
 سامانو اعالم مفقودی کارت سوخت + لینک درخواست

هفقْدی کاست عْخت یکی اص هؾکالتی اعت کَ افشاد صیادی با آى دسگیش ُغتٌذ. آى ُا بؼذ اص گن کشدى کاست عْخت خْد 

سامانو  بَ دًبال صذّس کاست عْخت الوثٌی ُغتٌذ. آى ُا بشای ایي کَ بتْاًٌذ کاست عْخت جذیذی دسیافت کٌٌذ بایذ دس

ثبت ًام کٌٌذ. ثبت ًام دس ایي عاهاًَ بغیاس آعاى اعت ّ ؽوا تٌِا با چٌذ هشحلَ عادٍ هی تْاًیذ  عالم مفقودی کارت سوختا

دسخْاعت صذّس کاست عْخت الوثٌی سا ثبت کٌیذ. دس حال حاضش ؽوا بشای اػالم هفقْدی کاست عْخت خْد هی تْاًیذ 

 .دسخْاعت خْد سا ثبت کٌیذ هشاجؼَ کٌیذ ّ دس آى جا mob.gov.ir بَ عاهاًَ

با تْجَ بَ ایي کَ ثبت دسخْاعت صذّس کاست عْخت الوثٌی ؽشایظ خاصی داسد ّ ؽوا بایذ هفقْدی کاست عْخت خْد سا 

اػالم کٌیذ تا بتْاًیذ دسخْاعت صذّس الوثٌی آى سا صادس کٌیذ. دقت کٌیذ دس صْستی کَ بالفاصلَ بؼذ اص گن کشدى کاست 

سا اػالم ًکٌیذ هوکي اعت اص کاست عْخت ؽوا عْ اعتفادٍ کٌٌذ. بَ ُویي دلیل الصم اعت دس اعشع  عْخت خْد هفقْدی آى

ّقت دس ایي هْسد اقذام کٌیذ. حال اگش دعتشعی عشیغ بَ عاهاًَ اػالم هفقْدی کاست عْخت سا ًذاؽتَ باؽیذ هی تْاًیذ ایي 

ع ّقت بَ صْست آًالیي دسخْاعت صذّس کاست عْخت کاس سا بش ػِذٍ کاسؽٌاعاى هؾْست قشاس دُیذ تا آى ُا دس اعش

 .تواط حاصل فشهاییذ 9099075307 الوثٌی ؽوا سا اًجام دٌُذ. بشای تواط با ایي کاسؽٌاعاى هی تْاًیذ با ؽواسٍ تلفي

 سامانو صدور کارت سوخت المثنی

هشاجؼَ هی  01فاتش پلیظ+ُش کغی کَ کاست عْخت خْد سا گن هی کشد بایذ بَ صْست حضْسی بَ د 0011قبل اص عال 

کشد تا دس آى جا با اػالم هفقْدی کاست عْخت خْد بتْاًذ دسخْاعت صذّس کاست عْخت الوثٌی سا اسائَ دُذ؛ اها اص آرس 

اًجام  mob.gov.ir تاکٌْى ایي فشآیٌذ بَ صْست غیشحضْسی ّ دس عاهاًَ خذهات ُْؽوٌذ دّلت ُوشاٍ بَ آدسط 0011

کاُؼ یافتَ اعت؛ اها ؽوا دس صْست لضّم هی تْاًیذ  01ى هشاجؼات حضْسی بَ دفاتش پلیظ+هی ؽْد. اص آى صهاى تاکٌْ

 .اسائَ ًواییذ 01بَ صْست حضْسی ًیض دسخْاعت صذّس کاست الوثٌی عْخت خْد سا ًیض دس دفاتش پلیظ+

 

 



 

  

 .سّی لیٌک کلیک کٌیذ یَ بٌضیي دس عاهاًَ عواطهؾاُذٍ عِو ت کغب اطالػات بیؾتش دس هْسد ًحٍْجِ

  

نحوه درخواست صدور کارت سوخت المثنی در سامانو اعالم مفقودی کارت 

 سوخت

 

 

 

 

 

 

https://mashwerat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b3/


 

اهشّصٍ اعتفادٍ اص کاست عْخت بشای اعتفادٍ اص عِویَ بٌضیي دّلتی بغیاس ضشّسی اعت. بَ طْسی کَ ؽوا دس اعشع 

