
ماشین یکی از مهم ترین وسایل نقلیه می باشد که عالوه بر این که داشتن آن ضروری است، دارای مدارک مختلفی می باشد 

که باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشیم. کارت ماشین دارای برخی از مشخصه ها مانند بارکد می باشد که در صورت 

 .اقدام نمایید ماشین با شماره پالکاستعالم بارکد کارت  در دسترس نبودن آن می توانید برای

توجه داشته باشید که به همراه داشتن کارت خودرو نشان دهنده آن است که خودرو سرقتی نبوده و ماکلیت آن مطلق به خود 

شما می باشد. شاید برای هر شخصی پیش آمده باید که خودرویی را خریداری نموده اما هنوز کارت آن را دریافت نکرده 

 .یا حتی کارت ماشین را گم کرده و در انتظار است تا المثنی آن ارسال شود است.

در این زمان باید به دنبال روش های دگیری برای پیگیری کارت ماشین باشد به همین خاطر تصمیم داریم به صورت کامل 

 .استعالم بارکد کارت ماشین با شماره پالک را برای شما شرح دهیم

د، کارت خودرو یا همان کارت ماشین، یکی از حساس تررین مدارک شناسایی خودرو می باشد که همان طور که می دانی

عدم به همراه داشتن آن می تواند دردسر های جدی ای برای راننده ایجاد کند. شما می توانید برای پیگیری کارت ماشین، از 

 .* اقدام نمایید110دو روش اداره پست و یا شماره گیری کد دستوری #
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 [caption/]نحوه استعالم بارکد کارت ماشین با شماره پالک

به طور کلی به منظور استعالم خالفی خودرو نیاز به بارکد موجود بر روی کارت ماشین دارید که در ادامه نحوه دریافت 

 .به صورت کامل شرح می دهیم آن را از طریق شماره پالک

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9/


 .کلیک کنید و با ما در ایران تحصیل همراه باشید پیگیری کارت ماشین بعد از تعویض پالک برای کسب اطالع از

  

 استعالم بارکد کارت ماشین با شماره پالک

همان طور که پیش تر گفته شد، کارت ماشین یکی از مدارک حائز اهمیت و بسیار مهم برای اثبات مالکیت خودرو به شمار 

همراه نداشتن آن می تواند مشکالتی را برای راننده به همراه داشتن باشد. از این رو باید هر زمان که از خودرو می آید. به 

 .استفاده می کنید، این کارت را با خود به همراه داشته باشید

ال بارکد درج نکته دیگری که باید در مورد کارت ماشین بدانید، اطالعاتی است که بر روی آن درج شده است. به طور مث

استعالم بارکد کارت ماشین با شده بر روی این کارت، می تواند به شما در گرفتن خالفی خودرو کمک کند. از این رو 

یکی از راهکار هایی محسوب می شود که باید با آن آشنا باشید تا در صورت نیاز و عدم دسترسی به کارت  شماره پالک

 .را به دست آورید ماشین، به منظور استعالم خالفی، آن

رقمی می باشد که بر  9یا  8برای استعالم خالفی خودرو، شما نیاز به بارکد پستی روی کارت ماشین دارید. این بارکد کدی 

 .روی کارت ماشین درج شده است

  

 اطالعیه

 .را ابتدای بارکد وارد نمایید M برای استعالم خالفی موتور باید

  

  

 کارت خودرو چیست؟

، رنگ و مشخصات فنی VIN خودرو شامل مشخصات خودرو از جمله شماره پالک، نوع و مدل خودرو، شمارهکارت 

 .)نام، کد ملی، نام پدر و کد پستی( است  خودرو و هم چنین مشخصات مالک خودرو

گامی که خودرو کارت ماشین در واقع سند خودرو محسوب می شود و باید هنگام رانندگی همیشه همراه خود داشته باشید. هن

 .جدید خریداری می کنید کارت خودرو جدید با مشخصات شما و اطالعات خودرو خریداری شده برای شما صادر می شود

  

 اطالعیه

 .بارکد پستی درج شده بر روی کارت ماشین، با بارکد درج شده بر روی برگ سبز و یا سند خودرو متفاوت می باشد

  

 VIN با استفاده از کد نحوه دریافت بارکد کارت خودرو
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بارکد پستی درج شده بر روی کارت ماشین را به دست آورید،  VIN در صورتی که به دنبال راهی هستید تا از طریق کد

