ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و رﻣﺰ آن را ﺗﻐﺮ
دﻫﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ رﮐﻮرد ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﻪ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ رﺳﯿﺪ؛
ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺷﺪه در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ و ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ ﻗﻮت
ﮔﺮﻓﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺮد و در ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ۵۶ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن راه ﺣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق را دو ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت
ﺳﻮﺧﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻣﻮج ﺗﻐﺮ رﻣﺰ ﮐﺎرت و درﯾﺎﻓﺖ آن دوﺑﺎره
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را دارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻤﺎن ﮐﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪارﯾﺪ .وﻟﯽ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻟﻤﺜﻨﯽ و
ﺗﻐﺮ رﻣﺰ دارﯾﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

از ﭘﻠﯿﺲ ۱۰+ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ اﺻﻠﯽ و اﻟﻤﺜﻨﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻠﯿﺲ ۱۰+ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدرو،
ﺧﻮدش ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﺺ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺑﻨﺰﯾﻦ دارد ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻮﮐﻞ ،ﻣﺪارک اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻨﺪ ،ﮐﺎرت ﯾﺎ ﺑﻨﭽﺎق ﺧﻮدرو و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺪارک دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدرس ﭘﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرتﺧﻮانﻫﺎی دﻓﺎﺗﺮ
ﭘﻠﯿﺲ ۱۰+اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻼک ﻗﺪﯾﻤﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﺎرت اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪهاﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﺳﺖﺗﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪهاﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﭘﻼک ﺧﻮدرو در ﺳﺎﯾﺖ  sokht.epolice.irاز ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ و زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺴﺖ

ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اداره ﭘﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و ﮐﺎرت ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

رﻣﺰﮔﺬاری و ﺗﻐﺮ رﻣﺰ
ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت را درون دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﯿﺎم

ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ ،آن را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﺒﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ رﻣﺰ  ۴رﻗﻤﯽ ﺧﻮد را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﻣﺰ
ﺗﺎﺪ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ رﻣﺰ ﮐﺎرت ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ،ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن ﮐﺎرت درون دﺳﺘﮕﺎه و وارد ﮐﺮدن
رﻣﺰ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻐﺮ رﻣﺰ را اﻧﺘﺨﺎب ،رﻣﺰ ﻗﺒﻠﯽ را ﺣﺬف و رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻣﺰ ﺧﻮد را  ۵ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎرت ﺷﻤﺎ ﻗﻔﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان در

ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮوﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

