گروه شرکتهاي فناوري اطالعات همفکران

تاريخ 0231/01/32 :

سامانه ملي پرداخت الکترونيکي عوارض خودرو

نسخه 0.0.1:

مدارک الزم جهت دريافت خدمت عوارض

رده  :خارجي

 مدارک الزم جهت دريافت خدمت عوارض خودرو :
توجه !


براي دريافت سددرويس عوارض خودرو ميبايسددت مراحل زير طي شددده و مدارک خواسددته شددده قبل يا بعد از
برگزاري کالس آموزش به شرکت ارسال گردد.



تاخير در ارسال مدارک منجر به تاخير در دريافت خدمت خواهد بود.



مدارک خواسدته شدده  -غير از قرارداد دفاتر اسدناد رسدمي تهران -را ميتوانيد از طريق فکس نيز (به شماره
 )127-55717188ارسال نماييد.



در صدورت ارسال مدارک از طري فکس ،پس از ارسال ،با اپراتوری شرکت(داخلی صفر) تماس گرفته و تاييديه
دريافت نماييد.

 مدارک عمومي براي تمام انواع دفاتر(پيشخوان ،اسناد رسمي  ،پست و ) ...
 -1حضور در کالس آموزش مجازي و ثبت کاربر در ليست حضور و غياب.
 -2دريافت و اعالم  IPثابت ( ) IP Staticبه شرکت همفکران :
 براي دريافت  IPثابت ،با شرکتي که اينترنت خود را از آن دريافت کردهايد تماس بگيريد.
 IP ثابت را در نامهاي در قالب سربرگ دفتر پيشخوان به "واحد مديريت دفاتر و کاربران" شرکت ارسال نماييد.
 -3تکميل فرم الکترونيکي اطالعات کاربري :
 در سايت  etax.irروي منوي قرارداد همکاري کليک نماييد.
 سپس روي عنوان "فرم الکترونيکي اطالعات کاربري" ;کليک نماييد.
 فرم الکترونيک باز شدده را با مشخخاات ااح

امتياز دفتر تکميل نماييد و در انتهاي فرم روي کليد ارسددال

کليک کنيد.
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 مدارک اختاااي بر اساس نوع دفاتر :
 -1دفاتر پيشخوان دولت :
 دفاتر پيشخوان تهران :
 با کانون پيشدخوان تهران تماس بگيريد تا تاييديه دفتر را به شدرکت ارسال نمايند (.شماره تماس کانون تهران:
) 66031316
 دفاتر پيشخوان ساير شهرها :
 از انجمن پيشخوان شهر خود تاييديه فعال بودن دفتر را تهيه کرده و به شرکت ارسال کنيد.
 oنکته مهم  :نامه تاييديه پيشخوان بايد در سربرگ و با مهر و امضاي انجمن پيشخوان تهيه و ارسال شود.
 -2دفاتر اسناد رسمي شهر تهران :
 کپي کارت ملي و حکم ابالغ.
 تفاهم نامه  :با اپراتوري شددرکت همفکران (شددماره  130-33612داخلي صددفر) تماس گرفته و سددند پين نويس
تفاهم نامه همکاري را دريافت و پس از تکميل و مهر و امضا ،از طري پست يا پيک به شرکت ارسال نماييد.
{(آدرس  :ميدان آرژانتين ،خيابان شهيد احمد قصير(بخارست) ،خيابان بخارست  ،8پالک  ،8زنگ اول(يا ارسال
به صندوق پستي  :تهران ،اندوق پستي })11351 -3113
 -3دفاتر اسناد رسمي ساير شهرستانها :
 مراجعه به شهرداري و دريافت نامه تاييد و مجوز فعاليت در زمينه وصول عوارض خودرو در دفتر.
 oنکته مهم  :نامه تاييديه شهرداري بايد در سربرگ نامههاي شهرداري و با مهر و امضاي شهرداري دريافت
و ارسال شود.
 -4دفاتر پستي :
 مراکز پسددت ميبايسددت با موافقت شددهرداري و پين از دريافت خدمت عوارض ،با شددرکت همفکران تواف
همکاري امضدا کرده باشدند .در صورت عدم وجود قرارداد همکاري ،امکان اعطاي دسترسي به مراکز پستي آن
شهر ميسر نمي باشد.
 در صورت داشتن قرارداد همکاري با شرکت همفکران ،مرکز پست ،نامه معرفي کاربر خود را ارسال نمايد.
 -1دفاتر  ICTروستايي :
 در صورتي که زير نظر انجمن صنفي پيشخوان باشند ،نامه تاييديه از انجمن پيشخوان دريافت و ارسال نمايند.
 در غير اين صدورت از طري سايت کانون انجمنهاي صنفي دفاتر  ICTروستايي اقدام به دريافت معرفي نامه
نمايند(.سايت )rict.ir
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