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 فرآیند تشکیل پرونده و صدور پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل داخلی  مسافر -4

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

 
یند تشکیل پرونده و صدور پروانه آفر:  اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي - 1

 فعالیت شرکت حمل و نقل داخلی  مسافر

  03/04/89 :تاریخ 

  4از  1صفحه 
  اداره کل حمل و نقل و پایانه ها:عنوان مرجع صادر کننده )الف - 1
  9717817931: کد پستی - 25نبش غفاري  –خیابان غفاري :شانی و کد پستی 1)ب - 1
  : شماره تلفن و نمابر)ج - 1
  E-Mail:(www.khorasan_south.tto.ir               Khorasan_south@tto.ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی)د-1 
  4342137 - اداره حمل و نقل:نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع )ـه- 1
  )207(داخلی 05614342137- 9ی رسول ساالري حاج:نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو در زمینه موضوع)ي- 1
  

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2
  یند تشکیل پرونده و صدور پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل داخلی  مسافرآفر: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف  - 2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره) ب -2

  شرایط عمومی
  ایران.ا.تبعه و ساکن ج- 1
  متدین به دین اسالم و سایر ادیان رسمی کشور- 2
  عدم اعتیاد به مواد مخدر-3
  عدم سوءپیشینه کیفري-4
  احراز صالحیت فردي-5
متولدین بعد از (نامه پایان خدمت یا معافیت سربازيداشتن گواهی- 6

  )1337سال
  )مدیر عامل(سال تمام 25داشتن حداقل سن - 7
  عدم اشتغال به سمت مدیریت عاملی در شرکت هاي دیگر و مدیریت موسسات-8
  مدیر عامل می بایست داراي تحصیالت و سوابق تجربی به شرح ذیل باشد- 9

  سوابق مدیریت اجرایی
  مدیر شعبه  مدیر عامل  مدرك
  سال 1  سال 2  لیسانس
  سال 2  سال 4  فوق دیپلم
  سال 4  سال 6  دیپلم

  شرایط اختصاصی

  
  :رك وسایل نقلیهشرایط و مدا

  
  درجه بندي شهرستان هاي کشور 

  توضیحات  تعداد  نوع وسیله ملکی

  اتوبوس ویژه
  مینی بوس
  سواري

  دستگاه 50
سال تمام یا دارا  3سال،سواري  7سال،مینی بوس  10حداکثر سن ناوگان ملکی اتوبوس 

سهم  دانگ از مالکیت رسمی وسایل نقلیه با شرایط مذکور در صورتی که 300بودن 
  دانگ نباشد 3شرکت کمتر از 
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  شرایط و مدارك بابت تاسیسات ملکی
  

  )متر مربع- حداقل متراژ(مستحدثات
  درجه بندي شهرستان هاي کشور   

  سه   دو  یک  توضیحات
کل محوطه عملیاتی شرکت باید در یک محل   600  124  1730  توقفگاه 

متمرکز باشد و دفتر کار الزاما باید داراي 
ق،تلفن،جعبه کمک هاي اولیه ،وسایل گرم اب،بر

کننده و خنک کننده،دستشویی  وسرویس 
بهداشتی ،دستگاه اب سرد کن و اطفاي حریق 

باشد و توقفگاه باید داراي کف پوش مناسب 
آسفالت یا بتن بوده و مجهز به خط کشی ، 

سیستم هاي روشنایی کافی ،لوله کشی اب و 
  .باشد .... فاضالب و 

  35  40  45  دفتر کار 
  70  150  200  سالن استراحت و بوفه 

  30  40  50  نمازخانه
انبار،محوطه،سرویس بهداشتی مردانه و زنانه (سایر

  ،محل استراحتگاه رانندگان 
175  130  115  

    850  1600  2200  کل متراژ
  

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره )ج -2

  مدارك و مستندات قانونی  ندات عمومیمدارك و مس

  تصویربرابر اصل کلیه صفحات شناسنامه- 1
تصویر برابر اصل برگ پایان خدمت یا معافیت دائم مدیر عامل و اعضاء - 2 

  هیئت مدیره
  چهار قطعه  3*4عکس -3 
  آدرس و کروکی محل سکونت و تلفن اعضاءهیئت مدیره و مدیر عامل -4 
  رت ملی  تصویر برابر اصل کا - 5 

  تصویر برابر اصل مدرك تحصیلی - 6

  ارئه گواهی سوءپیشینه- 1
  ارائه گواهی عدم اعتیاد     - 2 

  ارائه گواهی اماکن  -3
ارائه اسناد و مدارك شناسایی وسایل نقلیه ملکی و تحت پوشش و رانندگان -4 

  شرکت 
  ارائه اسناد ملکی تاسیسات شرکت -5
  یآگهی تاسیس شرکت و روزنامه رسم- 6
  اساسنامه-7 
  اظهار نامه - 8 

