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به اطالع عموم شهروندان تهرانی می رساند؛ بر اساس 

مصوبات شورای اسالمی شهر تهران و شورای ترافیک 

تهران، طرح ترافیک در سال ۱۳۹۷ در همان محدوده 

سابق و با تغییراتی در زمان، شیوه پرداخت و نحوه 

اخذ مجوز، از ابتدای اردیبهشت ماه اجرا می شود.

شهرداری تهران به محض تصویب نهایی این طرح در 

مراجع ذیربط، فرآیند اجرایی آن را آغاز کرده است و 

پس از تقویت زیرساخت ها، نصب دوربین های جدید و 

برنامه ریزی های مربوط به نحوه ثبت نام؛ هم اکنون ثبت نام 

از عموم متقاضیان، اعم از مجوزهای ساالنه دستگاه های 

اجرایی و خریداران روزانه طرح در حال انجام است.

اطالعیه شماره 1 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

طرح ترافیک سال۹۷
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 مهمترین تغییرات طرح سال ۱۳۹۷:

۱. در سال جاری، عموم شهروندانی که قصد دارند 

با خودروی شخصی در محدوده طرح ترافیک تردد 

اولین ورود، اطالعات شخص و  از  باید قبل  کنند، 

m ثبت نام  y . t e h r a n . i r خودرو را در سامانه 

کنند. اطالعات مورد نیاز شامل مشخصات مندرج بر 

روی کارت ملی، سند مالکیت خودرو و نیز بارگذاری 

تصویر آن ها در وب سایت مذکور است.

2. در سال ۱۳۹۷ طرح ترافیک عالوه بر روزهای جمعه 

نیز اجرا  و تعطیالت رسمی، در روزهای پنجشنبه 

نخواهد شد و ورود به محدوده طرح ترافیک در این 

روزها برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است.

۳. در سال ۱۳۹۷ طرح ترافیک در روزهای شنبه تا 

چهارشنبه از ساعت ۶:۳0 تا ۱۹ اجرا می شود.

۴. در سال ۱۳۹۷ هزینه تردد در محدوده طرح ترافیک 

برای خودروهای سهمیه دستگاه های اجرایی و دولتی 

با عموم شهروندان که طرح را به صورت روزانه خریداری 
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می کنند، برابر است و تنها طبق مصوبه شورای شهر 

برای سهمیه های معلوالن، بیماران خاص، خبرنگاران، 

آژانس ها و وانت بارها تخفیف در نظر گرفته شده 

است. هزینه تردد در محدوده طرح ترافیک برای 

جانبازان 2۵ درصد به باال نیز در سقف سهمیه بنیاد 

شهید و امور ایثارگران، رایگان است.

به هیچ وجه فروش سالیانه و  ۵. در سال ۱۳۹۷ 

یک جای طرح ترافیک وجود ندارد و نرخ عوارض 

تردد در محدوده طرح ترافیک برای هر روز براساس 

ورود و خروج  فنی خودرو و ساعات  نوع معاینه 

محاسبه می شود. هزینه ورود و خروج خودروها 

بسته به ساعات اوج و غیراوج ترافیک متفاوت است 

از  برتر،  و همچنین خودروهای دارای معاینه فنی 

20درصد تخفیف برخوردار خواهند بود. 

از ۱۶ بعدازظهر،  از ۱0 صبح و بعد  ۶. ساعات قبل 

ساعات اوج ترافیک محسوب می شود و هزینه تردد 

در ساعات بین روز کمتر از نصف هزینه ساعات اوج 
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صبح و عصر است. محاسبه هزینه عوارض طرح 

ترافیک در هر روز نیز صرفا به اولین و آخرین تردد 

ثبت شده خودرو بستگی دارد. ارقام قابل پرداخت 

در جدول زیر آمده است:

