
 |  ی پالک فعال دارم؟ | مشورت ###  استعالم پالک فعال با کد مل ای + آ  یاستعالم پالک خودرو با کد مل

ها  بفراد این امکان را می دهد تا پالک هایی فعالی را که تحت مالکیتشان است اما در دسترس آن به  رو با کد ملی عالم پالک خوداست 

 . کندجلوگیری می سوء استفاده های هویتی ز ا ینده در آآیند این فرنیست را شناسایی نمایند. 

می باشد و افراد بیشتر از این تعداد نمی توانند پالک ثبتی به نام  دد ع 5هر شخص ای ز برعالوه بر این تعداد پالک های مجا  

ای خودرو خود نیز اقدام کنند بنابراین الزم است  خت خالفی ها ر تعویض پالک باید نسبت به پردد بعد از ه باشند. فر خودشان داشته 

 مطالعه نمایید. را که در این مقاله به آن پرداخته ایم به استعالم پالک خودرو با کد ملی 

مردم مبنی بر آیا پالک فعال   رایج  سوال  در این مقاله بهچنین خته ایم. همک خودرو با کد ملی پرداآموزش استعالم پالدر این مقاله به 

 دارم؟ پاسخ داده می شود. 

 

 چه زمانی استعالم پالک خودرو واجب است؟ 

پالک  ، واجب است؛ اما چرا استعالم (کلت ی و موتور س نی )اعم از ماشیه وسایل نقلتمام دارندگان   ینام برا ه ب  ی استعالم تعداد پالک ها

   دهد.  ی خودش را نشان م تی در دو موقع ی استعالم پالک فعال با کد مل اهمیت است؟خودرو امری ضروری 

 

 !دی کرده ا یدار ی را خر ی دی جد  یخودرو  ک ی که  یزمان  .1

به هر حال در  گذشت.  یتوان از کنار آن به راحت  یشود و نم  یاست که هر روزه انجام م یاز معامالت  یکی و فروش خودرو  دی خر

است   نی ا نی قوان   نی از ا یکی شود.   تی رعا ی خاص نی قوان  دی با یگر ی د هی نقل له ی هر وس ای  کلت ی و فروش خودرو و موتور س دی هنگام خر

 .زده شود داری به اسم خر نی پالک ماش کلت،ی موتور س ا ی ل گرفتن خودرو ی و قبل از تحو د ی که هنگام خر

به اسم شما زده   دی با نی حالت ها پالک ماش نی ا ی! در هر دو خودرو نو و یا دست دوم وجود ندارد  در خریددر این مورد تفاوتی  البته

 .روش آموزش داده خواهد شد نی شما انجام شود که در ادامه ا  ی استعالم پالک فعال با کد مل دی موضوع، با نی اطالع از ا ی شود. برا

پالک را انجام   ضی داده باشد تا مراحل تعو داری به خر یوکالت   ی کند. اگر فروشنده ا ی فروشنده هم صدق م ی موضوع برا نی ا البته

  فروشنده انجام شود، عواقب آن بر عهده نی با پالک ماش ی حتما از صحت مراحل انجام کارها مطلع شود؛ چرا که اگر جرم دی دهد، با

   .خواهد بود فروشنده 

 

 !بنام را انجام دهند یبهتر است که استعالم تعداد پالک ها  خودرو، همه دارندگان  .2

کار چه   نی اما ا د؛ی نام را انجام دهه ب  ی استعالم تعداد پالک ها د،ی نکرده ا یدار ی را خر ید ی اگر خودرو جد ی که حت  شود  ی م هی توص

بر عهده شخص شما است. به   زی ، تمام مشکالت مربوط به آن خودرو ن پالک خودرو به اسم شما باشد کی که  ی دارد؟ زمان  یلزوم

! چرا که پالک خودرو به اسم شما  دی شو  ی، شما مجرم شناخته ماقدام به دزدی نمایدشما  یرو با پالک خود ی طور مثال اگر شخص

را   یرت ی و اگر هرگونه مغا  دی را انجام ده ی بار استعالم پالک فعال با کد مل کی که هر چند وقت  می کن  ی م هی توص لی دل نی هم به .است

 متوجه شما نشود.  یتا مشکل دی گزارش ده ۱۱۰ سی به پل د،ی مشاهده کرد

 

 

 آیا پالک فعال دارم؟ 

پالک خودرو به اسم آن ها زده   ا ی خواهند بدانند که آ یو م باشندکرده  یدار ی خودرو را خر  کی  یبه تازگمردم ممکن است عده ای از 

