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 .1شناسنامه سند
1.1

هدف
هدف از تهيه اين سند بيان ويژگيها و قابليتهاي خاص نرم افزار سامانه ي ملي عوارض خودرو مي باشد.

1.1

محدوده
محدودهي اين سند سامانه خدمات الکترونيکي پرداخت عوارض خودرو در کل کشور ميباشد.
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 .1ويژگيهاي کلي طرح :
سامانهي ملي پرداخت عوارض خودرو يک سامانه ي الکترونيکي يکپارچه و متمرکز با قابليتها و ويژگيهاي متعددي است
که با داشتن استانداردهاي الزم  ،موجب ايجاد وحدت رويه و ساماندهي در اجرا  ،مديريت و نظارت شده و با افزايش
سرعت ،کيفيت و دقت پاسخگويي ،باعث ايجاد کاهش هزينه در شهرداريها و افزايش رضايت در متقاضيان خواهد شد.
بنابراين در ارائهي اين سرويس توجه به نکاتي چند بسيار حائز اهميت ميباشد:
 .5طرح ملي عوارض خودرو  ،صرفاً نرم افزاري جهت مکانيزه نمودن عوارض خودرو در سطح شهرداري نيست.
 .2دامنهي عملکرد طرح ملي عوارض خودرو  ،منحصر به يک شهر يا استان نخواهد بود.
 .1هدف اصلي از اجراي طرح  ،برون سپاري خدمت به دفاتر بخش خصوصي مي باشد.
 .4اجراي طرح مذکور هيچ هزينه اي اعم از هزينه هاي سخت افزاري  ،نرم افزاري ،پشتيباني و  ...براي شهرداري
نخواهد داشت.
 .1پيوستن هر شهر به اين طرح به مثابه پيوستن يک جوي به رودي عظيم است  .در واقع با اجراي اين طرح در
شهر شهروندان به عنوان عضوي از گروه شهروندان عضو شده در نظر گرفته خواهد شد.

 .1قابليتهاي طرح :
1.1

قابليت بهرهگيري از نظام هماهنگ اطالعاتي با معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظاامي ساازمان
ثبت احوال کشوري و شرکت پست جمهوري اسالمي ايران جهت اطالعات خودرو و اطالعاات هاويتي
آدرسي افراد.
بر اساس توافق صورت گرفته اطالعات در مجموعه ،توسط سرويس نيروي انتظاامي ماورد صاحت سانجي قارار
گرفته و مشخصات خودرو توسط بانک اطالعاتي نيروي انتظامي مورد تاييد قرار مي گيرد.
همچنين با توجه به برقراري ارتباط اين سيستم با بانک اطالعاتي ثبت احوال  ،در صورت نبود و ياا نااقب باودن
اطالعات مالک خودرو پس از جستجوي خودرو از بانک اطالعاتي ناجا  ،کافي است با داشتن کد ملي و تاريخ تولد
مالک اطالعات وي را از بانک اطالعاتي اداره ثبت احوال مورد جستجو قرار داده و به صاورت خودکاار در ساامانه
تکميل نمود .
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در اين سيستم  ،در صورت نياز به تکميل اطالعات مالکان خودرو و ثبت اطالعات آدرس آنهاا در ساامانه  ،بادون
نياز به ثبت دستي و تنها با داشتن کد پستي يا شماره تلفن ثابت مالک ،مي توان اطالعات معبر آدرس را از باناک
اطالعاتي اداره پست  ،جستجو و به صورت خودکار در سامانه تکميل نمود.
 1.1استفاده از سوئيچ مستقل بانک شهر:
سوئيچ واسطه اي دربرگيرنده سخت افزار ،نرم افزار و پايگاه داده است که پيام هاي مربوط به تراکنش ها را بين
ابزار پذيرش و مقصد پذيرش جابجا مي کند .به منظور پاسخگويي هر چه سريعتر به تراکنشهاي ارسال شده به
بانکهاي عضو شتاب و جلوگيري از بروز مشکالت دسترسي به خدمات بانکي در مواقعي که ترافيک مراجعات براي
پرداخت عوارض خودرو افزايش مي يابد .در اين سيستم از سوئيچ مستقل بانک شهر استفاده ميگردد.
 1.1تجميع اطالعات وسوابق پروندهها به صورت کشوري و ارائه خدمت به صورت يکپارچه ميباشد.
با توجه به ويژگي تمرکز سرويس به لحاظ بستر سخت افزاري و نرم افزاري و بانکهاي اطالعاتي مرتبط ،با تحت
پوشش قرارگرفتن هر شهر در اين سيستم ،مالکان خودرو در هر نقطه از کشور فارغ از استان و شهر محل سکونت
خود ،قادر به پرداخت عوارض خودرو و دريافت گواهي پرداخت عوارض بوده و گواهي صادر شده در سطح کل کشور
معتبر خواهد بود.
اين ويژگي سبب مي شود که تمام سوابق پرداختي عوارض هر خودرو در هر نقطه از ايران قابل مشاهده بوده و براي
وصول عوارض نيازي به ثبت سوابق در سامانه نخواهد بود .
 1.3به روز بودن قوانين در سامانه و انطباق هوشمند بين اطالعات راهور ناجا با جداول سازمان امور مالياتي
کشور جهت افزايش دقت اطالعات و محاسبات بدون دخالت کاربر و نيروي انساني.
با توجه به اهميت انجام محاسبات دقيق و صحيح عوارض خودرو بر اساس انواع خودروهاي موجود در کشور ،در
اين سيستم تکميل و تصحيح اطالعات پايه مطابق با آخرين تغييرات اعالم شده از طرف سازمان امور مالياتي در
جداول پايه ي بهاي فروش خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي خودروهاي وارداتي
توسط شرکت همفکران انجام و در محاسبات سيستم اعمال ميگردد.
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 1.1رايگان بودن  %100سامانه درکليه ابعاد نرمافزاري وسختافزاري و خدمات توساعه و پشاتيباني باراي
شهرداري.
1.3

