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خودرو برای مادران نموده  مدتی است که ایران خودرو در جهت حمایت از خانواده ها اقدام به اجرای طرحی در قالب ثبت نام ایران 

در سامانه یکپارچه تخصیص خودور   1401تیر سال  25فروش فوق العاده تعدادی از محصوالت این شرکت از روز شنبه  است. 

  یبا مادران  تی اولو نکهی دو فرزند است. ضمن ا ی مادران دارا یخودرو برا   رانی . ثبت نام ا ساعت ادامه دارد.  72آغاز شده است و تا  

موعد تحویل محصوالت مذکور حداکثر سه ماه اعالم شده است.   . نکرده باشند ی داری خر ییخودرو  ر،ی دو سال اخ ی ط است که 

 گزارشات مردمی مبنی بر بروز مشکل در زمان ثبت نام در این سامانه است.  

در این مقاله به بررسی زمان و راهنمای ثبت نام در طرح ایران خودرو برای مادران خواهیم پرداخت.همچنین شرایط و نحوه قرعه  

ای مادران دارای دو فرزند مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تمام مطالب ذکر شده و نحوه ثبت نام در این  کشی ایران خودرو بر

 طرح به صورت راهنمای تصویری قرار داده شده است. 

 

 

 برای مادران  خودرو   رانی بخشنامه ا ی اختصاص طی شرا

 .هستند ی زخودروسا  یهااز شرکت  یکی طرح فقط مجاز به ثبت نام در  نی ا نی مشمول    

 .می باشدخودرو  تهی کم یضوابط ابالغ گری و د  یشده در قرعه کش نیی تع یبند ت ی اولو هی خودرو بر پا  لی تحو    

 .امکان پذیر است وجه  ز ی در زمان وار ی و توسط مشتر نی منتخب  ی پس از اعالم اسام ،یانتخاب رنگ خودرو توسط مشتر    

 .خودرو برخوردار خواهد بود  لی ابالغ شده در زمان تحو یسقف قانون  نی آخرمطابق شخص ثالث  مهی از ب  ،یثبت نام ی خودرو    

در   هوجود اشتبا ای  ریی است و در صورت تغ ی بر عهده متقاض یآدرس و کد پست  ،یاطالعات درج شده خصوصاً کد مل ه ی صحت کل    

 .خودرو برعهده شخص است ی و عدم شماره گذار  لی در تحو ری از آن از جمله تأخ یتبعات ناش  هی اطالعات ارائه شده کل

آدرس و   ، یاطالعات درج شده خصوصاً کد مل ه ی و صحت کل ۱۴۰۰/  ۰۸/  ۱۹ خی از تار بعد، پس از آن ای اعالم تولد فرزند دوم     

در   ری از آن مانند تأخ یناش یتبعات احتمال  هی ده، کلاشتباه در اطالعات ارائه ش ای  ریی است و در صورت تغ ی بر عهده متقاض یکد پست 

 خریدار می باشد. برعهده   ودروخ  ی و عدم شماره گذار  لی تحو

درصد   ۳)  انهی درصد سال ۳۶خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معادل   ل ی در تحو یاحتمال ر ی در صورت بروز هرگونه تأخ    

 .سبه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بودبه صورت روز شمار محا ری ماهانه(، خسارت تأخ

از  بعد اما است  ری ( امکان پذیکار )پنل کاربر  زی و م ت ی سا قی از طر  ی سی مهلت نام نو انی امکان انصراف از ثبت نام تا قبل از پا    

 .عنوان حق انصراف ندارد چی به ه یانعقاد قرارداد، مشتر

شماره مذکور صورت خواهد   ق ی از طر یارسال یها امک ی پ  هی است و کل ۳۰۰۰۹۶۴۴۰خودرو به شماره   رانی کوتاه ا امی سامانه پ     

 می باشد  ۰۲۱-۸۲۲۷۲۷۲۷هم  یسی نام نو نی در ح ییپاسخگو یخودرو برا  رانی شماره تلفن مرکز تماس ا .گرفت

می باشد. در ادامه   یبه قوت خود باق زی فروش خودروسازان ن  ی طرح ها  یها  تی محدود ،ذکر شده ی اختصاص ط ی بر شرا عالوه

 محدودیت های کلی ذکر شده است. 