فعال که با    یاست. تمام پالک ها  ری امکان پذکلیک ساده و تنها با چند  یموضوع به راحت  نی ااز اطالع خوشبختانه  ر؟ ی خ ای شده است 

پالک ها را مشاهده   نی سازمان ا  نی ا تی سا  قی توان از طر یشوند و م ی راهور ثبت م زمانشده اند، در سا  یداری فرد خر ک ی  یکد مل

 .کرد



 

خودتان وارد سامانه   ی به استفاده از کد مل دی توان  ی. شما مست ی ن  ویژه ایبه وارد کردن اطالعات  یاز ی فعال ن  ی مشاهده پالک ها یبرا

خودرو  آموزش مرحله به مرحله استعالم پالک   می . در ادامه قصد دارنماییدآن را مشاهده  دی دار یو اگر پالک فعال دی م پالک شواستعال

 . می هد حی را توض یبا کد مل

 

 service.rahvar120.ir یسامانه استعالم پالک فعال با کد مل 

  ی حضور ی ه خدمات دولت به مردم، در جهت کاهش مراجعه هاسامان  انندهم ،یمتعدد ینترنت ی ا  ی گذشته، سامانه ها یانسال یط  در

پالک   تی اطالع از وضع یشده است. برا ی دولت، طراح  یبه امور، از سو  یدگی روند رسافزایش سرعت و   یدولت  ی افراد به اداره ها

است که  نموده  ی را طراح service.rahvar120.ir  به آدرس ی راهور، سامانه ا یامانتظ ی روی ن  زی فک شده هر فرد در راهور ن 

  .ندی نما یبا کد مل خودرو  آن، اقدام به استعالم تعداد پالک فعال قی توانند از طر ی م ک،ی و تنها با چند کل یبه راحت  ه،ی نقل لی وسا نی مالک

  فه،ی نظام وظ ت ی کارت سوخت، وضع ،یمرسوالت پست  یری گی پ  همچون  ی سامانه، اقدام به ارائه خدمات متعدد  نی اآن، عالوه بر 

  ی روی و ن  س ی که به ارگان پل گری از خدمات د ی اری و بس یصدور مجوز خروج موقت از کشور، استعالم تعداد پالک فعال با کد مل

استعالم تعداد پالک فعال با کد   انی سامانه فراهم نشده است. متقاض نی از ا کپال ف ی اما امکان توق  دی نما یباشند م یمرتبط م یانتظام

 سامانه بهره مند گردند.  نی توانند از امکانات ا ی الک فک شده هر فرد در راهور، مپ  ت ی و اطالع از وضع یمل

 

 ا کد ملی ب استعالم پالک خودرو 

  ی توانند آن را انجام دهند. به هر حال اگر نگران تعداد پالک ها  یو همه افراد م ست ی ن  یاصال کار سخت   یاستعالم پالک فعال با کد مل

و پالک   دی برو ش ی پ  ری طبق مراحل ز دی توان  یم د،ی ری بنام خود را بگ ی استعالم تعداد پالک ها دی خواه  یو م دی خود هست  ت ی تحت مالک

 .دیی خود را مشاهده نما یها

کلیک  جستجو   نهی گز یو رو   دی کن  واردگوگل   ی جستجودر کارا در  «یمانتظا یروی ن  ینترنت ی ابتدا عبارت »درگاه واحد خدمات ا 

 . نمایید

 ش 1

  ک ی آن کل ی رو ری ز ری طبق تصو  ستی است. کاف یانتظام ی روی ن  یکی خدمات الکترون  تی سا د،ی نما یکه گوگل جستجو م یت ی سا نی اول

 . د ی مورد نظر شو تی تا وارد سا دی کن 

 ش 2

فک    یاز آن ها استعالم پالک ها یکی که  دنمایی  ی را مشاهده م  ی خدمات مختلف و مرتبط یانتظام یروی ن  ینترنت ی خدمات ا ت ی در سا

 . نمایید کی خدمت کل  نکی ل یکار رو  نی ا  یاست. برا ی فک شده، همان استعالم پالک فعال با کد مل  یشده است. البته استعالم پالک ها

 ش 3

پالک   ت ی » استعالم وضع نهی گز ی رو یاستعالم پالک فعال با کد مل ی برا د،ی شو یراهور م س ی خدمت پل ز ی در مرحله بعد شما وارد م

 . دی فک شده « بزن 

 ش 4

وارد سامانه    یبا کد مل ستی کاف  تی قسمت از سا نی . در ادی شو یبنام با کد م ی استعالم تعداد پالک ها ی اصل ت ی مرحله وارد سا نی در ا