هشاجؼَ کٌیذ ّ دس آى جا هشاحل ثبت  سامانو اعالم مفقودی کارت سوخت ّقت ّقتی کاست عْخت خْد سا گن کشدیذ بایذ بَ

 .ّ دسخْاعت صذّس کاست عْخت الوثٌی سا اًجام دُیذ

قت کٌیذ دس صْستی کَ ؽوا کاست عْخت خْد سا گن کشدٍ باؽیذ ّ آى سا دس عاهاًَ اػالم هفقْدی کاست عْخت اػالم د

ًٌواییذ اهکاى ُش گًَْ عْ اعتفادٍ اص آى ّجْد داسد ّ هوکي اعت افشاد دیگشی اص عْخت دّلتی ؽوا اعتفادٍ کشدٍ ّ عِویَ 

آؽٌایی داؽتَ  mob.gov.ir ّسّد بَ عاهاًَ اػالم هفقْدی کاست عْخت ؽوا سا هصشف کٌٌذ؛ بٌابشایي ؽوا بایذ با ًحٍْ

 :باؽیذ کَ دس اداهَ هشاحل ّسّد بَ آى سا بیاى هی کٌین

 .سا دس هشّسگش خْد جغتجْ کٌیذ تا ّاسد آى ؽْیذ mob.gov.ir آدسط عاهاًَ اػالم هفقْدی کاست عْخت بَ ًؾاًی� 

 .دس عوت ساعت صفحَ سّی گضیٌَ ّسّد کلیک کٌیذ �

 

� 

 

 

https://mob.gov.ir/


 

 .کلیک ًواییذ« ّسّد با ؽواسٍ ُوشاٍ»حاال سّی گضیٌَ  

 

 .ؽواسٍ تلفي خْد سا سّی کادس هؾخص ؽذٍ ّاسد کٌیذ تا کذ تاییذ بشای ؽوا اسعال ؽْد �

 .کلیک ًواییذ اعتؼالم پالک خْدسّ با کذ هلی یبشا

https://mashwerat.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/


 

حاال بؼذ اص آى کَ کذ تاییذیَ سا دسیافت ّ ثبت کشدیذ هی تْاًیذ ّاسد عاهاًَ اػالم هفقْدی کاست عْخت ؽْیذ. دس آى جا  �

ساحتی دسخْاعت صذّس کاست عْخت الوثٌی سا ثبت هی تْاًیذ اص اهکاًات هختلف عاهاًَ اعتفادٍ کٌیذ. بَ طْسی کَ بَ 

 .ًواییذ



 

  

 مدارک الزم برای صدور کارت سوخت المثنی

 :ل صیش ُغتٌذؽوا بشای دسخْاعت صذّس کاست عْخت الوثٌی خْد بایذ هذاسکی سا داؽتَ باؽیذ کَ ایي هذاسک بَ ؽک

 اصل کاست ّعیلَ ًقلیَ ّ بشگ عبض � 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اصل ّ کپی ؽٌاعٌاهَ هالک ّعیلَ ًقلیَ � 

 اصل ّ کپی کاست هلی هالک ّعیلَ ًقلیَ � 

 آدسط ّ کذ پغتی هحل صًذگی هالک ّعیلَ ًقلیَ � 

 بیوَ ًاهَ ؽخص ثالث � 

 سعیذ فیؼ هشبْط بَ ُضیٌَ ثبت دسخْاعت � 

 .کلیک کٌیذ سُگیشی بغتَ پغتی با کذ هلی هْسد بشای کغب اطالػات بیؾتش دس

 نحوه پیگیری صدور کارت سوخت المثنی

ؽوا بشای ایي کَ صذّس کاست عْخت الوثٌی خْد سا پیگیشی کٌیذ هی تْاًیذ بَ دّ سّػ حضْسی ّ غیشحضْسی اقذام 

 .کٌیذ کَ ُش کذام اص آى ُا سا بیاى هی کٌین

 پیگیری غیرحضوری صدور کارت سوخت المثنی

ات الکتشًّیک اًتظاهی بَ ًؾاًی ؽوا هی تْاًیذ پیگیشی صذّس کاست عْخت الوثٌی خْد سا بَ کوک پایگاٍ ایٌتشًتی خذه

