
دریافت کارت خودرو چه باید کرد؟ افرادی که پس از ثبت نام به هر دلیلی موفق به  پیگیری کارت خودرو از پستبرای 

خود نشده اند، می توانند از راه های مختلفی برای رهگیری آن اقدام کنند. یکی از این روش ها سامانه استعالم کارت خودرو 

از ناجا می باشد که عالوه بر ارائه خدمات دیگر، به افراد اجازه می دهد تا به راحتی بتوانند علت تاخیر کارت خودرو را 

البته تماس از طریق شماره تلفن پیگیری کارت خودرو، شیوه دیگر انجام این کار است که در ادامه به طور پیگیری کنند. 

مفصل به توضیح آن ها می پردازیم. اما چنانچه در این مورد دچار مشکل یا سوالی شدید، می توانید با مشاورین و 

 .کارشناسان ایران تحصیل تماس بگیرید

 ختراه های پیگیری کارت سو

با توجه به این که وظیفه ارسال مرسوالت، بر عهده شرکت پست است روال کار معموال به این صورت است که کارت ده 

روز پس از درخواست، ارسال می شود اما اگر در این بازه زمانی کارت سوخت به دست مالک نرسد، رانندگان میتوانند از 

رسوله خود نمایند. رهگیری مرسوالت پستی به طرق مختلفی انجام طریق سایت رهگیری مرسوالت، اقدام به پیگیری م

میشود که هرکدام از این روش های دستورالعملی متفاوت دارد. در ادامه مقاله به راه های مختلف پیگیری کارت سوخت 

 تماس  .میپردازیم

و نام خانوادگی، محل سکونت و کد پیش از هر چیز توصیه می کنیم که در هنگام ثبت درخواست، اطالعات خود اعم از نام 

پستی را با دقت وارد نمایید تا در دریافت کارت خود دچار مشکل نشوید. اما اگر در هر صورت با چنین مشکلی مواجه 

شدید، چند راه وجود دارد که از طریق آنها بتوان اقدام به پیگیری کرد. اصلی ترین روش آن، پیگیری کارت خودرو از 

 .پست است

این کار یا میتوان به صورت حضوری به اداره پست مراجعه کرد و یا از طریق سامانه استعالم کارت خودرو از ناجا برای 

وارد شده و از خدمات مربوطه  http://post.ir اقدام به پیگیری کرد. برای این منظور، افراد می توانند به آدرس اینترنتی

 .  ایران تحصیللی مواجه شدید می توانید با کارشناسان استفاده کنند. اگر در هنگام درخواست با مشک

 .بر روی لینک کلیک کنید روش پیگیری کارت سوخت از طریق کد ملیبرای آگاهی از 

 کارت خودرو از ناجاراهنمای استعالم  -1

 آدرس post.ir را در موتور جستجوگر خود وارد نمایید. 
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 در منوی قسمت باال گزینه خدمات پستی و سپس رهگیری مرسوالت سازمانی را انتخاب کنید. 



 

 

  چند گزینه با عناوین شناسنامه،کارت خودرو،کارت سوخت،گواهینامه، مرسوالت نظام وظیفه و ابالغیه دیوان

اداری برای شما به نمایش در می آید. بخش " کارت خودرو " را انتخاب نمایید و سپس شماره پالک و عدالت 

 .اطالعات خواسته را وارد کنید



 

 

 

 USSD پیگیری کارت خودرو از طریق کد دستوری - 

د دارد. یکی از این عالوه بر سامانه استعالم کارت خودرو از ناجا روش های دیگری برای رهگیری کارت وسیله نقلیه وجو

است. چنانچه مایل به پیگیری  USSD شیوه ها استفاده از شماره تلفن پیگیری کارت خودرو و روش دیگر کد دستوری

 .* می باشد110# گرفتن شماره  USSD کارت خودرو از پست نیستید، الزمه پیگیری بواسطه کد

 یش داده می شود که باید از بین آن ها مورد اول را زمانی که این کد را وارد کردید، چهار گزینه برای شما نما

 .انتخاب نمایید

  یعنی همان خدمات راهور را انتخاب کنید 2در مرحله بعد، گزینه. 

