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 سماس   تی در سا نی بنز هی مانده سهم

 

سامانه  ) عبارت مخفف امانه که این ساستعالم اعتبار سوخت بنزین و مشاهده مانده اعتبار سوخت می باشد. امانه ای برای س  ،سماس

ی و مدارس این امکان را  ، رانندگان سازمان تی مانند اسنپ، تاکسینندگان تاکسی های اینترن ه تمام راب د( می باشترک اطالعات سفر شم

 که به مشاهده سهمیه بنزین خود در سامانه سماس بپردازند. می دهد 

هده باقی مانده سهمیه بنزین خود به صورت حضوری در  مشاای تمام رانندگان باید بر، همیه بندی بنزینرح سطدر ابتدای راه اندازی  

ت می  رت کامال آنالین ثب به صو  سامانه سماس تمام اطالعات و داده های سفرل های خاصی اقدام می کردن اما در حال حاضر در مح

 و هیچ نیازی برای مراجعه حضوری وجود ندارد. شود  

بنزین در سماس، امکانات سایت  ، نحوه مشاهده اعتبار بنزین در سامانه سماس آموزش گام به گام مشاهده سهمیه ر این مقاله به د

 پرداخت. ایت سماس خواهیم سحوه مشاهده باقی مانده سهمیه بنزین در سماس و ن 

 

 samas.moi.ir راهنمای ورود به سامانه سماس

ین خود در  مشاهده باقی مانده سهمیه بنز ر قادر بهباشد، از روش زی انی که کد ملی آن ها در سامانه سوخت گیری ثبت شده رانندگ تمام

 انه سماس خواهیم پرداخت. در ادامه به آموزش گام به گام ورود به سام سایت سماس می باشند. 

با  توانید وارد نمایید. همچنین می  اکس خود فگر گوگل یا فایرسماس، عبارت سامانه سماس را در مرورمانه به ساورود در ابتدا برای 

 . رد شوید طور مستقیم به سامانه مذکور وابه   samas.moi.irی اینترنتی وی نشان بر رلیک ک

 

ی آن وارد  شد. با کلیک بر رو ما می با ، سایت اصلی سماس و سایت مورد نظر می شودسایتی که در گوگل نمایش داده معموال اولین 

 شوید.  سفر  مانه مشترک اطالعات سا

 

 سماس  مشاهده سهمیه بنزین در سامانه 

به   اعتبار سوخت ال حاضر در ح به توضیح است که  الزم ونگی مشاهده سهمیه بنزین در سامانه سماس بپردازیم،ه به چگپیش از آن ک

براین تنها  ناالم مقدار سوخت با وارد کردن کد ملی در سامانه سماس امکان پذیر می باشد. ب ستعو ا کارت ملی افراد واریز می شود 

گونگی مشاهده سهمیه بنزین در  ه چدر ادامه ب  ن در سامانه ثبت شده باشد. یشامل ده از این سامانه می باشند که کدفات افرادی قادر به اس

 سامانه سماس خواهیم پرداخت. 

عالم اعتبار سوخت، گزینه استعالم رانندگان را  ت ی اسپس برا شده و س samas.moi.irتی ماس به نشانی اینترن ابتدا وارد سایت س

 نید.انتخاب ک

 

وده  لی خود را به عنوان مالک خودرو وارد نمکد مرحله کافی است و در این مده می شود دانمایش در صفحه بعد تصویر مطابق زیر  

 و گزینه استعالم را انتخاب نمایید. 

شاهده خواهد بود و  ی که به کد ملی شما اعتبار سوختی واریز شده باشد، اطالعات و میزان اعتبار سوخت شما قابل مورت در ص سپس 

لی قابل  تمامی اعتبار سوخت رانندگان از طریق کد م سهمیه بنزین خود را مشاهده نمایید.د آخرین وضعیت و باقی مانده می توانی 

ار رقم  ، چهاشد. همچنین به صورت پیش فرض رمز سوخت گیری رانندگانب  های بانکی نمی نیازی به ارائه کارت ت و استعالم اس

 ده است. ن ها در نظر گرفته شآخر کد ملی آ



ز سوخت به کد ملی مالک  م واری منزله عدبه  اعتبار سوخت انجام نشده است« زی وار یکد مل نی ا  ی »خطا، تا کنون برامشاهده پیام 

ها  اعتبار سوختی برای کد ملی آن فرادی امکان پذیر است که ن در سامانه سماس تنها برای اه بنزی سهمی  . در وافع مشاهدهمی باشد

ز قبیل اسنپ و  رنتی ابرای مثال تاکسی های اینت  حل کار خود مراجعه نمایند.د به می گان بابرای رفع این مشکل رانند واریز شده باشد.

