ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﻮارض
آزادراهﻫﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﻓﮑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی -ﻣﻬﻠـﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﻋـﻮارض
آزادراهﻫـﺎ ﺑـﺮای آن دﺳـﺘﻪ از ﻣﺎﻟﮑـﺎن ﺧـﻮدروﯾﯽ ﮐـﻪ از ﺗـﺎرﯾﺦ ۲۸
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺧﻮد ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮﺷﻔﯿﻊ ،ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ روشﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﻮارض آزادراهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﻮارض آزادراهﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻮاع ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮐﺪ دﺳﺘﻮری  USSDﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺮداﺧﺖ از اﯾﻦ دو ﻃﺮﯾﻖ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮﺷﻔﯿﻊ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﺑﯿﻦ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی،
ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای و ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺖ  ۲۴دﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری
ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آزادراهﻫﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺒﻮر
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز داﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻮارض ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه
اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﻼک ﺧﻮدرو ﺑﻪ  ۱۰۰۰۰۱۵۳۱ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد را اﺳﺘﻌﻼم ﮐﻨﻨﺪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻌﻼم از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ
ﺷﻤﺎره ﭘﻼک ﺧﻮدرو ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﻣـﻮرد ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒـﺖ اﻋﺘـﺮاض ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺎﻟﮑـﺎن ﺧـﻮدرو،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼک ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻦ

اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﻣﮏ  ۱۰۰۰۰۱۵۳۱ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ
اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻋﻮارض ﺧﻮدرو اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﻮق ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺨﻔﯿﻒ در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟
ﻣﯿﺮﺷﻔﯿﻊ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺪادی از ﭘﺮداﺧﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﻮارض آزادراهﻫﺎ ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﺮدد ﮐﻪ ۴۰
ﺑﺎر در ﻣﺎه ﺗﺮدد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﻼک ع )ﻋﻤﻮﻣﯽ( و ت )ﺗﺎﮐﺴﯽ( ﻓﻌﻼ ً از
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻋـﻮارض اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ آزادراهﻫـﺎ ﻣﻌـﺎف ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از زﻣـﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدرو اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،از ﺑﺎﻣﺪاد  ۲۸اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻋﻮارض ﭼﻬﺎر
آزادراه ﺗﻬﺮان – ﺳﺎوه ،ﻗﺰوﯾﻦ – زﻧﺠﺎن ،ﮐﺮج – ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺗﻬﺮان – ﻗﻢ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪ و روش ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر آزادراه از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ درآﻣﺪ ﺗﺎ ﭘﻼک ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل  ،۱۳۹۸ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدرو ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻮارض اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
آزادراه را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻗﺪام
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎﯾﯽ آﺷﻨـﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﮐﺎرتﺧﻮان ) (POSدر ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻮارض ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺤﻞ ﻋﻮارﺿﯽﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ
در ﻣﺤﻞ ﻋﻮارﺿﯽﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدروﯾﯽ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺛﺒﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮوز ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد را اﺳﺘﻌﻼم و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل
ﺧﻮد را ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﻮارض  ۴۸ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﺧﻮدرو ﭘﺲ از  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه از ﻫﺮ آزادراﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻇﺮف اﯾﻦ ﻣﺪت ﻋﻮارضﺷﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﻤﻮل
ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  aaniro.irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آزادراهﻫﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض آزادراهﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮓ
از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮدرو
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮارض اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آزادراهﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
آزادراهﻫﺎ از ﺑﺎﻣﺪاد  ۲۸اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮط
ﮐـﻪ ﺷﺎﻣـﻞ آزادراهﻫـﺎی ﺗﻬﺮان–ﺳـﺎوه ،ﻗﺰوﯾﻦ–زﻧﺠـﺎن ،ﮐﺮج–ﻗﺰوﯾـﻦ و
ﺗﻬﺮان–ﻗﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺗﺎپ،
ﮐﯿﭙﺎد ،اوﺗﻮل ﯾﺎر ،ﺳﺎﯾﺖ  nspay.irو ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻮز
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﺤﺪوده آزادراهﻫﺎ ﻋﻮارض ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

