دريافت الكترونيكي عوارض بزرگراه ها در ايتاليا
درايتاليا تقريبا براي استفاده از همه بزرگراه ها به طول بيش از  0066كيلومتر عوارض
دريافت ميگردد .عمليات وصول عوارض در اكثر اين بزرگراهها توسط گروه
 Aurostradeانجام ميپذيرد .اين شركت تركيبي از  9شركت بزرگراهي است كه در
سال  1999توسط دولت ايتاليا خصوصيسازي شد .شبكه راه هاي تحت پوشش اين
گروه توسط بزرگترين اين شركتها ( Autostrade per l'Italiaبهره بردار 5663
كيلومتر از راهها) كه با ديگر شركتها قرارداد امتياز بهرهبرداري دارد مديريت مي گردد.
شركت هولدينگ  Atlantiaكه يك شركت ايتاليايي سهامي عام مي باشد مالك اين
شركت مي باشد.
راهداري (بخش جاده اي) ايتاليا بطور كامل توسط درآمد عوارض بزرگراه ها و تونلها
تامين مالي مي شود و حق دريافت عوارض توسط قانون ( )Codice della Stradaوضع شده در سال  1999داده شده است .در
اين قانون مسئوليت شبكه اصلي جادههاي كشور چه بصورت مستقيم يا غير مستقيم (اعطاي امتيازها) بر عهده  ANASيا شركت
ملي راه هاي ايتاليا مي باشد ANAS .يك شركت دولتي است كه تحت نظر وزارت حمل و نقل و امور زيربنايي كشور ايتاليا
فعاليت ميكند و نقش نظارتي بر عملكرد وصول عوارض را دارا مي باشد.
مبلغ عوارض در اين كشور به طول مسير طي شده بستگي دارد كه در برخي نقاط توسط بليط صادر شده در هنگام ورود و
خروج از بزرگراه محاسبه ميشود و در برخي نقاط نيز يك مبلغ ثابت دارد .پرداخت به روش نقدي ،در برخي نقاط كارت
اعتباري و در همه بزرگراهها از طريق  Telepassو كارت  VIAامكان پذير است .به منظور جلوگيري از ايجاد صف پشت
گيتهاي نقدي ،استفاده از  Telepassو  VIAcardتوصيه مي گردد.

i

 ETCيا همان سيستم وصول الكترونيكي عوارض در كشور ايتاليا در سال  1996و با عنوان  Telepassتوسط شركت
 Aurostradeو بر اساس استاندارد موجود در آژانس ملي استاندارد ايتاليا( )UNIوبا فناوري  DSRC 5.8 GHzراه اندازي شد.
اين سيستم از آن تاريخ تا كنون چه از نظر فني و چه از نظري تجاري در حال تكامل بوده است.

1

بستر ارتباطاتي و تبادالت بين اپراتوري 1ميان  90بهرهبردار مختلف شبكه راه ها در اين كشور به وسيله تفاهمنامهاي كه مالحظات
فني ،قانوني ،مالي ،تامين سرمايه و اپراتوري را تعيين نموده فراهم شده است .در حال حاضر حدود  5/3ميليون خودرو به دستگاه
 )OBU( Telepassمجهز ميباشند و بيش از  066ميليون تراكنش در سال از طريق اين سيستم پردازش ميگردد .بيش از %06
درصد ترافيك آزادراه ها بصورت پرداخت اتوماتيك است.

ii

پرداخت خودكار عوارض از طريق  Telepassقبال فقط توسط كساني ممكن بود كه حساب بانكي در ايتاليا داشتند .اما در حال
حاضر به كمك خدمات راه اندازي شده توسط مركز  tollticketsو همكاران آن در اروپا امكان استفاده همه اروپاييها خارج
از ايتاليا نيز بدون نياز به داشتن حساب بانكي در ايتاليا فراهم ميباشد .تنها كاري كه بايستي صورت پذيرد ثبت نام در Telepass

و دريافت دستگاه  Telepassو  VIAcardاز مركز  tollticketsبصورت رايگان و البته با شارژ ماهيانه (آبونه) است .تقريبا همه
بانكهاي ايتاليا يعني حدود  56،666شعبه بانكهاي مختلف امكان ارائه دستگاه  telepassرا دارند.

iii

اعمال جرائم نيز توسط سيستم اتوماتيك انجام گرفته و از بانك
اطالعاتي ملي پالك خودروهاي ايتاليا استفاده ميگردد .چندين بانك
كمك هاي مختلفي را در زمينه تامين سرمايه و موارد قانوني در راستاي
تبادالت بين اپراتوري ارائه ميدهند.
براي نخستين بار در سال  9613در بزرگراه  Autostrada Pedemontana Lombardaايتاليا بطول  08كيلومتر سامانه جديد ETC

