رديف

عنوان و شناسه خدمت

٣

صدور موافقت اصولي براي احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي و تيرپارك ها١٣٠٥١٤٧٦١٠٢

١
٢
٤
٥
٦

ارائه موافقت اصولي براي احداث شهرك هاي حمل و نقلي١٣٠٥١٤٧٦١٠٠

صدور موافقت اصولي براي احداث پايانه هاي عمومي بارو بازارگاه هاي الكترونيكي حمل و نقل جاده اي١٣٠٥١٤٧٦١٠١
صدور و تمديد پروانه بهره برداري از مجتمع هاي خدماتي رفاهي و تيرپارك ها١٣٠٥١٤٧٦١٠٣
واگذاري تابلوهاي تبليغاتي ١٣٠٥١٤٧٦١٠٥
صدور حواله بارنامه١٣٠٥١٤٧٧١٠٠

٧

صدور حواله صورت وضعيت١٣٠٥١٤٧٧١٠٢

٩

برگزاري آزمون و صدور مجوز تاسيس شركتهاي حملونقل بينالمللي كاﻻ١٣٠٥١٤٧٨١٠١

٨
١٠
١١

صدور پروانه بهره برداري از شركتهاي حمل و نقل بين المللي و داخلي كاﻻ و مسافر و موسسات و شعب١٣٠٥١٤٧٨١٠٠
صدور مجوز حمل محموﻻت ترافيكي١٣٠٥١٤٧٨١٠٢

صدور مجوز تردد ناوگان با اضافه بار)اضافه تناژ( )(١٣٠٥١٤٧٩١٠٤

عنوان خدمت :ارائه موافقت اصولي براي احداث شهرك هاي حمل و نقلي13051476100
رديف

واحد مسئول

عنوان مرحله

1

ارائه درخواست متقاضي به اداره كل

___

3

مكانيابي و بررسي كروكي محل موردنظر

مجتمع هاي خدماتي رفاهي

2
4
5
6
7
8

تائيد صﻼحيت

تكميل فرم مشخصات شهرك هاي حمل و نقل
اخذ استعﻼم از دفتر سرمايه گذاري
و نظارت بر بهره برداري

___

حداكثر يك ساعت

انجام دهنده

انجام دهنده

حراست

رئيس

مجتمع هاي خدماتي رفاهي
مجتمع هاي خدماتي رفاهي

اخذ تعهدات و تكميل فرم هاي مربوط به پرونده

مجتمع هاي خدماتي رفاهي

صدور موافقت اصولي در صورت تاييد در كميسيون

مجتمع هاي خدماتي رفاهي

طرح موضوع در كميسيون

پست سازماني

مدت زمان

مجتمع هاي خدماتي رفاهي

كارشناس
كارشناس
كارشناس
كارشناس
كارشناس
كارشناس

هزينه دريافت خدمت

انجام)روز/ساعت(

شماره حساب

 10-15روز

___

 7روز
 1روز
7روز

___

مواد قانوني و مقررات مربوط به هر
پرداخت

___

___

 2روز

___

___

 1روز

2176372601007

ريال 30/000/000

___

___

عنوان خدمت  :صدور موافقت اصولي براي احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي و تيرپارك ها13051476102
رديف

واحد مسئول

عنوان مرحله

1

ارائه درخواست متقاضي به اداره كل

___

3

مكانيابي و بررسي كروكي محل موردنظر

2
4
5
6

7

تائيد صﻼحيت

پست ساز ماني

___

حداكثر يك ساعت

انجام دهنده

انجام دهنده

حراست

رئيس

هزينه دريافت خدمت

انجام)روز/ساعت(

شماره حساب

 10-15روز

___

___

مجتمع هاي خدماتي رفاهي

كارشناس

 7روز

اخذ تعهدات ,تكميل فرهاي مربوطه و تكميل پرونده

مجتمع هاي خدماتي رفاهي

كارشناس

 2روز

___

صدور موافقت اصولي در صورت تاييد در كميسيون

مجتمع هاي خدماتي رفاهي

 1روز

2176372601007

اخذ استعﻼم از ادارات ذيربط در صورت تاييد محل
طرح موضوع در كميسيون

مجتمع هاي خدماتي رفاهي
مجتمع هاي خدماتي رفاهي

كارشناس
كارشناس
كارشناس

 3ماه

 1روز

___
___
___

فرمت هاي تهيه نامه و (...

