 ۵۷ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺗﻮزﯾﻊ  ۹۲۴ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪه و ﻃﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه و در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ
ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺗﻮزﯾﻊ  ۹۲۴ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺗﺎ
ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪه و ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه و در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن از ﺳﻮی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ،از ﺳﻮم آذر ﺗﺎ اول
دیﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۳ﺗﺎ  ۹۷ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه و در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در اﻃﻼﻋﯿﻪای
اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدرو و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎی
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪه ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۳ﺗﺎ  ۱۳۹۷ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ) (WWW.POST.IRﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ درج ﺷﻤﺎره  VINﺧﻮدرو در ﺑﺨﺶ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ “ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ” از آﺧﺮﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،زﯾﺒﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ – ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ – ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ  ۹۲۴ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۵۷ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺴﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
روزاﻧﻪ در اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی آدرس ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ
درﺣﺎل ﻏﺮﺑﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺳﻮال ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ از ﻣﺎﻟﮑﺎن در ازای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرت
ﺳﻮﺧﺘﺸﺎن  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺻﺪور ﮐﺎرت و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.