  ی رو  تی و در نها دی را وارد کن  یت ی . در قسمت دوم، شماره امن دی خود را به طور کامل وارد کن  یاول کد مل لدی ورود در ف  ی. برا دی شو

 .دی ک کن ی »جستجو« کل نهی گز

 ش 5



پالک فعال دارد،   ک ی فرد   ری ز ر ی شود. در تصو ی داده م  شی نما تی سا نی شما در ا ت ی فعال تحت مالک ی تمام پالک ها ه،ی بعد از چند ثان 

مشخصات مربوط   ن،ی شود. همچن  ی داده م شی نما ی ادتری ز یها ف ی باشد، تعداد رد ادتری فرد ز تی تحت مالک یاگر تعداد پالک ها  یول

 شود.  ی داده م ش ی نما یفک پالک، شهر و شهر شماره گذار  خی تار ،یکد مل  ک، به پالک مانند شماره پال

  یداری خر ای را فروخته اند  یکلت ی که از موتور س ی. افراد ستی تنها مختص خودرو ن  یاستعالم پالک فعال با کد مل الزم به ذکر است 

  یتوانند طبق مراحل آموزش داده شده اقدام کنند و با کد مل یرا دارند م کلتی قصد استعالم پالک موتور س  یلی به هر دل ای کرده اند، 

 .ندی نما هدهفعال را مشا  یخودشان تعداد پالک ها 

 

 پالک استعالم پالک خودرو با شماره 

امکان استعالم   ای است که آ نی ا د ی آ یم ش ی را دارند، پ خود   یپالک ها تی که قصد اطالع از وضع ی افراد ی که برا یاز سواالت  یکی 

 پالک خودرو با شماره پالک وجود دارد؟ 

 

  ی اشخاص نموده است. لذا برا  یبه منظور ارائه خدمات به رانندگان، اقدام به ثبت شماره پالک ها با کد مل یو رانندگ ییراهنما سی پل

  تی سا  نی ا قی وارد شوند و از طر  یو رانندگ ییراهنما س ی پل تی خودشان به سا ی استعالم پالک فعال الزم است که اشخاص با کد مل

  ی به وارد کردن شماره پالک نبوده و الزم است که رانندگان فقط با کد مل یازی اقدام به استعالم کنند. در سامانه استعالم پالک فعال، ن 

  ی اقدام به استعالم پالک فعال با کد مل ت ی سا نی ا ق ی از طر مربوطه وارد شوند و تی پالک بوده است، به سا یخودشان که قبال دارا 

 .کنند

 

وجود ندارد که امکان استعالم پالک خودرو با شماره پالک را فراهم نموده باشد و الزم است   ی سامانه ا چی در حال حاضر ه ن،یبنابرا

  نی ا ق ی مراجعه کنند و از طر یو رانندگ ییراهنما س ی پل تی فک شده خودشان به سا ا ی که اشخاص به منظور استعالم پالک فعال و 

 کنند.  یخودرو خود با کد مل الک اقدام به استعالم پ  تی سا

 

 

 استعالم مالک پالک خودرو 

امکان استعالم مالک پالک خودرو با پالک   ای است که آ نی ا د ی آ یم شی خودرو پ  ک ی  دارانی خر  یکه معموال برا یاز سواالت  یکی 

که امکان استعالم مالک پالک خودرو با شماره پالک وجود نداشته و در حال   میی بگو دی سوال با نی خودرو وجود دارد؟ در پاسخ به ا

کار   نی انجام ا آن اقدام به ق ی استعالم مالک پالک خودرو وجود ندارد تا اشخاص بتوانند از طر ر به منظو ی سامانه ا چی حاضر، ه

 .ندی نما

 

موارد الزم است که اشخاص با پالک   نی پالک خودرو با شماره پالک وجود دارد. در ا تی امکان استعالم مالک ییدر موارد استثنا البته

  خود یدفاتر اقدام به استعالم مالک پالک خودرو  نی ا قی مراجعه کنند و از طر یپالک استان  ضی مورد نظر خودشان به دفاتر تعو

در رابطه با   یاطالعات  چی شود و ه  ی پالک خودرو با شماره پالک موافقت نم تی از مواقع با استعالم مالک ی اری . البته در بسندی نما

پالک امکان استعالم   ضی و با مراجعه به مراکز تعو  یشود، اما فقط به صورت حضور  یپالک خودرو به اشخاص داده نم تی مالک

استعالم مالک پالک خودرو   ی برا  یروش چی صورت ه نی ا ری وجود خواهد داشت و در غ ی مالک پالک خودرو به صورت حضور

 وجود نخواهد داشت. 