مورد نياز

___

___

مدت زمان

فرم ها ،مدارك ﻻزم،

___

___

 1روز

مستندات مورد نياز)مانند

استعﻼم هاي

مواد قانوني و مقررات مربوط به هر
پرداخت

___
___
___
___
___
___

ريال) 15/000/000بزرگراه(

ريال) 7/500/000ساير راهها(

مستندات مورد نياز)مانند
فرم ها ،مدارك ﻻزم،

فرمت هاي تهيه نامه و (...

استعﻼم هاي
مورد نياز

عنوان خدمت  :صدور و تمديد پروانه بهره برداري از مجتمع هاي خدماتي رفاهي و تيرپارك ها13051476103
رديف

عنوان مرحله

1

ارائه درخواست متقاضي

3

اخذ تعهدنامه محضري و مدارك شناسايي

مجتمع هاي خدماتي رفاهي

4

صدور و يا تمديد پروانه بهره برداري

مجتمع هاي خدماتي رفاهي

رديف

واحد مسئول

عنوان مرحله

1

درخواست متقاضي

3

برگزاري كميسيون نرخ گذاري

2

بازديد از محل و تكميل صورتجلسه

پست ساز ماني

مدت زمان

انجام دهنده

انجام دهنده

مجتمع هاي خدماتي رفاهي

كارشناس

 1روز

كارشناس

 1ساعت

___

___

كارشناس

انجام)روز/ساعت(
حداكثر يك ساعت

هزينه دريافت خدمت

شماره حساب

 1ساعت
2176372601007

عنوان خدمت  :واگذاري تابلوهاي تبليغاتي در حاشيه راههاي استان13051476105

2
4
5
6
7
8

واحد مسئول

انجام دهنده

اداره بازرگاني و سرمايه گذاري

پست سازماني

مدت زمان

رئيس اداره

حداكثر يك ساعت

انجام دهنده

تكميل فرم مكانيابي نقطه مورد نظر

اداره حريم راهها-اداره ايمني و ترافيك -اداره بازرگاني و سرمايه گذاري

رئيس اداره

ارسال جلسه كميسون به دفتر سرمايه گذاري

اداره بازرگاني و سرمايه گذاري

رئيس اداره

اداره بازرگاني و سرمايه گذاري

رئيس اداره

انجام)روز/ساعت(
2تا  7روز
1روز
1روز

تاييد دفتر سرمايه گذاري در خصوص مصوبه كميسيون

دفتر سرمايه گذاري و نظارت بر بهره برداري سازمان متبوع

كارشناس مربوطه

5روز

انعقاد قرارداد

اداره بازرگاني و سرمايه گذاري

رئيس اداره

1روز

اعﻼم به متقاضي

نصب تابلو توسط متقاضي

اداره بازرگاني و سرمايه گذاري
اداره بازرگاني و سرمايه گذاري

رئيس اداره
رئيس اداره

1روز
1روز

مواد قانوني و مقررات مربوط به هر
پرداخت

فرم ها ،مدارك ﻻزم،

فرمت هاي تهيه نامه و (...

استعﻼم هاي
مورد نياز

به ازاي هر مترمربع

بجز فضاي عمومي

بزرگراه  5000ريال

ساير راهها  3000ريال

هزينه دريافت خدمت

شماره حساب

مستندات مورد نياز)مانند

مواد قانوني و مقررات مربوط به هر
پرداخت

مستندات مورد نياز)مانند
فرم ها ،مدارك ﻻزم،

فرمت هاي تهيه نامه و (...

