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1.سامانهmy.tehran.irمشکلداردوباالنمیآید!

- از به روز بودن )Up to Date( مرورگر سیستم تان 

مطمئن شوید و در صورت امکان از مرورگرهای دیگر 

نیز استفاده نمایید. ضمنًا توصیه می شود که از مرورگر 

Internet Explorer 11 به باال استفاده نمایید.

2.هنگامثبتکدملیوتاریختولدوثبتنام،پیغام

»کدملیمعتبرنمیباشد«ظاهرمیشود!

- همان طور که می دانید »کدملی« شماره ای است 10 

رقمی، که سه رقم سمت چپ آن، نشان دهنده کد 

شهرستان محل تولدتان است و ممکن است با یک یا 

پرسشهایمتداول
سازمانحملونقلوترافیک

شهرداریتهران
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دو صفر شروع شده باشد. بنابراین 10 رقم کدملی تان 

را در کادر محاوره ای به ترتیب از سمت چپ و بدون 

در نظر گرفتن خط تیره و فاصله وارد نمایید. ضمنًا 

»کدملی« و »تاریخ تولد« وارد شده، باید تنها مربوط 

به یک شخص باشد.

خرید روند از مطلعشدن برای راهنمایی آیا .3

طرحترافیکدرسالجدیدوجوددارد؟

- بله، به منظور سهولت کار شهروندان محترم فایل 

راهنمایی به صورت PDF در قسمت پایینی سامانه 

»تهران من« طراحی شده است که در صورت تغییرات 

احتمالی در آینده، به سرعت به روز رسانی خواهد 

شد. ضمنًا اطالعیه های سازمان حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری تهران نیز در بخش »اطالعیهها« )باال سمت 

چپ صفحه اصلی( قابل دسترسی است.

4.درزمانبارگذاریمدارکوتصاویربامشکلمواجه
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میشوم،لطفًاراهنماییبفرمایید!

- یادآوری می کنیم که »بارگذاری مدارک و تصاویر 

اجباری نیست« اما برای برطرف شدن این مشکل 

الزم است که حتما فایل ها به صورت jpg و حجم شان 

کمتر از 200کیلوبایت باشد تا دیگر با پیغام خطا مواجه 

نشوید. بنابراین قبل از بارگذاری فایل هایتان، حتما 

از حجم و jpg بودن شان مطمئن شوید.

5.درصورتمشاهدهپیغام»VINمعتبرنمیباشد«،

چهبایدکرد؟

- ابتدا از درست وارد شدن اطالعات مربوطه مطمئن 

شوید.)به تصاویر نگاه کنید( در صورتی که پیغام 

»عدم مطابقت پالک و VIN« ارائه می شود، دکمه 

 تأیید را زده و ثبت نام را تکمیل نمایید ولی اگر پیغام 

اطالعات  نمی باشد« ظاهر می شود،  »VIN معتبر 

 my@tehran.ir مربوطه را به پست الکترونیکی

ایمیل بزنید و منتظر رفع اشکال و پاسخ بمانید.
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6.پیامکتأییدحسابکاربرینیامدهاست!

- بروز این مشکل از سامانه است و در صورتی که تا 

5 دقیقه پیامک تأیید را دریافت نکردید، باید مجددًا 

ثبت نام کنید.

کدویآیان

کدویآیان

بارکدپستی
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7.هنگاممکالمهتماسقطعمیشود.

- این امر به دلیل ترافیک تماس ها و یا اختالالت 

مخابراتی است و باید مجددًا اقدام به ثبت نام کنید.

8.هنگامتعریف»نامکاربری«و»رمزعبور«پیغام

خطاظاهرمیشود!

- از آنجایی که یک »نام کاربری« یکتا و منحصر به فرد 

است، در صورت بروز چنین خطایی باید از نام های 

دیگر استفاده کنید. ضمنًا »رمز عبور« انتخابی تان نیز 

باید حداقل از 8 کاراکتر تشکیل شده باشد و ترکیبی از 

»حرف«، »عدد« و »کارکترهای ویژه« مانند /*- و... باشد.

9.دربخشثبتنامحقوقی،»شناسهملی«وارد

میشودولیدرانتهاپیغامخطای»شناسهملیمعتبر

نمیباشد!«میآید!

- از آنجایی که »شناسه ملی« در سامانه ثبت اسناد 

موجود نیست، باید حتمًا از صّحت شناسه وارد شده 
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مطمئن شوید تا دیگر با چنین خطایی مواجه نشوید.

