
سامانه اینترنتی سوزاندن کارت سوخت مفقودی برای عزیزانی که بنا به هردلیلی کارت سوخت خود را گم کرده اند شروع 

 .به فعالیت کرده است

ممکن است برای هرکسی پیش بیاید که لحظه سوختگیری کارت سوخت خود را پیدا نکند و متوجه شود که آن را گم کرده. 

 .خطور میکند جلوگیری از سودجویی بعضی افراد با سوزاندن این کارت استاولین موردی که به ذهن 

کارت سوخت مفقودی شما ممکن است دست هر کس بیافتد و میتوان احتمال این را داد که کسی از موجودی سوخت شما 

 .استفاده کند. از طرفی الزم است کارت سوخت جدیدی بگیرید تا بتوانید از مزایای آن استفاده کنید

اگر در چنین شرایطی گرفتارید یا عالقه مند هستید بدانید در چنین وضعیتی چه کاری از دست شما ساخته است این مقاله 

 .برای شما تهیه شده است

 10سامانه اینترنتی سوزاندن کارت سوخت مقودی پلیس +

برای هرگونه اقدامی در این اولین قدم در خصوص سوزاندن کارت سوخت جمع آوری مدارک مربوط به خودرو است. شما 

زمینه باید مدارک کامل شناسایی خود شامل شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه و... و همچنین مدارک کامل خودرو شامل 

 .برگ سبز، سند، کارت ماشین و... همراه خود داشته باشید

 



+ شما برای سوزاندن کارت سوخت خود باید 10یا همان سامانه اینترنتی پلیس  Epolice.ir طبق آخرین اطالعیه در سامانه

 .برای دریافت المثنی کارت سوخت خود اقدام کنید

است که در مقاله داخل لینک به بررسی rahvar120.ir یکی دیگر از سامانه های پر کاربرد برای دارندگان خودرو سامانه 

 .مآن پرداخته ای

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به صراحت اعالم کرده است که بدون مراجعه حضوری به یکی از مراجع پلیس  ✅

+ کارت سوخت شما فعال می ماند و هر کسی که رمز شما را حدس بزند یا بنا به دلیلی آن را بداند امکان سو استفاده از 10

 .پیگیری آن عمال امکان پذیر نیست سهمیه دولتی بنزین شما خواهد پود و میتوان گفت

 .+ در بخش مربوط به کارت سوخت خود دارای دو بخش اصلی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد10سامانه پلیس 

 .روی لینک کلیک کنید سامانه سماسبرای اطالع از خدمات 

 برای سوراندن کارت سوخت مفقود شده +10سامانه پلیس 

با هدف ارائه خدمات غیر حضوری و کمتر کردن ترددات غیر ضروری و زمان بر تاسیس شده epolice.ir سایت 

د برای چه خدماتی با اولین نگاه به صفحه اول این سامانه از کارایی بسیار باالی آن مطمئن میشوید و متوجه میشوی  است.

 .که حضورتان غیر ضروری بوده زمان و انرژی خود را هدر داده اید

یکی از گزینه های گاربردی این سامانه خدمات مربوط به کارت سوخت و سامانه اینترنتی سوزاندن کارت سوخت مفقودی 

 .است. با ورود به بخش کارت سوخت شما دو گزینه رو به روی خود خواهید داشت
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نه اول مربوط به خدمت صدور المثنی کارت سوخت است و گزینه دوم مربوط به رفع مسدودی کارت سوخت خودرو گزی

 .های دیزلی است

 .در بخش صدور المثنی کارت سوخت مستقیما آمده است حضور شخص مالک وسیله نقلیه الزامی میباشد

 .واهیم پرداختدر ادامه به بررسی مراحل سوزاندن و دریافت کارت سوخت المثنی خ

 مراحل سوزاندن کارت سوخت مفقودی

پس از درک اهمیت سامانه اینترنتی سوزاندن کارت سوخت مفقودی به بررسی مراحل سوزاندن کارت سوخت خواهیم 

 .پرداخت

مدارک هویتی و مدارک خودرو ی خود را جمع آوری کرده و از وجود تمامی مدارکی که در ادامه آمده است مطمئن  ��

 .شوید

 اصل کارت ملی مالک وسیله نقلیه 

 اصل شناسنامه مالک وسیله نقلیه 

 اصل و کپی برگه سبز خودرو 



 اصل و کپی کارت ماشین/موتور 

 بیمه نامه شخص ثالث خودرو 

 :+ نیاز است ارائه دهید10البته مواردی هم هست که در داخل دفتر پلیس 

  10رسید پرداخت مبلغ واریز شده در کارتخوان دفتر پلیس+ 

 فرم پر شده درخواست کارت سوخت المثنی 

اقدام به جستجو برای بهترین و epolice.ir/dafater + رفته یا با استفاده از این لینک 10پس از این مرحله به سامانه پلیس 