استعﻼم هاي
مورد نياز

عنوان خدمت  :صدور پروانه بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل داخلي كاﻻ13051478100

رديف
1

عنوان مرحله

ارائه درخواست كتبي به همراه مدارك و مستندات بر اساس
آخرين ضوابط ابﻼغي

واحد مسئول

هزينه دريافت خدمت

انجام دهنده

پست سازماني
انجام دهنده

انجام)روز/ساعت(

مدت زمان

شماره حساب

اداره حمل و نقل كاﻻ

كارشناس حمل و نقل كاﻻ

حداكثر يك ساعت

------

------

مواد قانوني و مقررات مربوط به هر
پرداخت

مستندات مورد نياز)مانند
فرم ها ،مدارك ﻻزم،

فرمت هاي تهيه نامه و (...
مدرك تحصيلي و سوابق حمل
و نقلي مدير عامل و اعضاي
هيئت مديره ،مدارك و

مستندات محل فعاليت بهمراه
تكميل فرم بازديد از محل

فعاليت و ارائه اسناد ناوگان حمل
و نقلي

استعﻼم هاي
مورد نياز

اخذ سوء پيشينه  ،عدم

اعتياد و صﻼحيت فردي

جهت مدير عامل و اعضاي
هيت مديره  ،در صورت

دارا بودن پايانه اختصاصي

جهت محل فعاليت استعﻼم
از شهرداري محل  ،اداره
راهنمايي و رانندگي

2

ارزيابي مدارك متقاضي و اعﻼم نقص در صورت مشاهده

اداره حمل و نقل كاﻻ

كارشناس حمل و نقل كاﻻ

سه روز

------

------

------

------

3

معرفي به اداره ثبت شركتها بمنظور تعيين نام و ثبت شركت

اداره حمل و نقل كاﻻ

كارشناس حمل و نقل كاﻻ

يك ساعت

------

------

------

------

4

بارگذاري كليه مدارك در پرونده الكترونيك شركت

5

صدور پيش نويس پروانه فعاليت

رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

عنوان مرحله
ارائه درخواست حواله بارنامه توسط متقاضي
)نماينده شركت(

بررسي پرونده الكترونيكي و مدارك موردنياز

اعﻼم سهم عوارض جابجايي كاﻻ ،نيم درصد و عوارض
رهگيري به متقاضي

واريز وجه اعﻼم شده به حساب مربوطه و ارائه فيش به سازمان
تأئيد و ثبت فيش در سيستم كنترل بارنامه

محاسبه بارنامه مورد نياز شركت و صدور حواله بارنامه جديد
و تحويل به متقاضي

مراجعه به بانك توسط متقاضي و دريافت بارنامه

ارسال نسخه اول حواله بارنامه از بانك به سازمان

ثبت شماره سريال بارنامه هاي دريافتي در سيستم كنترل
بارنامه

متقاضي

اداره حمل و نقل كاﻻ

واحد مسئول

انجام دهنده

اداره حمل و نقل كاﻻ
اداره حمل و نقل كاﻻ
اداره حمل و نقل كاﻻ
اداره حمل و نقل كاﻻ
اداره حمل و نقل كاﻻ
اداره حمل و نقل كاﻻ
متقاضي
متقاضي

اداره حمل و نقل كاﻻ

متقاضي

كارشناس حمل و نقل كاﻻ

يك ساعت
يك روز

عنوان خدمت :صدور حواله بارنامه13051477100
پست ساز ماني
انجام دهنده

كارشناس اداره حمل
و نقل كاﻻ

كارشناس اداره حمل
و نقل كاﻻ

كارشناس اداره حمل
و نقل كاﻻ

كارشناس اداره حمل
و نقل كاﻻ

كارشناس اداره حمل و نقل كاﻻ
كارشناس اداره حمل
و نقل كاﻻ

كارشناس اداره حمل و
نقل كاﻻ

مدت زمان

انجام)روز/ساعت(
حداكثر يك ساعت
حداكثر  10دقيقه
حداكثر 5دقيقه
حداكثر  5دقيقه

2176372601007

بر اساس نامه شماره  44386/71مورخ
 26/04/96معاون وزير و رييس
سازمان

هزينه دريافت خدمت

شماره حساب

مواد قانوني و مقررات مربوط به هر
پرداخت

------

مستندات مورد نياز)مانند
فرم ها ،مدارك ﻻزم،

فرمت هاي تهيه نامه و (...
ارائه درخواست حواله بارنامه
توسط شركت

2176372603003
2176372601007

سهم عوارض جابجايي كاﻻ
سهم نيم درصد

و عوارض رهگيري

ارائه درخواست حواله بارنامه
توسط شركت

ارائه فيش پرداختي

حداكثر  5دقيقه

حداكثر  10دقيقه

حداكثر 2دقيقه

ارائه نسخه اول حواله بارنامه به
سازمان

------

استعﻼم هاي
مورد نياز

انجمن صنفي مربوطه و
مسئول اداره شهرستان

عنوان خدمت :صدور پروانه بهره برداري از شركتهاي حمل و نقل مسافر و موسسات و شعب13051478100
انجام دهنده