 سپس مشخصات خواسته شده را وارد و تایید کنید تا مورد بررسی قرار گیرد. 

 پیگیری کارت خودرو از طریق تماس با اداره پست -3

 و یا کد دستوری لی نتوانید با یکی از دو روش فوق الذکر یعنی سایت استعالم کارت خودرو از ناجا ممکن است به هر دلی

USSD  نتوانید برای رهگیری کارت خود اقدام کنید. هنوز هم یک راه دیگر وجود دارد، و آن هم تماس با واحد ارتباط

 .مشتری اداره پست می باشد



می باشد و کارمندان پست با پاسخ دادن به تماس شما، سعی  021-84470000منظور شماره در نظر گرفته شده برای این 

 .در راهنمایی شما خواهند داشت

 .لینک را کلیک کنید پیگیری مرسوالت پستی با کد ملیبه منظور دریافت راهنمای 

 صدور المثنی کارت خودرو نحوه درخواست

 

یکی از سواالت رایج در زمینه صدور کارت المثنی خودرو یا کارت خودروی صفر این است که مدت زمان پروسه اداری 

برای صدور کارت خودرو چه مدت میباشد. برای پاسخ به این سوال باید گفت زمان دقیقی وجود ندارد اما به طور تقریبی 

و ماه این پروسه میتواند به طول بینجامد. یکی دیگر از سواالت رایج این است افرادی که کارت از ده روز تا حداکثر د

خودرو خود را بنا به هردلیلی گم میکنند در قدم اول باید چه کاری انجام دهند، باید گفت در چنین مواقعی میبایست بدون هیچ 

م کرد. بدین منظور الزم است که مدارک الزم جهت اعالم مکثی اعالم مفقودی نمود و برای درخواست کارت المثنی اقدا

 .مفقودی را ارائه کرد

 

 

https://irantahsil.org/پیگیری-مرسولات-پستی-با-کد-ملی/
https://irantahsil.org/پیگیری-مرسولات-پستی-با-کد-ملی/


 مدارک الزم جهت المثنی کارت خودرو

  ارائه اصل مدارک شناسایی دارنده خودرو اعم از شناسنامه و کارت ملی، یا اصل وکالت نامه شخص همراه که

 .نماینده قانونی او محسوب می شود

  مالکیت خودرو صادر شده از سوی پلیس راهورارائه نسخه اصلی 

  معموال توصیه می شود که مالک خودرو یک آگهی در مورد گم شدن کارت خودرو خود در یکی از روزنامه های

 .برای پیدا شدن آن منتظر بماند 10کثیر االنتشار قرار دهد و تا 

 کارت مفقود شده نمی پذیرند و تمام عواقب  نهادهای مربوطه هیچ مسئولیتی را در قبال هر گونه سوء استفاده از

 .متوجه فرد مالک می باشد

 اگر مالک وجه معوقه ایی داشته باشد، باید گواهی مفاصاحساب اجرائیات را ارائه دهد. 

 پرداخت وجه در نظر گرفته شده جهت صدور کارت امثنی الزامی است. 

 مبالغی همچون هزینه های پستی بر عهده مالک خدرو می باشد 

توجه داشته باشید که هر چند شماره تلفن پیگیری کارت خودرو یک روش آسان است و یا سایت استعالم کارت خودرو از 

 .ناجا می تواند در دسترس همه باشد، اما اقدام از طریق پست به نوعی مطمئن ترین راه خواهد بود

 چطور کارت سوخت برگشت میخورد و برای این کار چه باید کرد؟

ودرو شامل تمام اطالعات و مشخصات خودرو شامل با تمام توضیحاتی که ذکر شد، در بسیاری موارد کاستی از کارت خ

جانب اداره پست نیست و گاهی به دالیلی همچون اشتباه وارد نمودن آدرس محل سکونت و در منزل نبودن تحویل گیرنده، 

بار مرسوله را به درب  3می خورد و مامور پستی باید  کارت به دست مالک خودرو نرسد. در چنین مواردی کارت برگشت