 .+ کنید10نزدیکترین دفتر پلیس 

+ حضور یابد. در صورتی که مالک وسیله نقلیه به 10اصلی خودرو در دفتر پلیس  همانطور که گفته شد نیاز است مالک

هر دلیلی نتواند مراجعه کند نیاز است تا وکالت نامه رسمی به شخص مورد اطمینان خود داده و آن شخص با مدارک 

 .+ مراجعه کند10شناسایی خود به دفتر پلیس 

 .راهور روی لینک کلیک کنید استعالم خالفی خودرو در سایتبرای 

 دریافت کارت سوخت المثنی

پس از آنکه از سامانه اینترنتی سوزاندن کارت سوخت مفقودی اطالع پیدا کردیم نیاز است تا با اقدامات الزم برای دریافت 

 .کارت سوخت المثنی هم آشنا باشیم

+ مراجعه کنید. پس از مراجعه 10برای این کار با مدارکی که در سرفصل قبلی عنوان شد باید به نزدیکترین دفتر پلیس 

مالک خودرو یا وکیل او به همراه وکالتنامه معتبر نیاز است تا فرم مربوط به سوزاندن و دریافت کارت سوخت  حضوری

 .لایر برای انجام این خدمات پرداخت کنید 1.000.000المثنی را پر کنید و مبلغ 
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اشد و فقط از طریق دستگاه مبلغی که پرداخت میکنید شامل هزینه پست کارت سوخت جدید و صدور آن و خدمات دفتری میب

 .کارتخوان داخل دفتر قابل پرداخت است

 .+ به پایان میرسد10پس از ارائه تمامی مدارک قید شده و ارائه دادن نشانی پستی منزل کار شما در پلیس 

پیدا شدن  نکته مهم این که شما با ارائه این مدارک کارت قبلی خود را سوزانده اید و دیگر به هیچ طریقی در صورت ��

 .مجدد آن کارت امکان استفاده از آن وجود ندارد

میتوان گفت عملیات سوزاندن کارت سوخت و اقدام برای صذور کارت سوخت المثنی موازی با هم و در یک مراجعه و 

 .یک فرم صورت میگیرد

 مدت زمان انتظار برای رسیدن کارت ملی المثنی

ن کارت سوخت مفقودی و روش صدور کارت سوخت المثنی پرداختیم. اما سوالی در مطالب فوق به سامانه اینترنتی سوزاند

 که بسیاری از عزیزان به آن فکر میکنند این است که برای رسیدن کارت ملی المثنی چقدر باید صبر کنند؟

شرکت پخش فرآورده  ماه هم میرسید اما به تازگی با توافقاتی که بین 3در پاسخ این سوال باید گفت در گذشته این زمان به 

 .ماه رسیده است 2+ و اداره پست صورت گرفته است این زمان به کمتر از 10های نفتی و پلیس 



 

الزم به ذکر است اگر در رسیدن کارت ملی مشکلی بوجود آمد یا نیاز است استعالم کارت سوخت خود را بگیرید میتوانید از 

 .استفاده کرده و از محل حال حاضر کارت سوخت المثنی خود اطالع یابیدtracking.post.ir سامانه 

الزم به ذکر است تعداد دفعات اقدام برای دریافت کارت سوخت المثنی محدودیتی ندارد و هربار که کارت سوخت شما  ✅

 !پرداخت هزینه و انتظار برای دریافت کارت سوخت جدیدگم شود میتوانید کارت جدیدی دریافت کنید البته با 

 خالصه مطلب

سامانه اینترنتی سوزاندن کارت سوخت مفقودی برای کسانی که کارت سوخت خودرو خود را گم کرده اند طبق اعالم 

 .هنوز در دسترس نیست و مراجعین باید بصورت حضوری اقدام کنند epolice.ir سامانه

+ اقدام به سوزاندن و 10و با ارائه مدارک کامل هویتی و خودروی مربوطه میتوانند در دفاتر پلیس مالک یا وکیل رسمی ا

ماه زمان  2درخواست صدور کارت سوخت المثنی کنند. از لحظه ثبت درخواست تا رسیدن کارت سوخت المثنی میتواند تا 

 .بگذرد

 .استفاده کنید tracking.post.ir ز سامانهدر صورت نیاز به استعالم موقعیت کارت سوخت نیز میتوانید ا
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