10.کدملکوبلوکرابایدازچهمرجعیتهیهکرد؟

- این کد از طریق »قبض عوارض نوسازی و پسماند« و 

یا »پالک آبی« قابل شناسایی است اما در صورت عدم 

 map.tehran.ir دسترسی می توانید در سامانه 

با پرداخت وجه از آن مطلع شوید. همچنین متقاضی 

برای استفاده از تسهیالت مالکین منطقه طرح، باید 

تمامی بدهی های عوارض نوسازی و پسماند ملک 

خود را نیز تسویه کرده باشد.

11.افرادواجدشرایطخاص)جانبازان،خبرنگاران

و...(مدارکخودراچهزمانیوچگونهارائهدهند!

- این افراد ابتدا باید به صورت حقیقی ثبت نام کنند 

و سپس به ارگان خود جهت اضافه کردن خودروی 

خود به لیست خودروهای تحت پوشش مراجعه کنند. 

در این صورت این امکان برای آن ارگان وجود دارد 
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که انتخاب نماید پرداخت هزینه توسط ارگان تقبل 

شود یا خود مالک خودرو. اما در صورتی که ارگان 

خودرو را اضافه نماید، امکان انتخاب نحوه پرداخت 

وجود نداشته و بر عهده آن ارگان خواهد بود. الزم به 

ذکر است این گروه از افراد نیازی به مراجعه به دفاتر 

ندارند. خبرنگاران محترم نیز در قسمت »اطالعیه« 

سامانه، اطالعیه شماره 4 را مطالعه کنند.

12.اطالعاتحسابشهروندیقبلیچگونهبهحساب

جدیدمنتقلمیشود؟

 tca.tehran.ir در صورت وجود »کدملی« در سامانه - 

انتقال وجوه و اطالعات به حساب جدید با اطالع رسانی 

انجام خواهد شد.

13.هنگامثبتایمیل،پیغامخطاییظاهرمیشود.

آیاثبتایمیلالزامیاست؟

- الزم است در ثبت ایمیل دقت شود و در صورت 
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وجود چنین اشکالی، می بایست ایمیل مربوطه از 

طریق my@teran.ir اعالم گردد.

14.طرحترافیکسال96تاچهتاریخیاعتباردارد؟

- طبق آخرین اطالعیه معاونت حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری تهران، این طرح تا انتهای فروردین ماه 97 

معتبر است.

15.برایدریافتراهنماییوپشتیبانی،ازچهروشی

میشودبهرهبرد؟

- با گرفتن شماره 137 و داخلی 5، از طریق سامانه 

اینترنتی my.tehran.ir و همچنین ایمیل زدن به 

نشانی my@tehran.ir در خدمت تان هستیم.

16.بعدثبتنامدرسامانه»تهرانمن«وارسال

مدارک،چهبایدکرد؟

- بـرای شـهروندان محترمی که مشـمول سـهمیه 
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امـا  اسـت  کافـی  نـام  ثبـت  فقـط  نمی شـوند، 

شهروندانی که قرار است از  سهمیه داخل محدوده 

اسـتفاده کننـد و یـا خـودروی برقـی و هیبریـدی 

دارنـد بایـد مـدارک را جهـت تأیید اصالـت فردی 

و خودرویـی همـراه بـا مـدارک مربوطـه بـه دفاتر 

خدمـات الکترونیـک شـهر ببرند.

17.درصورتیکهشهروندانوشرکتهامدارکرابه

دفاترببرند،بعدبایدمنتظرچهمرحلهایازثبتنام

باشند؟آیابایددوبارهبهسامانهمراجعهکنند؟

- خیر، کلیه شهروندان )چه آنهایی که به دفاتر مراجعه 

کردند و یا آنهایی که نیاز به مراجعه ندارند( باید منتظر 

باز شدن حساب شهروندی برای شارژ آن باشند.

18.شارژحسابشهروندیچهزمانیفعالمیشود؟

- متعاقبا از طریق معاونت حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری تهران و رسانه های گروهی اعالم خواهد شد.



10

19.خطای»ورودبهسامانهبامشکلمواجهشد«در

مرحلهواردکردننامکاربریورمزعبوربهچهعلت

است؟

- این خطا در بیشتر مواقع مربوط به تنظیم نبودن 

ساعت و تاریخ رایانه تان می باشد. شهروندان محترم 

باید Time Zone رایانه ی خود را »تهران« قرار داده، 

ساعت و تاریخ رایانه را نیز  به روز رسانی کنند.

20.اتباعخارجیکهدارایشرکتهستنداماکد

کارتملیندارند،چگونهمیتوانندثبتنامکنند.

- اتباع خارجی با اعالم سازمان حمل و نقل و ترافیک 

برای ثبت نام و تکمیل مدارک به سازمان حمل و نقل 

و ترافیک شهرداری تهران مراجعه کنند.