 .به وجود آمده را نمایندمشکل ل مرتبط با خود مراجعه نموده و درخواست رسیدگی به ماکسیم باید به شرکت های حمل و نق

  یم ری ز  نحوهبه  ینترنت ی ا یها  ی دوگانه سوز فعال در تاکس ا ی و  ین ی بنز یخودروها  ی ار سوخت براسبه اعتب نحوه محاشایان ذکر است 

 :باشد

دوگانه   یکنند و خودروها ی م افت ی در تری ل 300تا سقف   تری ل 75/8  ،ری کردن مس یط  لومتری ك 100هر  یبه ازا  ین ی بنز یخودروها 

 کنند.  یم افت ی سوخت در تری ل 180تا سقف   تری ل 25/5  ری کردن مس ی ط لومتری ک 100  یسوز به ازا 

 

 راهنمای سوخت گیری در سامانه سماس 

چرا که را آشنایی کامل با راهنمای سوخت   یار مهم است بس  samas.moi.irبا سامانه سماسی و سوخت گیر با نحوه کار  آشنایی

ر  ) سوخت گیری د  رای پاسخ به سوالب .بود د خواهی انه  راحتی و بدون اتالف وقت قادر به استفاده از امکانات این سام ه گیری سماس ب 

 بال نمایید:زیر را دن سامانه سماس شامل چه مراحلی است؟ ( مراحل 

 .گاهی کارت سوخت جا ای  دی کن  یندارد که از کارت سوخت خود استفاده م ی. تفاوت دیی نما ی ری ابتدا اقدام به سوخت گ •

 دی سوخت، کارت خود را در قسمت مربوطه بکش نهی به منظور پرداخت هز •

 .دی را انتخاب کن  یپرداخت اعتبار نهی گز •

باشد،   یم ی رمز اعتبار خود را که همان چهار رقم آخر کد مل د،ی هده نمودصفحه مشا یکه مبلغ پرداخت را بر رو  یهنگام •

 .دیی وارد نما

 .آن درج شده است یموفق بر رو  اتی ت عملشود که عبار ی به شما داده م ید ی پرداخت، رس ندی پس از انجام فرآ •

 

قبل اشاره   حات ی خت همانطور که در توضمشاهده مانده اعتبار سو  ی برا د،ی شد samas.moi.irپس از آنکه وارد سامانه سماس  

مانده   ی اقاطالعات الزم را در مورد ب  یری قبل از سوخت گ دی تا بتوان  دیی مشاهده مانده اعتبار سوخت را انتخاب نما نهی گز م،ی کرد

. در  دیی رمز کارت سوخت خود را وارد نما دی مشاهده مانده اعتبار سوخت با ی که برا دی . توجه کن دی خود داشته باش  یاعتبار سوخت 

 . باشدی صاحبان کارت سوخت م  یرقم آخر کد مل 4رمز کارت سوخت اصوال  یحالت کل

 

 

 

 در سامانه سماس برای دریافت سهمیه بنزین  مدارک مورد نیاز

صحت اطالعات وارد شده  و از  یران تاکسی های اینترنتی مختلف باید اطالعات خود را در زمین ثبت نام به درستی وارد نمایندسف

 بود. ند ین خود نخواهسهمیه بنز  صورت قادر به استفاده ازحاصل نمایند در غیر این  اطمینان 

 : انه سماس ز برای دریافت سهمیه بنزین در ساممدارک مورد نیا

 ( شوندی )به صورت کامل با پسوند و پ   ری سف ی خانوادگ نامو نام •

 .دی هست  ی تپس ری که با آن سف یلی شماره موبا •

 یتپس ر ی سف یکد مل •

 (نامهی اعتبار، نوع گواه خی تار نامه،ی صدور، شماره گواه خی )اطالعات کامل شامل: تار نامهی گواه •

 (VIN اره پالک خودرو، کداطالعات کامل شامل: مدل خودرو، شم  ) اطالعات مربوط به خودرو •

 (مهی اعتبار ب  خی نامه، تار مهی خودرو ) اطالعات کامل شامل: کد ب  مهی اطالعات مربوط به ب  •



 ب رانندگانحسا سهمیه ای و زمان واریز آن به  رمز اعتبار سوخت 

نه  عدد در سامارت تغییر این در صو  فه شده است.گر در نظر شخص ی  کد مل رقم آخر 4رمز اعتبار سوخت به صورت پیش فرض 

 اده نمایید.د استفایگته سوخت گیری نیز از رمز جدی ، در جسماس

ماهه در   ک ی  ری کشور، علت تاخ یها یران ی تاکس ه ی اتحاد رعاملی بنابر اعالم مدان، نندگحساب رابه  با زمان واریز سوخت ط در ارتبا

باشد. کارکرد رانندگان  یاس عملکرد ناوگان مبر اس ه ی سهم صی ، تخص samas.moi.irسوخت در سامانه سماس    هی سهم  یزی وار

به ماه گذشته بوده که در شانزده دوره گذشته،   وط هر ماه در واقع مرب  یز ی وار هی سهم نی هر ماه به سامانه ارسال شده، بنابرا انی در پا

 انجام گرفته است.  یزی وار نی ماه، ا 25هر ماه حداکثر تا 

 

 سماس  سامانهعلت عدم دریافت سهمیه بنزین در  

 