مدت زمان

اداره حمل و نقل مسافر

كارشناس مسئول حمل و نقل

حداكثر يك ساعت

------

------

ارزيابي مدارك متقاضي و اعﻼم نقص در صورت مشاهده

اداره حمل و نقل مسافر

كارشناس مسئول حمل و نقل

معرفي به اداره ثبت شركتها بمنظور تعيين نام و ثبت شركت

اداره حمل و نقل مسافر

كارشناس مسئول حمل و نقل

رديف

انجام دهنده

پست سازماني

انجام)روز/ساعت(

شماره حساب

1

عنوان مرحله

ارائه درخواست كتبي به همراه مدارك و مستندات بر اساس
آخرين ضوابط ابﻼغي

واحد مسئول

هزينه دريافت خدمت

مواد قانوني و مقررات مربوط به هر
پرداخت

مستندات مورد نياز)مانند
فرم ها ،مدارك ﻻزم،

فرمت هاي تهيه نامه و (...
مدرك تحصيلي و سوابق حمل
و نقلي مدير عامل و اعضاي
هيئت مديره ،مدارك و

مستندات محل فعاليت بهمراه
تكميل فرم بازديد از محل

فعاليت و ارائه اسناد ناوگان حمل
و نقلي

2
3
4

بارگذاري كليه مدارك در پرونده الكترونيك شركت

5

صدور پيش نويس پروانه فعاليت

رديف

عنوان مرحله

متقاضي

اداره حمل و نقل مسافر

متقاضي

كارشناس مسئول حمل و نقل

واحد مسئول

انجام دهنده

مورد نياز

اخذ سوء پيشينه  ،عدم

اعتياد و صﻼحيت فردي

جهت مدير عامل و اعضاي
هيت مديره  ،در صورت

دارا بودن پايانه اختصاصي

جهت محل فعاليت استعﻼم
از شهرداري محل  ،اداره
راهنمايي و رانندگي

3روز

------

------

------

------

يك ساعت

------

------

------

------

يك ساعت
يك روز

عنوان خدمت  :صدور حواله صورت وضعيت مسافري13051477102
پست ساز ماني انجام دهنده

استعﻼم هاي

مدت زمان

انجام)روز/ساعت(

1

ارائه درخواست

اداره حمل و نقل مسافر

كارشناس حمل ونقل

حداكثر يك ساعت

2

ارزيابي صورت وضعيت مصرفي

اداره حمل و نقل مسافر

كارشناس حمل ونقل

2ساعت

3

صدور حواله

اداره حمل و نقل مسافر

كارشناس حمل ونقل

2176372601007

بر اساس نامه شماره  44386/71مورخ
 26/04/96معاون وزير و رييس
سازمان

هزينه دريافت
خدمت

شماره حساب

مواد قانوني و مقررات مربوط به هر
پرداخت

------

مستندات مورد نياز)مانند
فرم ها ،مدارك ﻻزم،

فرمت هاي تهيه نامه و (...

------

استعﻼم هاي
مورد نياز

درخواست كتبي

تشكل هاي صنفي

محاسبه  80به  20صورت
وضعيت هاي تحويلي به
شركتها توسط انجمن
مربوطه

عنوان خدمت  :برگزاري آزمون و صدور مجوز تاسيس شركت هاي حمل و نقل بين المللي كاﻻ13051478101
رديف