 .الزم است بدانید که متاسفانه راهی وجود ندارد

کد پستی درج شده بر بارکد کارت ماشین صرفا بر روی کارت ماشین درج شده است و همان طور که پیش تر گفته شد، بار

 .روی سند خودرو و یا برگ سبز با آن کامال متفاوت می باشد

در صورتی که می خواهید از طریق بارکد پستی درج شده بر روی کارت ماشین، استعالم خالفی خودرو را بگیرید، الزم 

می باشد. بهتر است در زمان گم  VIN استعالم شمارهاست بدانید که این کار صرفا از طریق روش پیامکی و با استفاده از 

 .استفاده نمایید VIN شدن و یا به همراه نداشتن کارت ماشین، برای استعالم خالفی خودرو، از کد

رقمی می باشد و بر روی کارت ماشین و یا  17را که کدی  VIN ، کدVIN شما می توانید به منظور استعالم خالفی با کد

پیامک نمایید. پس از ارسال کد تایید درخواست خواهد شد که با  1101202020برگ سبز درج شده است را به شماره 

 .تومان می باشد 350برای شما ارسال می شود. هزینه هر پیامک معادل  ارسال نمودن کد تایید، خالفی خودرو

موفق به استعالم خالفی خودرو نشدید، می توانید به صورت حضوری با  VIN در صورتی که با کمک بارکد پستی و یا کد

 .، به این مراکز مراجعه نمایید و درخواست استعالم خالفی خودرو را بدهید10ساعت کار پلیس + اطالع داشتن از 

  

 نحوه استعالم بارکد کارت ماشین با شماره پالک چگونه است؟

ی پالک وجود ندارد. اما در برنامه های الزم به ذکر است که به طور کلی راهی برای دریافت و استعالم بارکد پستی از رو

 .مختلفی مانند فرمون، می توانید با استفاده از پالک و بدون نیاز به بارکد پستی، به راحتی خالفی خودرو را بگیرید

الزم است بدانید که بارکد پستی فقط بر روی کارت خودرو و یا کارت موتور درج شده است و روی سند قید نشده است. 

 .وجود در سند خودرو با بارکد روی کارت خودرو کامال متفاوت می باشدبارکد م

رقمی درج شده بر روی کارت خودرو یا همان کارت ماشین،  9یا  8از این رو صرفا می توانید از طریق بارکد پستی 

 .استعالم خالفی را بگیرید
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[caption id="attachment_106846" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نحوه استعالم بارکد کارت ماشین با شماره پالک چگونه است؟

 .را ابتدای بارکد وارد نمایید M توجه داشته باشید که برای استعالم خالفی موتور باید

  

 اطالعیه

 .پیامک کنید 1101202020را به شماره  VIN برای استعالم خالفی خودرو می توانید کد

  

 روی کارت ماشین نیاز داریم؟چرا به بارکد پستی 

همان طور که پیش تر گفته شد، از بارکد پستی درج شده بر روی کارت ماشین، به منظور استعالم خالفی خودرو استفاده 

دریافت کنید، می  10می گردد. اگر تصمیم دارید که خالفی خودرو را به صورت غیر حضوری و بدون مراجعه به پلیس + 

 .د پستی درج شده بر روی کارت ماشین اقدام نماییدتوانید از طریق بارک

  

 خالصه مطلب



کنید، می توانید از برنامه های مختلفی که  استعالم بارکد کارت ماشین با شماره پالکدر صورتی که تصمیم دارید اقدام به 

ارت خودرو جزو مدارک مهمی در دسترسی می باشند، استفاده نمایید. اما الزم است بدانید که به طور کلی کارت ماشین و ک

 .به شمار می آیند که باید همواره آن ها را به همراه داشته باشید تا بتوانید مالکیت خود را نسبت به خودرو ثابت نمایید

 .در تماس باشید 9099072952در صورت عدم دسترسی به این بارکد پستی، می توانید با شماره 

 


	استعلام بارکد کارت ماشین با شماره پلاک
	کارت خودرو چیست؟
	نحوه دریافت بارکد کارت خودرو با استفاده از کد VIN
	نحوه استعلام بارکد کارت ماشین با شماره پلاک چگونه است؟
	چرا به بارکد پستی روی کارت ماشین نیاز داریم؟