جدول قیمت عوارض بر اساس ساعات تردد

ساعات تردد

6:30 تا 10

اولین ورود
اولین تردد

آخرین خروج
آخـرین تردد

با معاینه فنی 
بـرتـر

با معاینه فنی 
عادی

10 به بعد

6:30 تا 10

10 به بعد

28800ناموت

19200ناموت

19200ناموت

13440ناموت

بعد از 16

بعد از 16

قبل از 16

قبل از 16

36000ناموت

24000ناموت

24000ناموت

16800ناموت

عوارض پرداختی
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پیـرو اطالعیـه شـماره یک سـازمان حمـل و نقل و 

ترافیک شهرداری تهران، به اطالع عموم شهروندان 

محتـرم می رسـاند کـه سـامانه »تهـران مـن« بـه 

m برای ثبت نام اشخاص  y . t e h r a n . i r نشانی 

و درج اطالعات خودروهای دارای تردد در محدوده 

طـرح ترافیک در نظر گرفته شـده اسـت.

برای ثبت نام هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و 

سایت تا پایان سال باز خواهد بود، از این رو شهروندان 

در این باره نیاز به تعجیل ندارند. فقط باید توجه 

داشته باشند که قبل از اولین روز حضور در محدوده 

اطالعیه شماره 2 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

سامانه »تهران من« و ثبت نام 
متقاضیان ورود به محدوده طرح ترافیک
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طرح ترافیک، باید در سامانه ثبت نام کرده باشند.

عموم شهروندان در هنگام ثبت نام در این سامانه، بعد 

از اینکه مشخص کردند به عنوان شخصی حقیقی 

ثبت نام می کنند، باید کدملی و تاریخ تولد خود را 

از مشاهده اطالعات شناسنامه ای،  وارد کنند. بعد 

نام کاربری و رمز عبور مورد نظر خود را درج می کنند. 

را دریافت  از طریق پیامک، کد فعال سازی  سپس 

می کنند و پس از وارد کردن این کد، می توانند با نام 

کاربری و رمز عبور خود در قسمت »ورود« به پنل 

اصلی سایت دسترسی داشته باشند.

در پنل اصلی سایت، امکان ورود مشخصات یک یا 

چند خودرو و شارژ حساب شهروندی وجود دارد. در 

این مرحله، کاربران می توانند حساب شهروندی خود 

را به میزان دلخواه شارژ کنند تا از مبالغ آن برای خرید 

روزانه طرح ترافیک برای هر یک از خودروهای خود 

استفاده کنند. این مبالغ در حساب شهروندی افراد 

باقی می ماند و صرفا پس از تردد خودرو در محدوده 
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طرح ترافیک، بسته به تعرفه و شرايط تردد )ساعات 

اوج یا غیر اوج و دارا بودن یا نبودن معاینه فنی برتر(، 

هزینه طرح ترافیک آن روز محاسبه و از حساب کسر 

می شود و مانده آن برای روزهای بعد استفاده می شود.

پس از یک بار ثبت نام و افزودن اطالعات خودرو 

که  کاری  تنها  ابتدایی حساب شهروندی،  و شارژ 

شهروندان برای ورود به محدوده طرح ترافیک باید 

انجام دهند، خرید مجوز روزانه قبل از ورود به محدوده 

است. فایل مربوط به روزهای شنبه تا چهارشنبه هر 

باز خواهد شد و  بامداد روز جمعه قبل  هفته، در 

شهروندان می توانند هر تعداد از روزهای هفته را که 

قصد ورود به محدوده طرح دارند، از طریق سامانه 

رزرو  عبارتی  به  یا  m خریداری  y . t e h r a n . i r

کنند. این کار در روزهای بعد نیز ممکن است و این 

امکان تا روز چهارشنبه برقرار خواهد بود. در طول 

روز پنجشنبه، محدودیت طرح ترافیک وجود ندارد 

و ورود به محدوده آزاد است.
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برای خرید مجوز هر روز، باید 36000 ناموت )معادل 

حداکثر هزینه احتمالی یک روز تردد( در حساب فرد 

وجود داشته باشد، ولی رقم قطعی هزینه تردد در پایان 

هر روز محاسبه و برداشت خواهد شد. در صورتی 

که مجوز روزانه برای خودرو خریداری شده باشد اما 

استفاده نشود، مبلغ حداقل یک روز )۱3۴۴0 ناموت( 

از حساب فرد کسر می شود. از این رو توصیه می شود 

شهروندان محترم صرفا وقتی اقدام به خرید رزرو کنند 

که از نیاز خود به تردد در محدوده اطمینان دارند.

