مقاله تخصصي

اخذ عوارض الکترونیکی بین اپراتوری
رشد صنعت ساخت آزادراه درگرو بلوغ صنعت اخذ عوارض است
روزبه افشاري
دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حملونقل جادهاي

بهرغ��م اینکه مدل س��اخت و توس��عه آزادراهه��ا در ایران به کش��ورهای
توس��عهیافته نزديك است و از مش��ارکت بخش خصوصی استفاده میگر دد ،اما
نظام اخذ عوارض در کش��ور از بلوغ کافی برخوردار نیست .بازيگرها و نقشهای
الزم در آن فعال نيس��تند ،ضوابط ،دس��تورالعمل و مقررات الزم براي آن وضع
نشده است ،چارچوبهای فني ،قراردادي و ریسکها مربوطه ب هدرستی مديريت
نشده است و ازآنجاکه توسعه صنعت ساخت آزادراه به بلوغ صنعت اخذ عوارض
وابسته است این امر سرمایهگذاری در ساخت آزادراهها را کن د نموده است.
بر اس��اس برآورده��ا صنعت اخذ ع��وارض ايران در س��ال 2401 ( 1395
كيلومت��ر آزادراه ) ي��ك صنعت  6000میلیار د ریالی اس��ت ،اما  %20این مبلغ
یا وصول نميش��و د و یا بهطور ناکارآم د هزینه میش��و د و به چرخه اس��تهالك
س��رمایهبر نميگر دد .با توجه به اينكه بر اساس چش��مانداز ترسيمي مطالعات
جامع زیرس��اختهای حملونقل كشور 9000 ،كيلومتر آزادراه بايستي ساخته
ش��ود؛ لذا الزم اس��ت در حوزه تنظيم مقررات و رگالتوری صنعت اخذ عوارض
اقدامات جدي در دستور كار قرار گيرد.
د که با ظهور فناوریهای ETC
یده 
تجربه کش��ورهای توسعهیافته نشان م 

شکل  -2وضعیت آزادراهها در آینده
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سدهندگان خدمات وصول عوارض بين اپراتوري در اروپا
سروی 
در سال  2004در اتحاديه اروپا شرایط فعالیت ارائ هدهندگان خدمات وصول
عوارض��ي ( ) EETSتعریف گردی د و کلیات ايجا د بس��تر تبادالت بين اپراتوري
وصول عوارض ازنظر فنی ابالغ شد .بطوريكه يك خودرو تنها با یکبار ثبتنام در
يك  EETSبتوان د در همه شبكه راهها تر د د نماي د و بهراحتی عوارض مربوطه را
بپردازد .در سال  2009نيز اين اتحاديه طی مصوبهای زواياي بیشتری از EETS
را در س��طوح فرآيندي ،قراردادي و مقرراتي تش��ریح نمود .در همین راستا نیز
س��ازمانی تحت عنوان  REETSبا اعتبارات اتحادیه اروپا و عضويت هفتکشور
اروپایی ایجادشده است .اهداف این سازمان عبارتان د از:
کاهش موانع فعالیت  EETSها بخصوص نگرانیهای آنان از احتمال شکست

و  ، ORTصنع��ت اخذ عوارض به م دلهای کس��بوکاری جدی��دی نیاز دار د
و بازيگره��اي ديگري عالوه ب��ر بهرهبردار آزادراه مانند س��رویسدهندگان اخذ
عوارض یا اپراتور اخذ عوارض ( )TSPو صادرکنندگان ( )Issuerو ارائهدهندگان
سختافزار و نرمافزار و  . . .با اخذ مجوز از رگالتور در آن فعاليت ميكنند .مدل
فعاليت نيز يك مدل رقابتي و ضوابط و چارچوبها توس��ط رگالتور تدوینشده
اس��ت .همچنی��ن در صنعت اخذ عوارض مش��ابه صنعت پرداخ��ت و ارتباطات
تلف��ن همراه ،مدل فعالیت بی��ن اپرات��وری( )Interoprabilityیا رومینگ وجود
دارد .از ط��رف ديگر از طري��ق ايجاد قراردادهاي دوجانب��ه تضمين درآمد بين
بهرهبردار آزادراه و سروي 
سدهنده اخذ عوارض يا  ،TSPمسئوليت وصول عوارض
از خودروهايي كه عوارض پرداخت نمیکنن د به ش��رکتهای  TSPواگذارش�� ده
است و  TSPاز ظرفیتهای بين اپراتوري يا قانوني براي وصول عوارض استفاده
میکن د و مدل کسبوکاری الزم براي آن اجراشده است.
در ادامه نمونههایی از تالشها در اروپا ،آمریکا و كشور فرانسه براي تنظيم
سدهندگان اخذ
مقررات ،رفع موانع فعاليت بازيگران جدي د تحت عنوان س��روي 
عوارض و روشهای بين اپراتوري ارائه میگر دد.