 Free Flowبدون ايستگاه عوارضي راه اندازي شده است و خودروهاي عبوري براي پرداخت عوارض امكان توقف ندارند.
در اين سيستم به يكي از روشهاي زير عوارض دريافت ميشود:

 از طريق توافق كاربر با آزادراه طي قراردادي جهت برداشت از كارت اعتباري ،حساب جاري يا ساير ملزوماتپرداختي كه اين توافق از طريق وب سايت و برخي مكانهاي تعيين شده قابل انجام است.
 از طريق دستگاه نصب شده  Telepassيا ساير دستگاههاي داراي استاندارد اروپا در خودرو -از طريق ثبت نام در سايت از طريق APPتلفن همراه و معرفي كارت اعتباري يا ساير ملزومات پرداختي
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 از طريق تماس ت لفني با مركز تماس بزرگراه و پرداخت از طريق كارت اعتباري ،كارت شارژ يا ساير ملزوماتپرداختي بصورت تلفني
 از طريق مراجعه حضوري در مكان هاي تعيين شده در مسيرهاي منتهي به بزرگراهدر شكل زير نمودار اخذ عوارض در كشور ايتاليا ترسيم شده است.

)Service Provider(S
نرخ

)TOLL CHARGER(S

CONCEDING BOOY

 90امتياز بهره برداري
يك صندوق وصول عوارض يكپارچه

توافقنامه
اعطاي امتياز

تبادل داده

وزارت حمل و نقل و امور
زيربنايي ايتاليا

جمع آوري الكترونيكي

جمع آوري دستي

اتاق تسويه

 جمع آوري عوارض
 عرضه و توزيع OBU

 ارائه ديگر خدمات
 مديريت حسابهاي مشتريان ثبت نام
كرده

 طراحي ،ساخت ،اپراتوري ،نگهداري

 تنظيم چارچوب مقررات
 اعطاي امتياز

سامانه ها
 مديريت

 نظارت بر كيفيت خدمات

 اعمال جريمه متخلفين

 تعريف شرايط حاكم بر قراردادها

5

همانطور كه از شكل و مطالب فوق مشخص است در كشور ايتاليا از طريق قراردادهاي حق امتياز 9يك گروه شركت با مسئوليت
دولت بهره برداري عوارض از شبكه آزادراه ها را برعهده دارد و با رعايت استانداردهاي داخلي و اتحاديه اروپا زمينه تبادالت
بين اپراتوري فراهم شده است .نقش وزارت حمل و نقل و امور زيربنايي كشور ايتاليا در خصوص  ،ETCتنظيم مقررات و
چارچوب نظام مالي آن ،تعريف شرايط حاكم بر قراردادها و اعطاي امتياز (صدور مجوز فعاليت) و نظارت بر كيفيت خدمات
و در عين حال مطابق قانون مسئوليت همه راه ها را برعهده دارد.
اتحاديه اروپا نيز در سال  9660به منظور ايجاد بستر تبادالت بين اپراتوري( 5شركتهاي وصول عوارضي) دستورالعملي را توسط
موسسه  ERTIC0ابالغ نمود تا جلو گسترش سامانههاي وصول عوارض ناسازگار كه ميتواند مانعي براي دستيابي به اهداف
حمل و نقل و عملكرد روان بازارهاي داخلي باشد را بگيرد .هدف اين دستورالعمل ارائه خدمات وصول عوارض ()EETS3
آزادراهي در سراسر شبكه راه ها و ايستگاه هاي اخذ عوارض اروپا بصورت يكپارچه است بطوريكه استفاده از راه ها توسط
يك دستگاه استاندارد ميسر بوده و يك فرد تنها با يك بار ثبت نام در يك سرويس دهنده  EETSبتواند در همه شبكه راههاي
اروپا تردد نمايد و به راحتي عوارض مربوطه را بپردازد .البته هدف اين دستورالعمل ايجاد مركز  EETSنبوده بلكه فراهم سازي
بستري براي ايجاد آن بوده است .در سال  9669نيز مصوبه اي توسط اين اتحاديه منتشر شد كه به تعريف و تشريح  EETSدر
زواياي مختلف اين امر در سطوح فرآين دي ،قراردادي و قانوني پرداخته است و حقوق و تعهدات سرويس دهنده  EETSو
عوارضي ها و استفاده كنندگان  EETSرا بيان داشته است .در همين راستا  9شركت اروپايي متخصص در زمينه پرداخت عوارض
(صادركنندگان تگ يا  )OBUو سوخت در اروپا ،موسسه غيرانتفايي  0 aetisرا با هدف انجام امور سرويسدهنده پرداخت
عوارض بين اپراتوري جهت تامين نيازهاي ذينفعان در چارچوب تعيين شده اتحاديه اروپا تشكيل داده اند كه شركت Telepass

ايتاليا نيز از اعضاي اين موسسه است.
روزبه افشاريr-afshari@rmto.ir ،
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