پیگیشی کٌیذ. ًحٍْ اعتؼالم کاست عْخت دس  tracking.post.ir یا عایت اداسٍ پغت بَ آدسط ایٌتشًتی epolic.ir ایٌتشًتی

 .هطالؼَ کٌیذ پیگیشی هشعْلَ پغتی با ًام خاًْادگی آى ُا سا هی تْاًیذ دس هقالَ

 پیگیری حضوری صدور کارت سوخت المثنی

با تْجَ بَ ایي کَ دس حال حاضش عاهاًَ اػالم هفقْدی کاست عْخت ساٍ اًذاصی ؽذٍ اعت؛ اها ؽوا هی تْاًیذ بشای پیگیشی 

 .هشاجؼَ کٌیذ 01صذّس کاست عْخت الوثٌی خْد بَ صْست حضْسی بَ دفاتش پلیظ+

 � اطالػیَ �

س کاست عْخت الوثٌی بشای دفؼات هتؼذد ّجْد ًذاسد؛ اها بایذ بیي دّ صذّس کاست عْخت ُیچ گًَْ هحذّدیتی بشای صذّ

 .هختلف بشای یک ّعیلَ ًقلیَ حذاقل دّ هاٍ گزؽتَ باؽذ
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https://mashwerat.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c/


 

 مدت زمان صدور کارت سوخت المثنی

ُفتَ ّ  2دس حال حاضش هذت صهاى هؾخصی بشای صذّس کاست عْخت الوثٌی ّجْد ًذاسد؛ اها دس بِتشیي حالت هی تْاًذ 

هاٍ صهاى ببشد. دقت کٌیذ ُش چَ تؼذاد کاست ُای عْختی کَ صادس هی ؽًْذ صیاد باؽذ هذت صهاى  2دس حذاکثش صهاى 

صذّس کاست عْخت الوثٌی ؽوا ًیض طْالًی خْاُذ ؽذ. ُوچٌیي بَ یاد داؽتَ باؽیذ کَ اگش اص صذّس کاست عْخت قبلی 

 .ّس الوثٌی آى صهاى بیؾتشی سا هٌتظش بواًیذؽوا حذاکثش دّ هاٍ ًگزؽتَ باؽذ بایذ بشای صذ

 

 

 

 

 

 

 



 

 .کلیک ًواییذ ًحٍْ ّسّد ّ ثبت ًام عایت ایشاى خْدسّ جِت اطالع اص

 خالصَ هطلب

بَ آدسط  سامانو اعالم مفقودی کارت سوخت ُش کغی کَ کاست عْخت خْد سا گن کشدٍ باؽذ هی تْاًذ با هشاجؼَ بَ

دس آى ثبت ًام کشدٍ ّ ّاسد پٌل کاسبشی خْد ؽْد. دس آى جا الصم اعت با دسج ؽواسٍ تلفي خْد ثبت  mob.gov.ir ایٌتشًتی

هاٍ هٌتظش بواًذ تا کاست عْخت  2ُفتَ تا  2دسخْاعت صذّس کاست عْخت الوثٌی سا دسج کٌذ. بؼذ اص آى الصم اعت حذّد 

ی خْد هی تْاًیذ بَ صْست حضْسی ّ غیشحضْسی خْد سا دسیافت کٌذ. ؽوا بشای پیگیشی صذّس کاست عْخت الوثٌ

 .اقذام کٌیذ

هشاجؼَ هی کٌیذ ّ دس آى جا اص آخشیي ّضؼیت کاست عْخت خْد اعتؼالم  01دس سّػ حضْسی ؽوا بَ دفاتش پلیظ + 

گیشیذ. دس سّػ غیشحضْسی ًیض بَ عایت اداسٍ پغت ّ عایت دفتش خذهات الکتشًّیکی اًتظاهی هشاجؼَ کشدٍ تا بَ  هی

احتی دس کوتشیي صهاى هوکي اص آخشیي ّضؼیت کاست عْخت الوثٌی خْد اعتؼالم بگیشیذ. حال اگش کاست عْخت ؽوا بَ س

هْقغ صادس ًؾذٍ باؽذ یا ایي کَ هْفق ًؾذیذ دس عاهاًَ، اػالم هفقْدی کاست عْخت خْد سا اػالم کٌیذ هی تْاًیذ با 

 .اط حاصل فشهاییذتو 9099075307 هؾاّساى عاهاًَ هؾْست بَ ؽواسٍ تلفي
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