فرآیند ارائه خدمات در واحد تاکسیرانی سازمان حمل و نقل و بار و مسافر

کلیه مراجعهکنندگان محترم به این ساااامان ،جهت دریافت هر نوع پروانه اعم اا پروانه
مالکیت تاکسا  ،کمک تاکسا  ،ساامانده مسافربرهای شخص تحت عنوان تاکس
ویژه ،رانندگان آژانس ،سااارویسهای مدرساااه و یا متقاضااایان دریافت پروانههای
شاارکتهای حمل و نقل چه در امینه مسااافر و یا بار؛ م بایساات اقدامات چند در امینه
تشاکیل پرونده پرسانل و در پ آن صالحیتسنج اولیه را به انجام برسانند تا این امر
منجر به صاادو پروانه در امینههای کاری مورد نظر گردد که در ذیل به تفصاایل بیان
م گردد:
 )1در خصااو

متقاضاایان محترم دریافتکننده پروانههای فعالیت و اشااتلا رانندگ

همانگونه که در باال اشاره شد ،متقاض در ابتدا درخواست کتب به ساامان ارائه و پس
اا موافقت با درخواساات وی ،با مراجعه به واحد پذیرش و مطالعه شاارای و مدارک
مورد نظر جهت تشکیل پرونده اقدام م نماید.
متقاضی تشکیل پرونده میبایست:
( 32 :)1-1سا تمام داشته باشد.
( :)3-1متاهل باشد.

( :)2-1دارای کارت پایان خدمت یا معافت اا خدمت باشد.
( :)4-1دارای عدم سوء پیشینه یا مصرف مواد مخدر باشد.
( :)5-1شاغل نباشد.
( :)6-1دارای گواهینامه پایه دوم یا پایه یکم باشد( .پایه سوم نباشد).
الام به ذکر است تمام متقاضیان اخذ پروانه رانندگ در هر نوع رسته کاری م بایست
شارای فوق را داشاته باشاند؛ مگر رانندگان وانت بار که در مورد داشتن گواهینامه پایه
سوم منع در خصو

صدور پروانه ندارند.

لذا با داشااتن شاارای مذکور متقاضاا با ارائه مدارک ذیل به واحد پذیرش مراجعه و
جهت تشکیل پرونده اقدام م نماید.
مدارک الزم جهت تشکیل پرونده عبارتند از:
 -1پوشه و گیره
4 -3قطعه عکس جدید 2*4
 -2کپ تمام صفحات شناسنامه
 -4کپ کارت مل

 -5کپ کارت پایان خدمت یا معافیت اا خدمت
 -6کپ آخرین مدرک تحصیل
 -7کپ عقدنامه
 -8فیش جهت تشکیل پرونده
بعد اا ثبت مشااخصااات فردی متقاض ا در کامپیوتر اسااتعالمات الام اا نامبرده اخذ و
متقاض م بایست نسبت به ارائه پاسخ استعالمات به ساامان اقدام نماید.

استعالمات الزم جهت تشکیل پرونده:
 -1معرف به دادگستری استان جهت ارائه پاسخ عدم سوء پیشینه
 -3معرف به آامایشگاه تشخیص طب استان جهت ارائه پاسخ عدم مصرف مواد مخدر
 -2معرف به اداره راهنمای و رانندگ اسااتان جهت ارائه پاسااخ اصااالت گواهینامه
رانندگ
 -4معرف به شرکت پاژند طب جهت ارائه پاسخ تایید سالمت فرد اا سوی شرکت

 -5معرف به شعبههای  1و  3بیمه تامین اجتماع و خدمات درمان و نیز نیروهای مسلح
جهت تایید دو شلله نبودن متقاض
 -6معرف به باارسا ساااامان جهت انجام تحقیقات محل و تایید متقاضا جهت اخذ
پروانه
با ارائه جوابیه اسااتعالمات ذکر شااده در باال؛ متقاض ا به اداره نظارت بر اماکن اسااتان
معرف و استعالم مربوطه را با در دست داشتن کپ اا جواب استعالم تشخیص هویت و
مواد مخدر به یک اا شعب پلیس 11+تحویل م نماید که با ارائه جواب مثبت اا سوی
اداره محترم اماکن اسااتان ،فرد متقاض ا با اعالم نظر مثبت ساااامان م تواند نساابت به
خرید تاکسا و یا هر نوع فعالیت دیگر در خصو

اخذ پروانه رانندگ تحت نظارت

ساامان اقدام نماید.