متناسب با هدف برون سپاري به دفاتر پست و پيشخوان با دقت بسيار باال در محاسبات بدون دخالت
کاربر در اطالعات و محاسبات با لحاظ نمودن کليه شرايط امنيتي.

 1.3کيفيت بسيار باالي سامانه به همراه کاربري ساده و شکيل باال بودن سارعت پاساخگويي و کمتارين
ميزان حجم ورود اطالعات.
1.3

پرداخت به شيوه الکترونيکي با امکان دريافت استعالم آنالين از درگاه پرداخت.

1.0

امکان استعالم الکترونيکي از وضعيت گواهي پرداخت به شيوهاي اينترنتي و از طرياق تلفان هماراه
جهت استفاده دفاتر اسناد رسمي و عموم مردم.

 1.10راهاندازي سامانه اطالع رساني به آدرس الکترونيکي  www.etax.irجهات اساتفاده عماوم ماردم و
کاربران طرح از جمله سرويس استعالم و ليست مراکز ارائه خدمات و . . . .
 1.11امکان پرداخت عوارض به شيوه اينترنتي و بدون مراجعه به شهرداري و يا دفاتر پست و پيشاخوان در
درگاه ملي پرداخت عولرض خودرو به آدرس  www.cartax.irو يا از طريق سايت شهرداري.
سيستم پرداخت عوارض محاسبه شده در سيستم  ،در کمترين زمان و از طريق درگاه بانکهاي مختلف عامل و باه
صورت الکترونيکي و اينترنتي انجام مي پذيرد.در اين سيستم به منظور جلاوگيري از توقاف عملکارد سيساتم در
مرحلهي پرداخت  ،بانکهاي مختلفي تعريف شده اند که در صورت باروز مشاکل در درگااه يکاي از بانکهاا امکاان
انتخاب ساير بانکهاي عامل ميسر خواهد بود.
 1.11مديريت و اعمال تنظيمات پيش فرض:
سيستم عوارض ملي خودرو بر اساس روشها  ،قوانين و استانداردهاي کشوري طراحي و تنظيمات پيش فرض
مربوطه در آن اعمال گرديده است تا محاسبات عوارض براي خودروهاي هم تيپ و هم نوع به صورت يکسان در
سراسر کشور انجام پذيرد .اما با توجه به احتمال وجود روشها و قوانين محلي متفاوت در هر شهر  ،اين سيستم
قابليت آن را دارد که هر شهرداري بتواند فرمولهاي محاسباتي و دستورالعملها ي خود را در سيستم وارد نمايد .و بر
اساس شماره پالک و آدرس مالک  ،عوارض خودرو به حساب شهرداري همان شهر واريز گردد.
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 1.11شيوهي پرداخت اينترنتي :
شيوهي پرداخت عوارض پس از محاسبات سيستمي و مشخب شدن مبلغ قابل پرداخت به صورت اينترنتي در نظر
گرفته شده است به اين ترتيب شهروندان مي توانند مستقالأ يا با کمک دفاتر مجاز ارائهي خدمت از طريق پرتال
مشترک اينترنتي  ،نسبت به پرداخت عوارض خودرو خود از طريق کارتهاي بانکي عضو شبکهي شتاب اقدام نمايند.
 1.13اعطاء پنل مديريتي و نظارتي بر عملکرد سامانه و دفاتر به شهرداري جهت ماديريت آناليان عملکارد
سامانه.
ميزان عملکرد دفاتر و مراکز ارائه خدمات به تفکيک بازه هاي تاريخي ،شهرستان ،مرکز ارائه دهنده خدمت ،کاربر
ارائه دهنده خدمت و همچنين تعداد مؤدي و تعداد خودرو خدمت داده شده از امکانات و آمارهائي هستند که از