در طرح ترافیک ۱397 سقف تعداد مجوزهای روزانه 

در فاز اول ۴0 هزار عدد تعیین شده است. با توجه به 

اینکه در سال گذشته به طور متوسط روزانه ۱5 هزار 

خودرو متقاضی خرید طرح ترافیک روزانه بودند، 

امکان تأمین نیاز عموم شهروندان برای ورود روزانه 

به محدوده طرح ترافیک وجود خواهد داشت و 

شهروندان از بابت احتمال تکمیل ظرفیت دغدغه ای 

نداشته باشند.
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به اطالع عموم شهروندان تهرانی می رساند؛ در طرح 

ترافیک جدید، برخالف سنوات گذشته که اکثر ساکنان 

به علت محدودیت های ناشی از طرح ترافیک، در 

طول هفته عمال امکان استفاده از خودروی شخصی 

خود را حتی برای تردد در خارج از محدوده طرح 

نداشتند؛ تسهیالت جدیدی برای ساکنان محدوده 

طرح ترافیک در نظر گرفته شده است.

به  در سال ۱۳۹۷ ساکنان محدوده طرح مجازند 

طور رایگان و بدون پرداخت هزینه، در دو ساعت 

ابتدایی طرح از محدوده خارج شوند و در دو ساعات 

اطالعیه شماره 3 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

امتیاز ویژه تردد رایگان 
برای ساکنان محدوده طرح ترافیک۹۷
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پایانی اجرای طرح به محل سکونت خود بازگردند. 

بهره مندی از این امتیاز ویژه، تنها در صورتی مجاز 

شناخته می شود که خودروی ساکنان محدوده طرح 

از  بار  از ساعت ۸:۳۰ صبح فقط برای یک  تا قبل 

محدوده خارج شود، همچنین برای عصر آن روز بعد 

از ساعت ۱۷ یک بار به محدوده طرح ترافیک وارد 

شود. بدیهی است ساکنان در صورت تردد در بین 

این دو ساعت، باید همانند دیگر شهروندان، عوارض 

پرداخت کنند. ضمنا با توجه به اینکه در سال جاری 

حذف محدوده زوج و فرد مورد تصویب قرار نگرفته 

است، شهروندان محترم باید در خروج و ورود به 

محدوده طرح ترافیک، مقررات محدوده زوج و فرد 

را مراعات کنند.

متقاضیان استفاده از امتیاز سکونت در طرح، پس از 

آن که همانند دیگر شهروندان مشخصات شخصی و 

 my.tehran.ir اطالعات خودروی خود را در سامانه 

نیز در  را  ثبت کردند، نشانی محل سکونت خود 
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این سامانه وارد می کنند. سپس برای تأیید مدارک 

سکونتی خود، باید با در دست داشتن سند مالکیت یا 

قرارداد اجاره ی واحد مسکونی خود به دفاتر خدمات 

الکترونیک شهر مراجعه کنند. متقاضیان می بایست 

عوارض نوسازی و پسماند را نیز پرداخت کرده باشند 

و تصویر فیش پرداخت یا رسید الکترونیکی آن را 

ارائه کنند.

با توجه به اینکه برای طرح ترافیک جدید، دوربین های 

و  به گذشته تکمیل  نیز نسبت  خروجی محدوده 

تقویت شده اند، به شهروندان محترم  توصیه می شود 

برای بهره مندی از امتیاز ویژه ساکنان، حتما نشانی 

خود را در سامانه درج کنند و مدارک خود را در دفاتر 

خدمات الکترونیک شهر به تأیید برسانند تا پس از 

بررسی و تأیید سازمان حمل و نقل و ترافیک، امکان 

استفاده از این امکان را داشته باشند.