 

 خودرو  نکات مهم درمورد استعالم پالک فعال

 .دی خود را همراه داشته باش یمراحل، حتما کارت بانک یانجام تمام یکه برا  دی داشته باش ادی به  •



 .با وکالت از او انجام دهد ای خودرو   یپالک را همراه با مالک قبل ض ی مراحل برگ سبز خودرو و تعو تواند ی م داری خر •

قبل از مراجعه به   نیبنابرا کنند؛یم یدهنوبت ینترنت ی مراکز به صورت ا یتمام 1399 وری کرونا، از شهر یماری ب  وعی ش با •

  افت ی در نی تمام مراحل ا ینترنت ی پالک ا ضی تعو ی مقاله نوبت ده. در دی ری و نوبت بگ دی راهور مراجعه کن  ت ی به سا دی ها باآن

 .می اداده  حی توض تانی برا یر ی صورت تصونوبت را به 

پالک   ت ی انجام مراحل استعالم وضع ی را برا یشتری باشد، ممکن است الزم باشد زمان ب  به نام شما ثبت شده  یقبال پالک اگر •

 .دی خودرو صرف کن 

  فروخته   یرا وکالت  خودرویی . اگر اند معامله کرده  یصورت وکالت   ضرورت دارد که به یافراد  یپالک برا  ضی تعو استعالم •

نام خود نکرده باشد    پالک را به  داری که اگر خر چرا  د؛ی حاصل کن  نانی اطم دی از انتقال پالک به نام شخص جد دی حتما با د،ی ا

 . دی پاسخگو باش یاز لحاظ قانون  دی که با دی هست  اشم نی مرتکب شود، ا یو جرم

 

 

 د ملی کک فعال با آخرین اخبار استعالم پال

 

 د ترانزیت خودرو اسناتعویض ازی سامانه درخواست آنالین دریافت و راه اند

  یخودروها  دی جد تی اسناد ترانز افتی و در ت ی دفترچه مالک E  ،D ،B  ،A   یسر  یها  پالک ضی و تعو  افت ی در انی پس متقاض نی از ا

ثبت   ه نسبت ب  idp.taci.ir با مراجعه به سامانه توانندیم  ، یو مسافربر  یاعم از باربر یو ناوگان حمل و نقل عموم  ی سوار

 .اقدام کنند نی درخواست خود به صورت آنال

 و واگذاری پالک خودرو وجود ندارد دودیتی برای شماره گذاری مح

خودرو    رانی ا یهاو در حال حاضر در انبار  می ندار یو واگذار  یشماره گذار  ی برا یت ی محدود چی راهور فراجا گفت: ه سی پل سی رئ 

 .هزار پالک خودرو وجود دارد 60 پای سا یهاهزار پالک خودرو و در انبار 70

ها را به بهانه شماره  خودرو   یسوال که چرا خودروسازان برخ نی در پاسخ به ا انفری سردار هاد  ما،ی صداوس ی خبرگزارگزارش   به

است که از راهور   1400شان مربوط به   ی دی تول ی از خودروسازان خودرو یافزود: متاسفانه برخ کنند،ینشدن واگذار نم یگذار

 . ستی ن  سر ی موضوع م نی کنند که ا ی ه گذارشمار 1401ها که مربوط به سال گذشته است،  خودرو  نی ا خواهندیم

 

 خالصه مطالب 

کار تعداد   نی باشد. رانندگان با انجام ا ی فعال خودرو م ی استعالم پالک ها یروش ها نی از آسان تر یستعالم پالک خودرو با کد ملا

کنند.   ی م یری جلو گاز سوء استفاده از نام خود به عنوان مالک   جهی کنند و در نت  یم ییرا که به نامشان است شناسا یفعال  یپالک ها

موضوع مطلع   نی را از ا یانتظام سی ربط مانند پل ی به نامتان است الزم است فورا مراجع ذ یشما پالک طالع که بدون ا  یدر صورت 

با توجه   نی که به نام شما ثبت شده است، طبق قانون بر عهده شما خواهد بود. بنابرا یچرا که انجام هرگونه تخلف با شماره پالک دیی نما

پالک فعال   ای و پاسخ به سوال ) آ  ینحوه مشاهده و استعالم پالک خودرو با کد مل ی بررسمقاله به  نی موضوع، در ا نی ا تی به اهم

 .دی ری ارشناسان مشورت تماس بگخصوص با ک نی . در صورت وجود هرگونه سوال در امی دارم؟ ( پرداخته ا