 .ردی گ یدستگاه خودرو تعلق م  کی فقط   یبه هر کد مل •

 .ماه است ۴۸ پای خودرو و سا رانی ا ی از شرکت ها دی خر نی از آخر یحداقل فاصله زمان  •

 ست ی ممکن ن  پای خودرو و سا  رانی فروش ا ی ثبت نام همزمان در طرح ها •

 ممنوع است  ی شخص ی با کاربر ی سوار یخودروها ی فعال بر رو  یپالک انتظام یدارا  انی متقاض یثبت نام برا •

 .است ی سوم معتبر الزام  ه ی حدقل پا  یرانندگ نامهی ارائه گواه •



 به اشخاص ثالث ممنوع است  یاز انتخاب شدن در قرعه کش  یو حقوق ناش ازی انتقال امت  •

 باشد  ی به نام فرد متقاض  دی شده با  یشماره تلفن همراه معرف •

 ست ی ن  سر ی م یافراد حقوق یثبت نام برا •

 مادران، وجود ندارد.  ی خودرو برا رانی ثبت نام ا یامکان صلح در قراردادها •

  یباطل م هی اول سی سرو افت ی در یبرا یندگی خودرو در صورت عدم مراجعه به نما ل ی ماه از تحو ۵خودرو پس از  یگارانت  •

 است.  لومتری ک ۱۰۰۰مدت  نی گردد و حداقل کارکرد در ا

 

 محصوالت ایران خوردو در طرح فروش فوق العاده برای مادران 

خودرو   کپارچه ی سامانه فروش  ق ی و از طر  1401 رماهی ت  25مادران، از روز شنبه   یخودرو برا رانی فروش ا  شی مرحله پ  نی دوم

دو سال   یاست که ط یبا مادران  تی اولو نکهی دو فرزند است. ضمن ا ی مادران دارا یبرا به طور ویژه ثبت نام  این.شده استآغاز 

  ی از خودروها یکی مراجعه کرده و  sale.iranecar.comبه سامانه  دی ابتدا با انی متقاضنکرده باشند.  ی داری خر  ییخودرو ر،ی اخ

از   یکی امکان انتخاب  انی مرحله از ثبت نام خودرو مادران، مشتر نی در ا. خودرو را انتخاب کنند  رانی ا یفروش مشارکت   شی طرح پ 

 محصول عرضه شده را دارند:  8

 

 

 شركت بازرسي كیفیت و استاندارد ایران مي باشد. ستاره كیفي از    5داراي امتیاز  ( دنا پالس توربوشارژ اتوماتیك)خودروي  

 

 



 ثبت نام خودرو مادران ی مدارک الزم برا

فروخته شده بدست    یآنکه خودروها یبرا ل، ی دل نی است. به هم فروش جداگانه  ت ی ظرف ی مادران، دارا ی خودرو برا رانی نام ا ثبت

و در   می شود  یخودرو، با سازمان ثبت احوال، بررس رانی اطالعات مادران در زمان ثبت نام ا ید، تمامن برس یکننده واقع  مصرف 

جهت ارائه مدارک   ی ازی ن  چگونهی که ه می کن یم دی تاک گری باطل خواهد شد. بار د زی ن  یفوق، ثبت نام متقاض نی قوان   تی صورت عدم رعا

 را داشته باشند. ( دو شرط فوق ) انی متقاض الزم است که تنها  و  ستی ثبت نام خودرو مادران ن  ی الزم برا

 

 مادران ی خودرو برا رانی سود ثبت نام ا

 :(شتری ب  ای دو فرزند )  ی مادران دارا ی خودرو برا  رانی ثبت نام ا ط ی شرا  براساس

 .شود نمی پرداخت  یمشتر ی »سود مشارکت« و »سود انصراف« برا چگونه ی خودرو، ه  لی وجه تا زمان تحو زی ز زمان وارا

(  انهی % ماه3  ای ) انه ی % سال36معادل   ،(ری سود تاخ)  یبرا  یبه مشتر یپرداخت  زانی خودرو، م  لی در تحو ری در صورت هرگونه تاخ

 .خواهد شدخواهد بود که بصورت روزشمار محاسبه  

عدم انجام مراحل احراز سکونت توسط   ا ی مدارک درست  ای از عدم ارائه اطالعات  ی خودرو ناش  لی در تحو ری تاخ کهی در صورت 

  ی و نگهدار نگی پارک نهی هز  دی بلکه با گردد،ی پرداخت نم ی به و یگذار از عدم شماره  یناش ری سود تاخ نکه ی باشد، عالوه بر ا یمشتر

 . شود  افت ی در  یاز مشتر زی از خودرو ن 

 