ارائه مدارک برای بهره مندی  امکان درج نشانی و 

ابتدایی در سامانه،  امتیاز، همانند ثبت نام  این  از 
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محدودیت زمانی ندارد و در هر زمانی از سال - قبل 

از اولین تردد با شرایط فوق الذکر - می توان نشانی و 

مدارک را ثبت و ارائه کرد.
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پیرو اطالعیه های قبلی سازمان حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری تهران در خصوص طرح ترافیک سال ۱۳۹۷ 

به اطالع فعاالن محترم رسانه ها و مطبوعات شهر 

تهران می رساند؛ بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر 

تهران، حداکثر سه درصد از کل مجوزهای طرح ترافیک 

به موارد خاص؛ از جمله خبرنگاران، روزنامهنگاران و 

عکاسانخبری اختصاص یافته است.

بـر اسـاس آیین نامه تدوین شـده و سیاسـت های 

بـه  مجوزهـا  ایـن  اکثریـت  تهـران،  شـهرداری 

جامعـه ی خبری شـامل خبرنـگاران، روزنامهنگاران 

و عکاسـانخبری اختصـاص می یابـد کـه به جهت 

اطالعیه شماره ۴ 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

مجوزهای طرح ترافیک خبرنگاری
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انجام رسـالت اطالع رسانی و تسهیل مأموریت های 

مرتبـط بـا تولیـد خبـر، گـزارش و تصویـر بـه این 

مجـوز نیـاز دارند.

وفق آیین نامه طرح ترافیک خبرنگاری؛ خبرنگاران، 

روزنامه نگاران و عکاسان خبری باید به موجب قرارداد 

کار معین )دائمی یا موقت( در یک نشریه، خبرگزاری 

یا پایگاه خبری اشتغال داشته باشند و مدرکی دال 

بر اشتغال مستمر به مشاغل مذکور در این آیین نامه 

ارائه دهند. همچنین خودروی متقاضیان دریافت 

این مجوزها الزاما باید پالک شهر تهران داشته باشد.

متقاضیان دریافت این مجوزها می بایست پس از 

آن که اطالعات فردی و مشخصات خودروی خود را 

m وارد کردند، مدارک  y . t e h r a n . i r در سامانه 

مورد نیاز را نیز بارگذاری کنند و نیازی به مراجعه 

حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا هر قسمت 

دیگری در شهرداری ندارند. در صورت بروز هرگونه 

اشتباه، امکان حذف مدارک ناقص یا دارای اشکال 
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و جایگزینی مدارک صحیح در سامانه وجود دارد.

برای دریافت طرحترافیکخبرنگاری در سال ۱۳۹۷ 

مبنای  خبرنگاری  کارت  گذشته،  سنوات  برخالف 

تخصیص مجوزها نیست. بلکه متقاضیان می بایست 

وفق آیین نامه، مدارک زیر را ارائه کنند: 

الف( معرفی نامه

معرفی نامه خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری 

باید از سوی مؤسسه مطبوعاتی محل اشتغال ایشان 

)روزنامه، خبرگزاری و...( در قالب نامه ای به عنوان 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم و 

در آن مشخصات فرد متقاضی، شماره خودرو و زمینه 

کاری وی درج شود. در صورتی که متقاضیان نتوانند از 

یک مؤسسه خبری معرفی نامه ارائه کنند، معرفی نامه 

تشّکل های صنفی مجاز خبرنگاران، روزنامه نگاران 

و عکاسان نیز قابل قبول است. معرفی نامه ها الزاما 

نهاد  باالترین مقام مسئول  امضای  با  می بایست 
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صادرکننده آن ارائه شود و مسئولیت محتوای آنها با 

مؤسسه مطبوعاتی یا تشّکل صنفی امضاکننده است. 

ب( مدرک دال بر اشتغال مستمر به کار خبری

منظور از مدرک دال بر اشتغال مستمر به کار خبری نیز 

بیمه خبرنگاری است؛ اعم از اینکه فرد متقاضی توسط 

مؤسسه محل اشتغال خود بیمه تأمین اجتماعی 

شده باشد یا تحت پوشش بیمه خبرنگاری وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار داشته باشد. در صورتی 

که متقاضی هیچ یک از دو بیمه فوق را نداشته باشد، 

برای اثبات اشتغال مستمر کنونی خود به کار خبری، 

باید ۱۰ نمونه از آثار منتشر شده با امضای خود در 

مطبوعات و رسانه ها را که متعلق به شش ماه پایانی 

سال ۱۳۹۶ باشند، ارسال کند.