 ش ی مای پ  زانی م

 ن،ی آنال یها  یتاکس   شما در تمام شی مای است در ماه گذشته مجموع پ  ممکنعدم دریافت سهمیه بنزین دالیل گوناگونی دارد برای مثال 

 نی بنز تری ل ۳۰۰خود تا سقف  شی مای پ  زانی م ش ی با افزا یبعد یها در ماه  دی توان ی صورت م نی باشد. در ا لومتری ک ۲۰۰کمتر از 

 .دی کن  افتی در

 

 حت در اطالعات ثبت شده عدم ص

به  نسبت  دی صورت با نی نکرده باشد. در ا دیی و ثبت احوال اطالعات شما را تا دی است اطالعات خود را اشتباه ثبت کرده باش ممکن

 .ش اطالعات خو اقدام نماییدویرای 

 

 ی ثبت شده در حساب تپس یخانوادگ در نام و نام ییط امالوجود غل

 دی توان  ی م رت ی که درصورت وجود مغا خود  ی در حساب کاربرور کامل و با پسوند  پیشوند  به ط ی خانوادگ کامل نام و نام واردکردن 

در شهرها، نسبت  آن ها با مراجعه به دفاتر  ای اعالم و تاکسی اینترنتی های مربوط به شرکت های مانه  در ساخود را    یاطالعات فرد 

 .دی کن  ام خود اقد  ی و اصالح اطالعات فرد ریی به تغ

 

 خودرو  VIN اشتباه بوده شماره 

شماره   نی به اصالح ا ازی . درصورت ن ردی گیسوخت به شما تعلق نم ه ی خودرو( اشتباه وارد شود، سهم ییشناسا)کد  VIN شماره اگر

 .دی رانندگان، اطالعات خود را اصالح کن   تی سا  قی از طر دی توان یم

 

 اشتباه در شماره پالک خودرو  

اصالح شماره پالک   یحالت برا   نی . در اردی گی سوخت به شما تعلق نم ه ی ره پالک خودرو اشتباه وارد شده باشد، سهماگر شما 

 .دی ارسال کن  کتی ت  یبان ی پشت  ی برا ،ی ها ، تپسی و یا سایر تاکسیران ی های اسنپپشتیبان با مراجعه به  دی توان یم

 

 نامه  مهی ب  یکتای اشتباه در واردکردن کد  



با  دی توان ی م زی ن  کتای اصالح کد  ی نخواهد شد. برا ز ی شما وار  ی سوخت برا ه ی سهم د،ی نامه خود را اشتباه وارد کن  مهی ب  یاکت ی کد  اگر

رانندگان نسبت به اصالح اطالعات   ت ی سا ق ی از طر ای در شهرها و یل تپسی و اسنپ تاکسران یهای مربوطه از قب مراجعه به دفاتر 

 .دی خود اقدام نمائ 

 

 اخبار سامانه سماس  نی آخر

 

 کند  ی نظارت م ینترنت ی ا ی سماس بر تخلفات رانندگان مسافربر ها سامانه

 

وزارت کشور   ی که از سو های تاکس نی ا ینظارت  نامهنیی اظهارکرد: در آ ینترنت ی ا یهای نظارت بر تاکس قنادان، درباره نحوه  رضای عل

  زی شدن را ن  لی تکم تی دارد و البته قابل یشده است که جدول مشخص  فی تعر یو حمل و نقل یشده تخلفات آنها در دو قالب صنف دی تأک

 .دارد

 

نامناسب   یهاسوار کردن در محل  ای  ادهی هستند همچون درخواست مبلغ باالتر، پ  یکه مردم از آنها ناراض یافزود: عمده مشکالت  یو

و اتاق اصناف   هاه ی در اتحاد یتخلف برابر قانون نظام صنف نی ا دی با نامهنیی که مطابق آ شود یم یتخلفات صنفمربوط به حوزه  رهی و غ

 .ردی گقرار  یدگی مورد رس

 

 فرسوده در سامانه سپند و سماس   یهزار تاکس 68از  شی ب  ی نوساز

 

  یفرسوده در همکار ی ها یتاکس ری سا  ینوساز ری گی به طور مستمر پ  یشهر  ی ها یران ی تاکس هی و اتحاد های اری و ده  های شهردار سازمان

 :اضافه کرد یضامن   ی دستگاه ها هستند. مرتض ری با سا

 

  ی دستگاه ها ی بخش از سو نی ا ییسامانه ثبت نام نموده اند و امور اجرا نی هزار راننده در ا ۶۵تاکنون  ندهی آ یلی سال تحص یبرا

 .است یری گی در حال پ  ربطی ذ

 

مختلف بر بستر   ی امر در شهرها نی ا یاشاره نمود و اظهار کرد: سامانده ینترنت ی ا یها ی تاکس تی فعال یبه سامانده نی همچن  یضامن 

 .سامانه اطالعات سفر )سماس( در حال اجراست

 

سوخت بهره مند   ی ا ارانه ی  هی انجام داده از سهم شی مای سامانه متناسب با پ   نی در ا شی مای بخش با ثبت پ  نی افزود: ناوگان فعال در ا یو

 گردند.  یم