 مادران  یخودرو برا ران ی مهلت ثبت نام ا

  3به مدت می توانند  انی (، متقاضشتری ب  ای فرزند ) 2 ی مادران دارا یخودرو برا   رانی شدن بخشنامه فروش ا  زمان شروع و فعال  از

 .اقدام نمایندثبت نام خودرو   یبرا  یروز  شبانه

با نفرات   نصورتی ا ری وجه خودرو فرصت دارند و در غ زی وار   یروز برا 3خودرو، برندگان فقط   ی صورت انجام قرعه کش در

 . نمی باشند الزم به ذکر است که قبل از قرعه کشی، مشتریان مشمول هیچگونه وجهه واریزی .شوند  یم نی گزی رزرو، جا

 

 مادران  یخودرو برا رانی از ثبت نام ا انصراف 

  تی سا  قی ح )از طرطر  ن ی ثبت نام خودرو، امکان انصراف از امهلت  انی طرح، از زمان ثبت نام تا قبل از پا  نی مشمول ا مادران

 به هیچ عنوان حق انصراف را ندارند. وجه،  زی خودرو( را دارند. اما پس از وار رانی ا ینترنت ی فروش ا

 

 مادران  ی خودرو برا رانی ثبت نام ا تی سا

 .استامکان پذیر  esale.ikco.ir یخودرو به نشان  رانی ا ینترنت ی فروش ا ت ی همان سااز طریق مادران،  ی خودرو برا رانی ثبت نام ا

 

 مادران یخودرو برا ران ی ا یکش قرعه 

 ییمادران ثبت نام کننده خودرو، بعنوان برنده نها یخودرو، کمتر باشد، تمام ران ی فروش ا  تی از ظرف انی که تعداد متقاض یصورت  در

خودرو، با روش قرعه   ییباشد، برندگان نها شتری فروش خودرو، ب  ت ی از ظرف انی تعداد متقاض کهی . اما در صورت شد خواهند شناخته  

 .  گردند ی مشخص م یکش

 

 



 :مراحل ثبت نام تا واریز وجه

 .نمایدخودروي مورد نظر خود اقدام سبت به انتخاب ن  esale.ikco.ir به سامانه با مراجعه قاضی باید در ابتدا مت 

متقاضي به مرحله  آن پس از   ب می نماید.تنخا ا فروش فوق العاده یا پیش فروش عاديگزینه کلیک بر روی با روش ثبت نام را  سسپ 

 .ویرایش پروفایل اقدام نمایدو   تا نسبت به ایجاد  هویتي هدایت شده العات ثبت اط

 نكته: متقاضیان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نیز نسبت به ایجاد پروفایل در سایت مذكور اقدام نمایند.

 را  08/1400/ 24میبایست موضوع زمان تولد فرزند دوم یا مابعد پس از تاریخ  مادران مشمول طرح ،ددر مرحله بع

 .تعهد دهند صحیح العات عدم ثبت اطپذیرش تبعات ناشي از  نسبت به  تأیید و

 .كد پیگیري اختصاص داده میشود ( مادر مشمول طرح)در پایان فرآیند ثبت نام، به متقاضي 

  ارسال فهرست  ینهمچن  .نام و با حضور مراجع نظارتي برگزار میگردد در صورت لزوم، مراسم قرعه كشي پس از پایان مهلت ثبت

 .صورت مي گیردمربوطه مراجع  ازم الكشي جهت استعا روز پس از پایان قرعه  3حداكثر   منتخبین قرعه كشي 

  مراجعه نمایند. sale.iranecar.comتخصیص ت قرعه کشی و مشاهده نتایج آن متقاضیان باید به سایت برای اطالعات از وضعی 

ودرو به  خ  ایرانالت روز وجه كامل خودرو را از طریق سایت فروش اینترنتي محصو 3ظرف مهلت  نیز بایدفرد منتخب و تأیید شده 

 باطل خواهد شد. واریز نماید . در صورت عدم واریز وجه،ثبت نام متقاضي  esale.ikco.ir نشاني

شود و وجه مشتري حداكثر ظرف    تلقي مي ثبت نام متقاضي كان لم یكن ،در صورت وجود هرگونه مغایرا در اطالعات وارد شده

هیچگونه مسئولیتي از بابت تحویل  و در این خصوص خواهد شدبرگردانده معرفي شده،  روز به شماره حساب و یا شباي 20مدت  

 .نمی باشد خودرو متوجه شركت 


