خوداظهاری
در صورتی که برای مالک خودرویی تا بحال در سامانه تشخیص و وصول عوارض خودروی رسا سیستم البرز هیچگونه پرونده ای
ثبت نشده باشد ،در قسمت مربوط به خوداظهاری می تواند مشخصات فردی و اطالعات خودروی خود را ثبت نماید.
ابتدا در مرورگر خود آدرس سایت را وارد نموده سپس در صفحه ی نمایش داده شده گزینه مربوط به خوداظهاری را عالمتدار
نمایید.

تصویر 1

سپس برای ثبت نام همانطور که در تصویر  1نشان داده شده است برروی سطر اول ،کلمه (اینجا) کلیک نمایید .پنجره مربوط به
ثبت نام نشان داده می شود.

تصویر 2
1

توجه :موقعیت انتخاب شده در پنجره ثبت نام حتما باید در محدوده آذربایجان شرقی ،شهرداری ممقان انتخاب شود.
در پنجره ثبت نام فیلدهای دارای کادر قرمز رنگ که الزامی می باشد را تکمیل و سپس برروی دکمه دریافت کد فعالسازی کلیک
نمایید .سپس برای شماره موبایل وارد شده پیامکی حاوی کدفعالسازی ارسال خواهد شد ،برای دریافت نام کاربری و رمز عبور
کدفعالسازی را در پنجره نمایش داده شده فیلد مربوط به کد تایید را وارد نموده و برروی دکمه فعالسازی کلیک نمایید.

تصویر 3

سپس برای شماره موبایل وارد شده پیامکی حاوی نام کاربری و رمز عبور ارسال خواهد شد و با پیغام زیر مواجه می شوید.

تصویر 4

پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در صفحه اصلی سایت تشخیص و وصول عوارض خودرو  ،گزینه مربوط به خوداظهاری را
عالمتدار نموده و فیلدهای مربوط به کدملی /شناسه ملی و گذرواژه را تکمیل و برروی گزینه
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کلیک نمایید.

تصویر 5

در صفحه نمایش داده شده پس از کلیک برروی آیکن خوداظهاری پنجره مربوط به ثبت اطالعات مالک نمایش داده می شود.
در کادر مربوط به مشخصات مالک ،فیلدهای نشان داده شده غیرقابل ویرایش می باشند.

تصویر 6
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پنجره مربوط به ثبت پالک نشان داده می شود ،در پنجره

سپس برای ثبت پالک مورد نظر با کلیک برروی دکمه

ثبت پالک فیلدهای مربوط به سریال پالک و شماره پالک که الزامی می باشند را تکمیل و برروی گزینه ذخیره کلیک نمایید.

تصویر 7

پس از کلیک برروی گزینه ذخیره با پیغام زیر مواجه خواهید شد.

تصویر 8
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توجه فرمایید چنانچه شخص مورد نظر دارای چندین پالک مختلف باشد می توان در همین صفحه سایر پالکهای شخص را ثبت
نمایید.
پس از ثبت ،پالک مورد نظر در سطرهای پنجره نشان داده می شود .در صورت نیاز به ویرایش یا حذف برروی پالک مورد نظر
کلیک و سپس یکی از دکمه های ویرایش یا حذف را انتخاب نمایید.
در صورت نیاز به ویرایش پس از اعمال تغییرات برروی گزینه ذخیره کلیک نمایید.

تصویر 9

پس از ثبت پالک برای تعریف مشخصات خودرو ،ابتدا برروی پالک مورد نظر کلیک نمایید و با فشردن دکمه

در

پنجره ثبت پرونده خودرو فیلدهای دارای کادر قرمز رنگ که الزامی می باشند را طبق کارت مشخصات وسیله نقلیه تکمیل نمایید.

5

تصویر 10

در قسمت آپلود فایل های مربوطه از لیست کشویی فیلد نوع فایل  ،یکی از موارد را به دلخواه انتخاب و تصویر مورد نظر را
بارگذاری نمایید.

تصویر 11

نکته :برخی از خودروهای تولید سال  VIN ،1397خودرو مشابه شماره شاسی می باشد .در چنین حالتی هنگام ثبت  VINگزینه
مطابق با شاسی را عالمتدار نمایید.
پس از تکمیل تمامی فیلدها برروی گزینه ذخیره کلیک نمایید.
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تصویر 12

پس از ثبت ،پرونده خودرو در سطرهای پنجره نشان داده می شود .در صورت نیاز به ویرایش یا حذف برروی پرونده مورد نظر
کلیک و یکی از دکمه های ویرایش یا حذف را انتخاب نمایید.
در صورت نیاز به ویرایش پس از اعمال تغییرات برروی گزینه ذخیره کلیک نمایید.
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تصویر 13

پس از ثبت پرونده خودرو با کلیک برروی دکمه

پنجره مربوط به ثبت سوابق خودرو نشان داده می شود .در

صورتی که عوارض خودروی مورد نظر در سالهای قبل پرداخت شده باشد در پنجره ثبت سابقه فیلدهای مورد نظر را تکمیل و
تصویر مربوط به فیش پرداختی سال قبل را بارگزاری نمایید.
پس از تکمیل تمامی فیلدها برروی گزینه ذخیره کلیک نمایید.
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تصویر 14

پس از ثبت ،سوابق خودرو در سطرهای پنجره نشان داده می شود .در صورت نیاز به ویرایش یا حذف برروی سابقه مورد نظر کلیک
و یکی از دکمه های ویرایش یا حذف را انتخاب نمایید.
در صورت نیاز به ویرایش پس از اعمال تغییرات برروی گزینه ذخیره کلیک نمایید.
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تصویر 15

توجه فرمایید چنانچه خودروی مورد نظر دارای سوابق پرداختی نباشد می توانید در این قسمت فیلدهای موجود را خالی بگذارید و
به مرحله پایانی یعنی پرداخت آنالین مراجعه نمایید.
پس از انتخاب دکمه

پنجره پرداخت آنالین نشان داده می شود.

در پنجره پرداخت آنالین ابتدا درگاه بانک پارسیان را عالمتدار نمایید سپس با فشردن دکمه
پرداخت آنالین متصل خواهید شد.
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به صفحه مربوط به

تصویر 16

در صفحه پرداخت آنالین با استفاده از کارت های عضو شتاب می توانید مبلغ عوارض خودروی خود را بصورت اینترنتی پرداخت
نمایید.
توجه فرمایید چنانچه پرونده شما از سمت دفترپیشخوان و یا شهرداری تایید شده باشد می توانید مفاصا حساب خود را دریافت
نمایید.
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