابق خرید کلیک  بر رو
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 ه است بر روی آن کلیک نمایید.رداخت ها قابل مشاهدو پ ها  ت نامنه لیست ثب ر صفحه بعد گزی د
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. دقت  دنمایی امروز انتخاب  خی ماه قبل تا تار ک ی را از  جادی ا خی و تار  دی اول را بزن  ک ی ت ، الزم است ای که مشاهده می کنیددر صفحه 

سوابق ثبت  گزینه تا  نمایید کی جستجو کل  نهی گز ی بر رو تی و در نها دی را انتخاب کن  ( ثبت نام ها)  نهی گز (نوع پرداخت )در قسمت   دی کن 

 شود.  نشان داده پای سامحصوالت  یبدون قرعه کش یری گی نام شما به همراه کد پ 
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 با پیامک قرعه کشی سایپا ایج اعالم نت 

قرار   پای سا ی برندگان قرعه کش ست ی نام تان در ل ، یفروش شرکت کرده و بعد از انجام قرعه کش  یکه شما در طرح ها  یدر صورت 

  این پیامک از طریق خود شرکت سایپا ارسال می شود و . اطالع رسانی خواهد شد  امکی پ  ق ی موضوع از طر نی گرفته باشد، ا

  ت ی شرکت به اندازه ظرف  نی فروش ا  ی. البته معموال در طرح ها ا اعالم می کندیت قرعه کشی شما رئیات مربوط به وضعجز

از طرف   ی ارسال امکی کنند. در پ  یمشخص م رهی را به عنوان ذخ ی اندازه هم افراد نی صوالت، برندگان مشخص شده و به هممح

اطالع   امکی که پ  دی دقت داشته باش دی . البته باهم ذکر می شود   دی انتخاب شده ا رهی ذخبه عنوان  ای بوده   ی که شما برنده اصل نی ا پای سا

بنابراین موارد نخواهد بود.  ری سا ای پرداخت  یبرا  یخاص نکی ل ی کرده و حاو  انی موضوع را ب  نی تنها ا پای سا  یقرعه کش جی نتا یرسان 

 ن خود اطمینان یابید.وضعیت برنده شدپیامک با مراجعه به سایت از  این شود پس از دریافتنهاد می پیش

 

 خودرو های سایپازمان تحویل 

  .می باشد فروش به طرح اعالم شده کپارچه ی ثبت نام در سامانه  د ی جد ط ی خودروها و بر اساس شرا  لی تحو پا،ی بر اساس اعالم سا

 این کار پرداخته ایم. مه به بررسی نحوه ست که در ادایر ال امکان پذحوی تحویل محصوالت سایپا به صورت حضوری از اداره ت 

 ( د ی سوابق خر)  نهی و انتخاب گز پای محصوالت سا ینترنت ی به سامانه فروش ا ورود  •

 ( یو شماره درخواست مشتر یکد مل) ای  ( و رمز عبور یکد مل)کردن  وارد •

 ( رشی شماره پذ) و ثبت   (خودرو  ی حضور  لی درخواست تحو)  نهی گز انتخاب •

 .یندگی در نما ( یحضور  لی تحو)جهت    یاطالعات مشتر  یمتن دارا دیی تا •



)جاده   ی لشگر دی بزرگراه شه  ۹ لومتری پارس خودرو: ک ل ی خودرو از سه مرکز اداره تحو  لی مراحل جهت تحو نی الزم به ذکر است ا 

  - تانجاده اردس ۱۴ لومتری کاشان: ک پای سا لی ( و اداره تحومی بزرگراه فتح ) جاده قد ۱۱ لومتری : ک ادی زام  لی اداره تحو ،مخصوص(

نام توسط    که هنگام ثبت هایندگی )توسط نما ی حضور  ری خودروها به صورت غ ل ی تحو الزم به ذکر است گاهی. شوی کاشان انجام م

 .پذیر خواهد بودمشخص شده است( انجام   یمتقاض

 

 

 شده در قرعه کشی سایپا  ارائهمحصوالت 

  ی مشمول قرعه کش پای اس از محصوالت سا کیی اس و کو نای تنها دو خودرو سا، ه استطبق گزارشی که از این شرکت منتشر شد

  .فروخته خواهد شد انی به متقاض یشرکت بدون قرعه کش  نی محصوالت عرضه شده ا ری شدند و سا

  لی در فروش فوق العاده خود با موعد تحو پای بود که سا ییاز خودروها G نی و شاه ی مولمع ربکسی اس و آر با گ ک یی اس، کو نای سا

ل  هم شام پای سا  کسالهی فروش   شی پ  .عرضه کرد ت ی جمع ی از خانواده و جوان  ت ی و قانون حما یروزه  در دو طرح معمول ۹۰حداکثر 

و قانون    یفروش هم در دو طرح معمول ش ی پ  نی بود که ا G  نی و شاه کی و اتومات  ی معمول ربکسی اس و آر با گ ک یی اس، کو نای سا

 ۱۴۰۲و مهر   وری شهر  لی فروش هم با موعد تحو ش ی به صورت پ  دی در تول مشارکت  .برگزار شد تی جمع یاز خانواده و جوان  تی حما

 برگزار شد.  یمعمول  ربکسی اس و آر با گ کیی اس، کو نای سا یخودروها  یبرا

 

 باید انجام شود  پس از برنده شدن در قرعه کشی سایپا ی کهمراحل

را هم   ی انتخاب کرده و افراد یرا به عنوان برنده اصل  یتعداد پای سا چرا که برخوردار است.  زیادی  اری بس ت ی از اهمنیز موضوع  نی ا