طريق سامانه ميتوان دريافت نمود.
از طريق اين پنل ،ميتوان گزارش تفصليلي درآمد حاصل از پرداخت عوارض خودروها به همراه ريز تراکنشهاي
مربوطه را بر اساس روزهاي فعاليت  ،دفاتر ارائه دهنده ي خدمت  ،واريزيهاي صورت گرفته به حساب شهرداري
و جدول وصول عوارض  ،به تفکيک انواع خودروهاي خدمت داده شده ،مشاهده و نتايج را در قالب فايلهاي
 PDF ، Excelدريافت نمود .
همچنين  ،با توجه به وجود پرونده هاي خاص در موضوع پرداخت عوارض و عدم امکان پاسخگوئي مستقيم به
آنها در مراکز اجرائي و نياز به بررسي و اعمال نظر کارشناسان محترم شهرداري در اين نوع از پرونده ها که شامل
موارد خاص از جمله قبوض  ،گواهيهاي اخذ شده در سنوات قبل مي شوند ،سامانه قابليت ارسال به کارتابل
کارشناسان شهرداري را داشته تا پس از بررسي و سير مراحل قانونيو اعمال نظر کارشناسان شهرداري  ،نسبت به
وصول عوارض آنها اقدام گردد.
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 1.11وجود سازمان متناسب با نيازهاي طرح با توجه به تجربه اجراي پروژههاي مشابه کشوري از جمله طرح
ملي ماليات بر مشاغل خودرو از جمله موارد زير که به صاورت دائماي ساازماندهي شاده و مشاغول
فعاليت هستند.
 5.5.5آموزش کاربران به شيوههاي به شيوههاي مختلف حضوري ،غيرحضوري (الکترونيکي) ،مکاتبهاي ،ماوردي
و حين کار (غيرمحسوس) به کاربران دفاتر و برگزاري آزمونهاي دورهاي و موردي.
 5.5.2پشتيباني به کليه مخاطبين طرح به طريق مختلف از جمله پشتيباني آنالين (مسنجر) ،پشاتيباني آفاليان
(ايتيکت) ،پشتيباني تلفني (مرکز تماس  ،)42671هوشمند (به شيوه سيستمي).
 5.5.1امور مشترکين از جمله مديريت کاربران ،مديريت حقوقي دفاتر و مراکز دسترسي ،بازرسي عملکرد دفااتر،
مديريت مالي ،رسيدگي به شکايات ،انتقادات و پيشنهادات ،اطالع رساني و . . . .
5.5.4

واحد توسعه سامانه جهت توساعه ساامانه در کلياه ابعااد توساعه کيفاي ،توساعه قابليتهااي عملکاردي و
غيرعملکردي ،توسعه امنيت ،بوميسازي سامانه منطبق با نيازهاي محلي ،ارتقا سطح کارائي سامانه و . ...

 1.13امکان مشاهدي ريز محاسبات عوارض :
سامانهي ملي عوارض خودرو اين امکان را فراهم مي سازد که عناوين محاسبه شدهي عوارض خودروي خاص را به
همراه ريز تراکنشهاي آن مشاهده نمود.
 1.13پيش نمايش محاسبات
در بخش پيش نمايش محاسبات ،محاسبه عوارض خودرو براساس تيپ و نوع کاربري بهمراه سال ساخت (مدل) و
به منظور مشاهده کليات انجام محاسبات قابل دسترسي و مشاهده مي باشد.

موارد ذکر شده فوق صرفاً بخشي از قابليتهاي سامانه بوده و در درون سامانه انتخابهاي بسيار گستردهاي گنجانده شده
است که عالوه بر تنظيم سامانه منطبق با نياز هر شهرداري ،محدوديتهاي الزم جهت کنترل عملکرد و افزايش قابليت
اطمينان اعمال خواهد گرديد،
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