بر اساس آیین نامه طرح ترافیک خبرنگاری، با توجه به 

محدودیت تعداد مجوزهای قابل اعطاء به خبرنگاران، 

روزنامه نگاران و عکاسان خبری در سال ۱۳۹۷، افراد 
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شاغل در رسانه هایی که توسط بخش خصوصی اداره 

می شوند، نسبت به رسانه هایی که به هر نحوی به 

نهادها و منابع دولتی و عمومی وابستگی دارند، در 

اولویت قرار دارند. 

معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، نام 

همه دریافت کنندگان مجوز طرح ترافیك خبرنگاری و 

رسانه محل اشتغال ایشان را در پایگاه اطالع رسانی 

خود منتشر خواهد کرد.
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پیرو اطالعیه های قبلی سازمان حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری تهران در خصوص جزئیات اجرایی طرح 

ترافیک در سال ۱۳۹۷ در اطالعیه پنجم، جزئیات 

مربوط به مجوزهای اقشار خاص همچون جانبازان، 

معلوالن و بیماران خاص که برای انجام فعالیت ها، 

وظایف شغلی و امور درمانی نیاز به ورود به محدوده 

طرح ترافیک دارند، به اطالع عموم می رسد.

بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر تهران، در سال 

۱۳۹۷ برای جانبازان گرامی نسبت به گذشته شرایط 

ویژه ای در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب که 

اطالعیه شماره ۵ 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

مجوزهای طرح ترافیک 
جانبازان، معلوالن و بیماران خاص
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خودروهای با پالک ویلچر برای اولین بار به صورت 

قانونی از پرداخت عوارض طرح ترافیک کامال معاف 

شده اند و این موضوع در مستندات قانونی طرح 

ترافیک جدید نیز درج شده است. مالکان این دسته 

از خودروها نیاز به ثبت اطالعات خود در سامانه طرح 

ترافیک نیز ندارند.

به عالوه، خودروهای پالک شخصی جانبازان ۲۵ درصد 

قالب سهمیه ای که همانند سنوات  باال هم در  به 

گذشته در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار 

گرفته است، از پرداخت عوارض طرح ترافیک معاف 

شده اند. اطالعات این دسته از خودروها باید ابتدا 

 m y . t e h r a n . i r همانند همه افراد در سامانه 

ثبت شده باشد و سپس به تعدادی از این خودروها 

به میزان سهمیه های مقرر، همانند سال های گذشته 

از سوی نمایندگان بنیاد شهید و امور ایثارگران سهمیه 

مربوطه واگذار خواهد شد. جانبازان و ایثارگرانی که 

متقاضی بهره مندی از سهمیه ورود به طرح ترافیک 
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هستند، پس از ثبت نام در سایت مزبور باید مدارک 

خود را به دفاتر بنیاد ارائه دهند و نیازی به مراجعه 

به دفاتر الکترونیک شهر ندارند.

در خصوص بیماران خاص و افراد دارای معلولیت 

جسمی و حرکتی نیز همانند گذشته سهمیه هایی در 

نظر گرفته شده است که به تعدادی از خودروهای 

مجوزهای  می یابد.  تخصیص  محترم  اقشار  این 

نیز به مانند سال های  این دو گروه  طرح ترافیک 

قبل به واسطه نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط 

با حوزه معلوالن و بیماران خاص، بین متقاضیان 

توزیع می شود. متقاضیان این سهمیه ها باید پس 

از آن که مانند دیگر شهروندان، اطالعات شخصی و 

مشخصات خودرو را وارد سامانه کردند، به نهادهای 

مذکور مراجعه کنند و نیازی به حضور و ارائه مدرک 

در دفاتر خدمات الکترونیک شهر ندارند.