عنوان مرحله

1

ثبت نام اينترنتي آزمون

2

تحويل مدارك ثبت نام به اداره كل

رديف

عنوان مرحله

واحد مسئول انجام دهنده

ترانزيت و حمل و نقل بين المللي

پست سازماني
انجام دهنده

مدت زمان

هزينه دريافت خدمت

انجام)روز/ساعت(

شماره حساب

ساعت 1

-

-

كارشناس ترانزيت

روز 1

-

-

عنوان خدمت  :صدور پروانه فعاليت شركت هاي حمل و نقل بين المللي13051478100

واحد مسئول

مواد قانوني و مقررات مربوط به هر
پرداخت

هزينه دريافت خدمت

انجام دهنده

پست ساز ماني
انجام دهنده

انجام)روز/ساعت(

مدت زمان

شماره حساب

1

تشكيل پرونده )درصورت قبولي در آزمون(

ترانزيت و حمل و نقل بين المللي

كارشناس ترانزيت

روز 1

-

-

2

صدور مجوز موقت  6ماهه

ترانزيت و حمل و نقل بين المللي

كارشناس ترانزيت

روز 1

-

-

3

صدور مجوز تاسيس شركت

ترانزيت و حمل و نقل بين المللي

كارشناس ترانزيت

روز 1

مواد قانوني و مقررات مربوط به هر
پرداخت

مستندات مورد نياز)مانند
فرم ها ،مدارك ﻻزم،

فرمت هاي تهيه نامه و (...

استعﻼم هاي مورد نياز

عكس -فايل اسكن مدارك
شناسايي ،مدرك تحصيلي،
سوابق شغلي و تكميل فرم
الكترونيكي
-

مستندات مورد نياز)مانند
فرم ها ،مدارك ﻻزم،

فرمت هاي تهيه نامه و (...
ارائه پيش نويس اساسنامه،

شركتنامه ،فهرست هيات موسس
شركت در شرف تاسيس ،سند

رسمي مالكيت يا اجاره دفتر كار
ارائه مدارك ثبتي و آگهي ثبتي
تاييديه اتاق بازرگاني ،صنايع و

 2176372601007طرح جامع خدمات رفاهي بين راهي معادن ايران و كانون جهانگردي
و اتومبيلراني

استعﻼم هاي
مورد نياز

رديف

عنوان مرحله
درخواست متقاضي

ثبت مشخصات خودرو ونوع محموله در سامانه پروانه عبور،
اخذ وجه صدور مجوز پروانه و پرينت مجوز
امضاء پروانه صادر شده

رديف

عنوان مرحله

درخواست متقاضي
ثبت مشخصات در سامانه اضافه تناژ
 ،اخذ وجه بابت اضافه بار

پاسخ نامه اعﻼم تخلف به پليس راه و
ترخيص خودرو

واحد مسئول

عنوان خدمت :صدور پروانه عبور محموﻻت ترافيكي13051478102
پست سازماني

مدت زمان

اداره ايمني و ترافيك

كارشناس ايمني و ترافيك

حداكثر يك ساعت

اداره ايمني و ترافيك  +معاونت حمل و نقل

رئيس  +معاونت

 15دقيقه

انجام دهنده

اداره ايمني و ترافيك

واحد مسئول

انجام دهنده

كارشناس ايمني و ترافيك

انجام)روز/ساعت(
 15دقيقه

عنوان خدمت:اضافه تناژ13051479104
پست ساز ماني

مدت زمان

انجام)روز/ساعت(

انجام دهنده

انجام دهنده

اداره ايمني و ترافيك

كارشناس ايمني و ترافيك

حداكثر يك ساعت

اداره ايمني و ترافيك

كارشناس ايمني و ترافيك

 15دقيقه

اداره ايمني و ترافيك

رئيس

 15دقيقه

هزينه دريافت خدمت

شماره حساب

2176372601007

مواد قانوني و مقررات مربوط به هر
پرداخت

حساب درآمد تسهيﻼت پايانه

هزينه دريافت خدمت

شماره حساب

مواد قانوني و مقررات مربوط به هر
پرداخت

مستندات مورد نياز)مانند
فرم ها ،مدارك ﻻزم،

فرمت هاي تهيه نامه و (...
بارنامه صادر شده

مستندات مورد نياز)مانند
فرم ها ،مدارك ﻻزم،

فرمت هاي تهيه نامه و (...
نامه اعﻼم تخلف
راننده از پليس

راه  -مدارك راننده
2176372601007

حساب درآمد تسهيﻼت پايانه

استعﻼم هاي مورد نياز

و ناوگان

استعﻼم هاي مورد نياز
كارت هوشمند

راننده -صحت اصالت
بارنامه