مراحل خرید تاکسی کارکرده (نقل و انتقال):
 -1متقاضاا پس اا اعالم نظر مثبت اا سااوی ساااامان در خصااو

خرید تاکساا

م بایست به همراه فروشنده به ساامان مراجعه و نسبت به ثبت قولنامه اقدام نماید.

 -3پس اا ثبت قولنامه م بایسااات با دریافت نامه تعویض پالک به همراه خریدار به
مرکز تعویض پالک مراجعه و نسبت به دریافت پالک جدید اقدام نماید.
 -2پس اا تعویض پالک به نام خریدار نامه انتقا رساام سااند با اسااتعالم دفترخانه اا
ساامان به خریدار ارائه م شود.
 -4با ارائه ساند قطع اا ساوی خریدار به ساامان ،وی مجاا به دریافت پروانه فعالیت و
اشتلا بوده و جهت ایشان صادر خواهد شد.

تبدیل به احسن تاکسیهای فرسوده:
توضایح  :1عمر مفید ناوگان تاکسایران  11سا م باشد و خودروهای که در این سن
قرار دارند؛ خودروهای فرسوده تلق و باید نسبت به تبدیل به احسن آنان اقدام شود.
توضاایح  :3متقاضاایان که خودروهای آنان در ساان فرسااودگ قرار دارند؛ ساااامان
م بایسات نسبت به ثبتنام و پیگیری مراحل تبدیل به احسن این نوع اا خودروها اقدام
نماید.

در این راساتا ابتدا متقاضا با مراجعه به دفتر پیشاخوان دولت ،نسبت به ثبتنام اولیه در
ساااایت اقدام و با اخذ کد رهگیری ثبتنام ،جهت پیگیری مراحل بعدی به سااااامان
مراجعه م نماید.
در این مرحله نیز سااااامان با مراجعه به ساااایت مربوطه و انتخاب بانک و نمایندگ
خودروسااا معرف نامه جهت متقاض صادر و راننده م بایست جهت اخذ وام و صدور
پیش فاکتور به ترتیب به بانک عامل و نمایندگ در نظر گرفته شده مراجعه نماید.
در نهایت با توجه به ط مراحل و اخذ تاییدیههای الام متقاض ا جهت اسااقا خودرو
به مرکز اساقا معرف شاده اا ساوی ساامان مراجعه و بعد اا اسقا و دریافت تاییدیه
مربوطه خودرو جدید را دریافت م نماید تا ساامان نسبت به صدور پروانه جهت ایشان
اقدام کند.
صدور پروانه جهت رانندگان کمکی:
متقاضایان اخذ پروانه کمک تاکس نیز م بایست بعد اا انجام مراحل تشکیل پرونده و
تکمیل پرونده به همراه مالک تاکسا به ساامان مراجعه و نسبت به تکمیل فرم تقاضای
کمک اا سوی مالک اقدام نماید تا نهایتا منجر به صدور پروانه کمک گردد.

صدور پروانه جهت رانندگان تاکسی ویژه و آژانس:
 )1متقاضاایان محترم در این امینه نیز م بایساات بعد اا تشااکیل و تکمیل پرونده با ارائه
مدارک خودروی به سااااامان نسااابت به معرف خودرو اقدام نمایند و پس اا ثبت
اطالعات خودروی در سایستم متناسب با نوع فعالیت ایشان اگر به صورت خط باشند
کد شناسای و مسیر فعالیت تعیین و اگر آژانس باشند پروانه آژانس صادر خواهد شد.
 )3در خصااو

متقاضاایان محترم دریافت کننده پروانه نمایندگ شاارکتهای حمل و

نقل نیز اقدامات و مراحل تشکیل پرونده جهت اخذ پروانه نمایندگ تقریبا مشابه موارد
ذکر شااده در باال م باشااد با این تفاوت که اسااتعالم راهنمای و رانندگ اا مجموعه
اقدامات حذف و نیاا به داشتن شرای گواهینامه رانندگ نیست.