شده اند فرصت    نتخابکه به عنوان برنده ا یافراد  پا،ی سا یبرندگان قرعه کش  ست ی کند. بعد از انتشار ل یم نیی تع ذخیره به عنوان 

انجام   یبازه زمان  نی که اقدامات الزم توسط آن ها در ا یوجه دارند. در صورت   زی از جمله وار  یانجام اقدامات بعد ی برا ی محدود

ه شدنتان ع از برنداز لیست برندگان حذف می شوندبنابراین انجام این مراجل پس از اطال شده و  یتلق  آن هانشود، به منزله انصراف 

 .می داده ا حی شما توض  یرا برا پای سا یدر قرعه کش شدن. در ادامه مراحل الزم بعد از انتخاب در اولویت است 

 انتخاب نمایید.  ی صفحه گزینه سوابق خرید را از منوی موجود در باال ایت سایپا وارد شوید. سبه حساب کاربری خود در ابتدا 
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 ب نمایید. د  تصویر زیر، گزینه لیست ثبت نام ها و پرداخت ها را انتخادر ادامه همانن 
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برندگان  ی اسام انی که نام شما در م یوجود دارد. در صورت  این صفحه شما در   یثبت نام ها ستی ل، یت استور که قابل رونطهما

کرده و وارد   کی کل نهی گز نی ا  یشود. پس بر رو  ی داده م شی آن نما ی »پرداخت« رو به رو نهی وجود داشته باشد، گز پای سا  یقرعه کش

  ازی خودرو را هم مشخص کرده و در صورت ن  ل ی تحو ی مورد نظر برا یندگی نما دی با نی هم چن  لهمرح  نی . در ادی مراحل پرداخت شو

 .دی کن  افت ی آن را در دی همه اطالعات، پرداخت را انجام داده و رس لی . بعد از تکمدی کن  شی رای اطالعات تان را و
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ء  ضاام صورت حضوری   به های سایپا با شما تماس گرفته می شود تا قرار داد رانمایندگی ، از جانب ذکر شدهحل مرا نجام پس از ا

 طه توضیح داده خواهد شد. مربو های توسط نمایندگی نیز با توجه به شرایط ایر مراحل سمایید. ن 

 

 

 



 یبا کد مل پای سا یاستعالم قرعه کش آخرین اخبار

 یی ایران را برگزار کرد. خودرو طرح فروش محصوالت  نی سامانه خودرو، نخست 

را   مای ر ی خودرو و المار رانی بهمن موتور، کرمان موتور، مد پا،ی خودرو، سا رانی طرح فروش محصوالت ا نی سامانه خودرو، نخست 

  انی به پا ۱۴۰۱سوم خرداد  تی جمع یو طرح جوان  دی فروش و مشارکت در تول  شی برگزار کرد. ثبت نام در طرح فروش فوق العاده، پ 

کنندگان و مصرف  تی نظارت تحت نظارت سازمان حما ری خودرو به دستور وزارت صمت و ز ص ی تخص کپارچه ی سامانه .دی رس

و   ت ی شفاف  جادی ا ی عرضه خودرو برا یدر خصوص چگونگ جمهورس ی رئ  یاز دستورات ابالغ ۵بند  ی بر اساس اجرا دکنندگانی تول

 ثبت نام انواع خودرو را آغاز کرد.  ۱۴۰۱ماه  بهشت ی ارد ۲۷مردم، از روز  یتمندی رضا ش ی افزا

 

 در بازار خودرو قفل شده است قیمت 

  ی م یگذار  مت ی ها با افت در بازار ق ییپای سا یهفته جار  یصورت گرفته که از ابتدا ی در حال پای در بازار محصوالت سا یمت ی استپ ق

کند و با   ی آرام را سپر یدرو روز است که موجب شده تا بازار خو  یلی نرخ دالر عمده دل تی شدند. به گفته فعاالن بازار خودرو تثب

کنند که   یم دی تاک زی نکته ن  نی بازار بر ا نی بود. فعاالن ا می بازار نخواه نی در ا دی شاهد نوسان شد  خودرو  دی جد ی توجه به قرعه کش

در   می باش ی اقتصاد ای و  یاسی به لحاظ س ی رخ خواهد داد که شاهد رخ داد مهم یدر صورت  یکنون   ط ی خودرو در شرا  متی در ق ریی تغ

   .محدود خواهد بود راتیی صورت تغ نی ا ری غ

  یاب ی هستند که امروز مورد ارز ی محصوالت  ،(نای سا)و    (یمعمول ۲بای ت )،  (صندوقدار  بای ت )  ،(یمعمول کیی کو)(، ک یی کو) ،(نی اهش)

 ریی بدون تغ نا«ی تومان عرضه شد و »سا ونی لی م ۳۶۴امروز در بازار  ن«ی بازار نشان دهنده آن است که »شاه یاب ی ارز .قرار گرفتند

  ط ی شرا  نی در بازار عرضه شدند و با ا ریی هم امروز بدون تغ  بای خانواده ت   گری د ی سو  از.خورد مت ی تومان ق ونی لی م ۲۰۹در بازار 

تومان   ونی لی م ۲۰۵در بازار  «یمعمول ۲ بای خورد و »ت   متی تومان ق ونی لی م ۲۰۱ ریی صندوقدار« امروز در بازار بدون تغ بای »ت 

 خورد.   متی ق

تومان  ونی لی م۲۱۸« امروز  Rکیی »کو متی هم امروز با ثبات عرضه شدند و ق کیی رصد بازار نشان دهنده آن است که خانواده کو

 تومان دست به دست شد.  ونی لی م ۲۰۷هم در بازار  «یمعمول  کیی شد و »کو

 

 

 