 .منزل شخص بیاورد

ماه در اداره پست نگهداری می شود. چنانچه در این مدت  3کارت مربوطه تا  اگر در این سه مرتبه کارت دریافت نشود، 

اما اگر در بازه سه ماه  کند.  دارنده خودرو خواهان دریافت کارت باشد، باید به صورت حضوری به اداره پست مراجعه

همچنان مالک پیگیر کارت سوخت خود نشود، باجه پست دیگر پاسخگو نخواهد بود و دارنده بایستی آن را از طریق ناجا 

 .حضور یافت 10دنبال نماید. بدین منظور میبایست در یکی از ادرات پلیس + 

 .روی لینک کلیک کنیدبر  ثبت شکایت تاخیر پست برای راهنمای
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 مدارک مورد نیاز برای پیگیری کارت خودرو

چنانچه کارت خودرو برگشت بخورد، فردی که قصد پیگیری کارت خودرو از پست را دارد باید یکی از مدارک زیر را 

 .تهیه و به سازمان مربوطه ارائه دهد

 و باشدسندی که مربوط به مالکیت منزل مسکونی به نام دارنده خودر. 

 سندی که نشان دهنده اجاره منزل مسکونی به نام فرد مالک خودرو باشد. 

 ارائه جواز کسب از سوی مالک خودرو. 

  ارائه مدارک و گواهی دال بر اشتغال به تحصیل فرزندان به همراه آدرس محل سکونت والدین ) تاییدیه آموزش و

 پرورش منطقه نیز ضروری است.(

  سوی مرکز یا اداره محل خدمت ) مخصوص کارکنان نیروهای مسلح و نهادهای دولتی( به ارائه معرفی نامه از

 .همراه آدرس محل سکونت

  اگر فرد در خانه والدین سکونت داشته باشد، باید سند استیجاری یا ملکی آن را که به نام پدر و مادر است، ارائه

 .دهد

 روارائه سندی واحد مسکونی که به نام همسر دارنده خود. 

 برگه و فیش آب، برق یا گاز منزل. 

 نحوه ویرایش مشخصات الزم برای پیگیری کارت خودرو

در بسیاری از مواقع، دلیل عدم دریافت کارت خودرو مواردی همچون تغییر محل سکونت می باشد. به همین دلیل، ویرایش 

این کار و ایجاد هر گونه تغییر، کاربران آدرس در فرم ثبت نامی ضروری می باشد تا برگشت کارت اتفاق نیفتد. برای 

 .مراجعه کنند  Rahvar120.ir/index عزیز جهت پیگیری کارت خودرو از پست بایستی به سامانه

ایجاد شده است تا مالکان بتوانند به اصالح  120همانند شماره پیگیری کارت خودرو ، این سایت توسط سامانه راهور 

ت، صفحه ایی قرار داده شده است که در آن گزینه ویرایش مشخصاتی همچون کد پستی، اطالعات بپردازند. در این سای

 .شماره تلفن، آدرس و ... موجود می باشد

یک نکته مهم در اینجا آن است که حتما سعی کنید برای استعالم کارت خودرو از ناجا از یک آی پی ایرانی استفاده کنید، 

وارد سامانه شوید. بدین ترتیب، به راحتی تغییرات جدید اعمال می شود و کارت در  چرا که در غیر این صورت نمی توانید

 .زمان مقرر به دستتان خواهد رسید

 خالصه مطالب

همان طور که گفته شد کارت خودرو یکی از مدارک مهم میباشد که نشان دهنده مالکیت خودرو است. مادر این مقاله به 

چنانچه در  .رداختیم و راهنمای سامانه استعالم کارت خودرو از ناجا را ارائه دادیمنحوه پیگیری کارت خودرو از پست پ

دریافت کارت خودرو و یا هر گونه مرسوله پستی خود به مسئله ایی برخوردید، می توانید برای دریافت، رهگیری، 

صبح  8همه روزهای هفته از ساعت ویرایش، و اخذ المثنی از کارشناسان ایران تحصیل راهنمایی بگیرید. همکاران ما در 

 .در همه روزهای هفته در حال پاسخگویی به سواالت شما هستند 12الی 
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