الزم به تأکید است که برخالف دیگر مجوزهای ساالنه، 

برای سهمیه طرح ترافیک معلوالن و بیماران خاص 
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ابتدایی یک میلیون تومانی نیست.  نیاز به شارژ 

همچنین یادآوری می شود که ثبت  نام اولیه این اقشار 

محترم به معنای بهره مندی از سهمیه طرح ترافیک 

نیست و قطعی شدن آن، منوط به اختصاص سهمیه 

بر اساس تعداد در نظر گرفته شده از سوی نماینده 

نهادهای متصدی امر خواهد بود. بدیهی است سایر 

عزیزانی که به واسطه محدودیت های فوق امکان 

دریافت سهمیه را پیدا نمی کنند، می توانند همانند 

ترافیک  از طرح  روزانه  سایر شهروندان به صورت 

استفاده کنند.
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پیرو اطالعیه های قبلی سازمان حمل و نقل و ترافیک 

در خصوص طرح ترافیک سال ۱۳۹۷ به اطالع عموم 

با  شهروندان گرامی می رساند که شهرداری تهران 

ترافیک  اجرای طرح  برای  کامل  آمادگی  به  توجه 

جدید، برنامه ای برای تمدید مهلت اعالم شده ندارد 

و طرح ترافیک سال جاری را طبق ضوابطی که از 

قبل تعیین و اطالع رسانی شده است، از روز پانزدهم 

اردیبهشت ماه آغاز خواهد کرد.

شهرداری تهران به دنبال طی مراحل تصویب و تأیید 

طرح ترافیک ۱۳۹۷ در مراجع قانونی ذی ربط، فرآیند 

اطالعیه شماره ۶ 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

اعالم آخرین مهلت 
برای ثبت نام متقاضیان طرح ترافیک
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اجرایی این طرح در حوزه های زیرساختی، نرم افزاری، 

سازمانی و اطالع رسانی را نیز به انجام رسانده و تا 

پایان فروردین ماه، دوربین های خروجی محدوده 

طرح تکمیل و دوربین های دیگر، کنترل و رفع اشکال 

شده است. عالوه بر این  سامانه اینترنتی با توجه به 

نیازهای طرح جدید کامل شده و ثبت نام های عمومی 

نیز آغاز شده است.

بدین ترتیب معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

تهران طبق زمان بندی اعالم شده، آماده اجرای طرح 

از ابتدای اردیبهشت ماه بوده است. اما با توجه به 

درخواست های مکرر برخی از شهروندان و دستگاه های 

اجرایی که هنوز نتوانسته بودند اطالعات خود را به طور 

کامل در سامانه وارد کنند، این معاونت با هماهنگی با 

سرپرست محترم شهرداری تهران تصمیم گرفت جهت 

همراهی با این عزیزان برای اینکه فرصت کافی برای 

انطباق با شرایط جدید اجرای طرح ترافیک وجود 

داشته باشد و در زمان آغاز طرح شهروندان محترم 



3

از اجرای طرح جدید نداشته باشند،  هیچ نگرانی 

اجرای آن را به روز شنبه ۱۵ اردیبهشت موکول کند.

لذا از عموم مردم عزیز می خواهیم در روزهای باقی مانده 

نسبت به ثبت نام در سامانه »تهرانَِمن« به نشانی 

m و افزودن مشخصات  y . t e h r a n . i r اینترنتی

خودروی خود اقدام کنند و چنان چه قصد ورود به 

محدوده طرح ترافیک از ۱۵ اردیبهشت ماه را دارند، 

کار ثبت نام را به روزهای آخر موکول نکنند.

تنها کار ضروری که همه متقاضیان طرح ترافیک روزانه 

باید انجام دهند، مراجعه به سامانه و ثبت نام در این 

سایت است. شارژ حساب شهروندی و خرید روزهای 

ورود به محدوده پس از آغاز اجرای طرح ترافیک 

نیز در همین سامانه انجام خواهد شد. متقاضیان 

می توانند در پایان هر هفته، مجوز روزانه طرح ترافیک 

را برای تمام روزهای هفته بعد خریداری )رزرو( کنند. 

