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  فرآیند تشکیل پرونده و صدور پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل داخلی کاال - 2
  

  
  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف

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

  فعالیت شرکت حمل و نقل داخلی کاال

  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 :نشانی و کد پستی )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 کاال:نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع )هـ- 1
  )205(داخلی 05614342137-9علی اکبر مزیدي  :فرد یا افراد پاسخگو در زمینه موضوعنام و شماره تلفن )ي- 1

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

  :یا پروانه صادرهشرایط الزم مجوز ) 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
  یفريعدم سوءپیشینه ک-4
  احراز صالحیت فردي-5
متولدین بعد از (داشتن گواهینامه پایان خدمت یا معافیت سربازي- 6

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

  سوابق مدیریت اجرایی
  4و  3درجه   2و 1درجه   مدرك
  .......  سال 2  لیسانس
  سال 2  سال 4  فوق دیپلم
  سال 4  سال 8  دیپلم

  شرایط اختصاصی
  :شرایط و مدارك وسایل نقلیه

  درجه بندي شهرستان هاي کشور 
  توضیحات  سه و چهار  یک و دو   نوع وسیله 

  دستگاه  6  دستگاه 12  ملکی 
سال تمام و حداقل  7حداکثر سن ناو گان ملکی شعبه شرکت 

  .تن می باشد 5/3ظرفیت بارپذیري کامیون هاي معرفی شده 
  دستگاه  20  دستگاه  30  پوشش تحت
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  شرایط و مدارك بابت تاسیسات ملکی
  03/04/89: تاریخ 

  4از  2صفحه 
  

  

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

  چهار  سه   دو  یک  توضیحات
یک محل  کل محوطه عملیاتی شرکت باید در  1400  1800  2500  3500  توقفگاه 

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

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 ، 

یی کافی ،لوله کشی اب و سیستم هاي روشنا
  .باشد .... فاضالب و 

  100  120  150  200  دفتر کار 
  120  150  180  210  سالن استراحت و بوفه 

  30  35  45  50  نمازخانه
انبار،محوطه،سرویس بهداشتی مردانه و زنانه (سایر

  ،محل استراحتگاه رانندگان 
1040  625  395  350  

  2000  2500  3500  5000  کل متراژ

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

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مسندات عمومی

  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  
  تصویر برابر اصل کارت ملی    - 5 

  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  -4 

  رانندگان شرکت 
  اسناد ملکی تاسیسات شرکت ارائه -5
  آگهی تاسیس شرکت و روزنامه رسمی -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  غ دریافتیمبل  عنوان مراحل

  2176372198001  ملی  ریال 300000  جهت صدور پروانه فعالیت
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب
 
فرایند تشکیل پرونده :  دي هر مرحلهصدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبن/ل اجرايحمرا  - 3

  و صدور پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل داخلی کاال
  03/04/89  :تاریخ

  4از      3صفحه   

کد 
  مرحله

  
  عنوان مرحله

  
زمان 
  انجام

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

سازمان /واحد  نوع ورودي
  نوع خروجی  ارائه کننده

سازما/واحد
ن ارائه 
  کننده

1  
  

شک
ت

ده
رون
ل پ
ی

  

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

  دبیرخانه  مدارك

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

اداره حمل و 
  نقل کاال

2  

ده
رون
ی پ
رس
بر

  

ارائه معرفی نامه جهت 
دریافت سوءپیشینه ،عدم 
  اعتیاد و صالحیت فردي

اداره حمل و   استعالم  روز 10
  متقاضی  ارائه استعالمات  نقل کاال

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

  نقل کاال
ارائه جوابیه و 
  متقاضی  کواهی ثبت

ارائه مدارك  و مستندات 
اداره حمل  و   بررسی مدارك  متقاضی  مدارك  روز 15  قانونی

  نقل کاال
با سازمان مرکزي  مکاتبه

مار و آاداره   ارا ئه تقاضا  روز 2  جهت دریافت کد
مار و آاداره   دریافت کد  برنامه ریزي

  برنامه ریزي

3  

وانه
 پر
دور
ص

  

صدور پروانه فعالیت و ثبت 
بررسی کلیه   روز 1  کد در پروانه فعالیت

  مدارك
کارشناس 
اداره حمل و   صدور پروانه  مربوطه

  نقل

  
  :ی از جملهسایر اطالعات تکمیل

 سال 2: دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
  ماه  2حدود : حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت و درخواست مرجع صدور •
 .می باشدبخشی از این فرآیند مربوط به سایر سازمانها و ارگانها و بخش مهمی به عهده شرکت ها  •
  بسته به تعداد سرمایه گذار و دارا بودن شرایط متغیر است: ت صادره در طول یک سالتعداد مجوز یا پروانه فعالی •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج
  

کت حمل یند تشکیل پرونده و صدور پروانه فعالیت شرآفر   : صادره صدور مجوز یا پروانه  مراحل نمودار اجراي  -  4 03/04/89: تاریخ 
  و نقل داخلی کاال

 
 4از  4صفحه 

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

  مرحله 
  

 سازمان/واحد

     
  متقاضی

  
  
 

 

    
  
  

  مدیریت
  
  
 

  

 

  
  
  
  
  
و نقل  اداره حمل
  مسافر

  
  
  
 

  

 

  
اداره آمارو 
  برنامه ریزي

  

 
  
  
 

 

سازمان 
راهداري و حمل 

  و نقل
  

  
 

 ارائه درخواست 

 بررسی تقاضا

 تایید 

بررسی مدارك و 
 بازدید محل

 بررسی مدارك 

 تشکیل پرونده تایید

مکاتبه با سازمان مرکزي جهت دریافت 
نده به سازمان کدو ارسال خالصه پرو
 مرکزي

 بایگانی

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

تعهدات الزم و گواهی بیمه  شرکتها و 
 رانندگان

صدور معرفینامه از سوي سازمان به 
 متقاضی جهت ثبت شرکت   

  بلی

  بلی

  بلی

  خیر بله 

 خیر 

  خیر

  خیر

 شروع
ارائه جوابیه هاي 
 الزم و تعهد محضري

 تایید

صدور پروانه  تایید
یت و ثبت کدفعال  

ارائه معرفی نامه جهت 
دریافت گواهی سو 

پیشینه ، عدم اعتیاد و 
 صالحیت فردي

 تشکیل پرونده

 تایید
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