  تاییدیه حساب بانکی- 9
  معرفی مدیر فنی-10 
  معرفی سایت شرکت و تجهیزات یارانه اي- 11 
  تعهد محضري -12 

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) د  -2

  شماره حساب  بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2176372198001  ملی  ریال  300000  جهت صدور پروانه فعالیت
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: پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب  
  

  
یند تشکیل پرونده و صدور آفر:  صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله/ل اجرايمراح  - 3

  انه فعالیت شرکت حمل و نقل داخلی  مسافرپرو
  

  03/04/89 :تاریخ

  4از   3ه   صفح

کد 
  مرحله

  
  عنوان مرحله

  
  زمان انجام

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان /واحد

  ارائه کننده
  نوع خروجی

سازمان /واحد
  ارائه کننده

1  
  

ده
رون
ل پ
کی
تش

  

ثبت درخواست و   متقاضی  داركم  روز 1  ارائه درخواست و بررسی مدارك
  دبیرخانه  مدارك

بررسی پرونده و   متقاضی  ارایه مدارك  روز 1  تشکیل پرونده
  بازدید محل

اداره حمل و 
  نقل مسافر

2  

ده
رون
ی پ
رس
بر

  

ارائه معرفی نامه جهت دریافت 
سوءپیشینه ،عدم اعتیاد و صالحیت 

  فردي
اداره حمل و نقل   استعالم  روز 10

  متقاضی  عالماتارائه است  مسافر

استعالم از دفتر حمل و نقل مسافر 
اداره حمل و نقل   استعالم  روز 5  براي تائید نام شرکت

اداره حمل و   اخذ استعالم  مسافر
  نقل

اداره حمل و نقل   معرفی نامه  روز 15  صدور معرفی نامه جهت ثبت شرکت
  مسافر

ارائه جوابیه و 
  متقاضی  کواهی ثبت

اداره حمل  و   بررسی مدارك  متقاضی  مدارك  روز 15  تندات قانونیارائه مدارك و مس
  نقل مسافر

مکاتبه با سازمان مرکزي جهت 
اداره امار و برنامه   ارا ئه تقاضا  روز 2  دریافت کد

اداره امار و   دریافت کد  ریزي
  برنامه ریزي

3  

انه
پرو

ور 
صد

  

صدور پروانه فعالیت و ثبت کد در 
اداره حمل و   صدور پروانه  کارشناس مربوطه  سی کلیه مداركبرر  روز 1  پروانه فعالیت

  نقل

  
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله

  
  سال 2: دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
استعالمات با توجه به اینکه بخش زیادي از این فرآیند مربوط به  :حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت و درخواست مرجع صدور •

ماه مدت زمان انجام  2قضیه باشد حدود  باشد ، لذا در صورتیکه سایر ارگانها به موقع پاسخهاي الزم را ارائه دهند و خود متقاضی پیگیر از سایر ارگانها می
 این فرآیند می باشد

  ودن شرایط متغیر استبسته به تعداد سرمایه گذار و دارا ب: تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال •
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: پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج  
 

یند تشکیل پرونده و صدور پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل آفر:  صادرهصدور مجوز یا پروانه مراحل نمودار اجراي  - 4 03/04/89: تاریخ 
  داخلی مسافر 

 
 4از  4صفحه 

 تشکیل پرونده:  1مرحله  بررسی پرونده: 2حلهمر صدور پروانه:  3مرحله 

  مرحله 
  
 سازمان/واحد

     
  متقاضی 

  
  
 

     
  
  

  مدیریت
   

  
 

     
  
  
  
  

و نقل  اداره حمل
  مسافر

  
  
  
  
  
 

     
اداره آمارو 
  برنامه ریزي

  

  
  

 

 شروع

 ارائه درخواست 

ی تقاضاـبررس  

 تایید 

بررسی مدارك و 
 بازدید محل

ارائه معرفی نامه 
جهت دریافت 

گواهی سو پیشینه ، 
عدم اعتیاد و 
 صالحیت فردي

 بررسی مدارك 

 تشکیل پرونده تایید

اخذ استعالم ازدفتر حمل و نقل مسافر  
ام شرکتدر خصوص ن  

مکاتبه با سازمان مرکزي جهت 
 دریافت کد

 بایگانی

 پایان

 تایید

ارائه مدارك و اسناد ملکی تاسیسات و 
وسایل  نقلیه ، ارائه جوابیه اداره ثبت 

زم و گواهی بیمه شرکتها و تعهدات ال
شرکت  رانندگان و معرفی به سایت  

صدور معرفینامه از سوي سازمان به 
 متقاضی جهت ثبت شرکت

 بلی

یبل بلی  

 بلی

 خیر

 خیر
 خیر

 خیر

ارائه جوابیه هاي 
 الزم و تعهد محضري

صدور پروانه 
 فعالیت و ثبت کد

 تشکیل پرونده

 تایید
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