عموم مردم نیازی به شارژ ابتدایی حساب شهروندی 

خود ندارند و تنها باید قبل از خرید طرح ترافیک هر 
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روز، به میزان حداکثر هزینه تردد آن روز )۳۶ هزار 

ناموت(، حساب خود را شارژ کرده باشند.

هیچ یک از متقاضیان طرح ترافیک روزانه و ساالنه، 

الکترونیک شهر  به دفاتر خدمات  به مراجعه  نیاز 

ندارند؛ غیر از دو گروه:

۱. متقاضیان بهره مندی از امتیاز تردد رایگان ساکنان 

محدوده طرح )یک بار خروج تا ساعت ۸:۳۰ صبح و 

یک بار ورود بعد از ساعت ۱۷ عصر( که باید مدارک 

سکونت خود را طبق آنچه در اطالعیه شماره سه 

اعالم شده، در دفاتر به تأیید برسانند.

۲. دارندگان خودروهای هیبریدی و برقی که باید مدارک 

خودرو را در دفاتر ارائه کنند. مراجعه این دو گروه به 

دفاتر نیز مهلت ندارد و در هر زمانی از سال، با ثبت 

و ارائه مدارک سکونت یا خودرو و تأیید آن در دفاتر 

خدمات، می توانند از مزایای مربوط بهره مند شوند.

از عموم شهروندان محترم دعوت می کنیم که اطالعیه های 

قبلی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
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درباره طرح ترافیک سال ۱۳۹۷ را به دقت مطالعه 

 کنند. متن کامل این اطالعیه ها در وب سایت سازمان 

قابل   t r a f f i c o r g . t e h r a n . i r به نشانی 

دسترسی است. در صورتی که پس از مطالعه این 

اطالعیه ها باز هم سوال و ابهامی وجود داشت، شماره 

تلفن 13۷ داخلی 5 به طور شبانه روزی پاسخگوی 

به  مراجعه  با  است. همچنین  شهروندان محترم 

وب سایت سازمان در بخش »تماس با ما« امکان 

ارسال سواالت و دریافت پاسخ آن ها از طریق پست 

الکترونیک وجود دارد.
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به اطالع شهروندان محترم می رساند؛ به دنبال ایجاد 

برخی ابهامات در خصوص اعمال طرح زوج و فرد 

در روزهای پنجشنبه، با پیشنهاد شهرداری تهران و 

تصویب اعضای محترم شورای ترافیک تهران، در 

از  روزهای پنجشنبه تردد برای کلیه خودروها اعم 

پالک زوج و فرد آزاد و بدون محدودیت خواهد بود.

بر اساس آخرین مصوبه شورای ترافیک تهران که 

صبح امروز با حضور نمایندگان پلیس راهور، وزارت 

برگزار  تهران  تهران و شهرداری  استانداری  کشور، 

شد، در روزهای پنجشنبه که از شمول طرح ترافیک 

کلیه  برای  نیز  فرد  و  زوج  خارج شده، محدودیت 

اطالعیه شماره ۷ 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

اعالم آخرین مصوبات شورای ترافیک
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روزهای  در  ترتیب  بدین  برداشته شد.  خودروها 

پنجشنبه عالوه بر خودروهای پالک فرد، خودروهای 

پالک زوج نیز در تمام طول روز مجاز به تردد در هر 

دو محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد خواهند بود.

بر اساس مصوبه جدید شورای ترافیک  همچنین 

تهران، ساکنان محدوده طرح ترافیک عالوه بر این که 

می توانند بدون پرداخت عوارض، یک بار خروج قبل 

از ساعت ۸:۳۰ صبح و یک بار ورود بعد از ساعت ۱۷ 

عصر داشته باشند، برای برخورداری از این امکان، 

محدودیتی از بابت زوج یا فرد بودن پالک خودرو 

نخواهند داشت. بدین ترتیب در همه روزهای هفته، 

برای ساکنان محدوده طرح ترافیک، امتیاز مذکور 

برقرار خواهد بود.