شکل  -1وضعیت موجو د آزادراهها

در بازار خدمات اخذ عوارض در اروپا؛
ایجا د مبانی مذاکرات دوجانبه بین عوارضیها و ارائ هدهندگان EETS
ایجا د یک درک مش��ترک از اجزای س��رویسهای ارائهشده توسط نقشهای
مختلف
نمرزی
نمایش عملی نحوه اجرا و کارکرد EETSب هصورت برو 
پلتفرم اطالعات  EETSبرای گسترش در سطح کل اروپا
تعیین قواع د مدیریت ریسک متقابل که توسط اعضا قابلقبول باشد
اخذ عوارض بین اپراتوری در آمریکا
در آمری��کا در ایالتهای مختلف اپراتوره��ای متفاوتی در اخذ الکترونیکی
عوارض فعالیت میکنند .تا س��ال  2008یکپارچگی بين اين اپراتورها تنها در

س��طح دوره ایالتها وجو د داشت .در س��ال  2008سازمان  ( ATIاتحا د اخذ
عوارض بین اپراتوری) بهعنوان اولین گام مش��ارکت اپراتورهای اخذ عوارض در
آمریکا تش��كيل ش د كه هدف آن دستیابی به یک پلتفرم باقابلیت بین اپراتوری
در سطح بين ایالتها در آمریکا است ATI .امکان تبادل داده ،اطالعات حساب و
دیگر خدمات را فراهم میآور د و امکان وصول بهتر عوارض بین دیگر عوارضیها
و بین ایالتها را بهخصوص با توسعه سریع و در حال رش د اخذ عوارض به روش
جریان باز یا  ORTمیسر میسازد.
اپراتوره��ا دا دهه��اي تر ددهاي كاربران عبوري ناش��ناس خ��و د را به ATI
فرستاده و  ATIاز شماره پالك و مشخصات مالك وسيله نقليه بهعنوان مبناي
اقدامات بهمنظور دسترسي به حجم وسيع مشتريان داراي حساب پیشپرداخت
بين اپراتورهاي مختلف موجو د اس��تفاده ميكند .درواقع از طريق يك سرويس
مركزي ،وجو د يك حس��اب فعال بين ديگر اپراتورها براي كاربر عبوري بررسي
ميگر د د (بين اطالعات اپراتورهايي كه عضويت دارند) .اگر مش��خص شو د كاربر
عب��وري داراي يك حس��اب فعال در ه��ر يك از اپراتورها اس��ت ATI ،ميتواند
تراكنش را براي تس��ويه به واح د مربوط��ه ارجاع داده و مبلغ آن بهعنوان بدهي
كاربر به اپراتور مربوطه ثبت شود .اهداف  ATIعبارتان د از:
تبادل داده بین عوارضیهای مختلف ش��امل دا دههای تر د د اعم از تگ ،پالک
و تصویر یا ویدئو
اطالعات مالکان خودروهای کشور
تسویه خودکار مالی
پردازش خودکار تصویر خودروهای عبوری
صدور برگ خری د و جمعآوری پس پرداخت عوارض
اعمال قانون تخلفات فرا ایالتی
قیمتگذاری بر اساس حجم تر دد
تضمین پرداختها
نخستين اخذ عوارض بين اپراتوري در سطح ملي در جهان
نخس��تين سیس��تم اخذ عوارض بين اپراتوري در سطح ملي در جهان
گترین
پروژه  TISدر فرانسه است كه در سال  2000معرفی شد TIS .از بزر 
سیس��تمهای اخذ عوارض در جهان نيز اس��ت که در دو فاز اجراشده است،
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 TIS Liber -1كه از س��ال  2000مخصوص خودروهاي سبك زير  3.5تن
مبتن��ي بر فن��اوري  DSRCو  TIS PL -2از س��ال  2007به بع د كه براي
خودروهای تجاري بيشتر از  3.5تن مبتني بر فناوري .GPS
در  TIS Liberتع��داد  11ش��رکت صادرکنن��ده ( )Issuerو در
یکنند 19 .ش��ركت بزرگراهي،
 TIS PLتعداد  5س��رویس دهنده فعالیت م 
 400پاركينگ خودرو س��بك 12 ،توقفگاه امن خودروهاي سنگين و تعداد
یکنن��د 576.ميليون تراكنش در
 4633خط بزرگراهها از  TISاس��تفاده م 
 Liber-tو  151ميليون تراكنش در  TIS PLس��الیانه صورت میگیرد%45 .
خودروهاي سبك و  %85خودروهاي سنگين از آن استفاده مینمایند .وجوه
وصولش��ده در  TISبالغبر  5ميليارد يورو اس��ت و تعداد OBUها (دستگاه
درون خودرو) بيش از  6ميليون دس��تگاه اس��ت .کمیته بی��ن اپراتوری در
سازمان  ASFAدر فرانسه وظیفه راهبری پروژه  TISرا بر عهده دار د و در این
کمیته شرایط فنی و قراردادی هماهنگ ش دهای برای  ETCبین  19شرکت
اخذ عوارض این کشور ایجادشده است .یک تفاهمنامه روابط بین شرکتهای
صاحبامتیاز اخذ عوارض ( )TCرا تعریف نموده و مش��خصات فنی و فرمت
قرار دا د بین  TCو  SPرا تعيين كرده است .تبادل داده بین  TCو  SPنیز بر
یگیرد و از روش
اس��اس قرارداد دوجانبه ديگري بهصورت دوطرفه صورت م 
د ه نشده است.
مسیریابی داده در یک هاب مرکزی استفا 
Public
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