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 مصوبه

ص موورخ  /0132/63رییس محترم شورای اسالمی شهر مبنی بر ابالغ ، مصووبه شوماره    33/3/63د مورخ /11433/63نامه شماره 

دوره چهارم شورای اسالمی شهر شیراز در رابطوه   02/33/64ص مورخ /3306/64درخصوص بازنگری در مصوبه شماره  4/3/63

بوه شوماره   پوس از ووووو و تبو     هره برداری از شرکتهای حمل و نقول درو  شوهری   با دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس و ب

 بررسی و تصومی  کمیسویو    کمیسیو  عمرا  ، حمل ونقل و ترافیک شوراموضوع در دبیرخانه شورا 6/30/63و مورخ /6424/63

از اعضاء شورا مطرح و مستند نفر  33با حضور 03/30/63علنی شورای اسالمی شهر شیراز مورخ ( عادی)در سی و یکمین جلسه 

 اوالحی قانو  شوراها و با اکثری  آراء و طی 62به ماده 

 : ماده واحده

دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس و بهره برداری از شرکتهای حمول و  » درخصوص  1/33/64ص مورخ /3306/64مصوبه شماره 

   :به شرح ذیل اوالح گردید« نقل درو  شهری

 مسوافر  جابجوایی  نووین  خودمات  و دربسوتی  های سرویس مدارس و ادارات، های سرویس»در ماده یک عبارت  -1

 .در انتهای پاراگراف اوو، بعد از عبارت انواع تاکسی اضافه شد« خدمات برخط حمل و نقل مسافر مانند

نقل  و لشرک  حم نقلیه مسافربر،  نقلیه مسافربر، پروانه فعالی  وسیله در ماده دو تعاریف اوطالحات وسیله   -2

 : کارگزار و سازما  به شرح ذیل اوالح گردید ،درو  شهری و حومه مسافر

 عموومی   نقول  و حمول  بورای  سازما ، از فعالی  پروانه دریاف  از پس که مناسبی موتوری نقلیه وسیله :مسافربر نقليه وسيله -

 (.و غیره تاکسی انواع  ،و بوس، مینی بوس، میدی اتوبوس، ازجمله. )گردد می استفاده شهری درو  مسافر

خدمات مورد  نوع با متناسب خودرو، کاربری تأیید از پس سازما  توسط که اس  مجوزی :مسافربر نقليه وسيله فعاليت پروانه -

 نظر زیر و مسافر نقل و حمل جه  معین خودرو با کار اجازه مذکور مجوز. گردد می وادر مربوطه مقررات و ضوابط حسب و نظر

 .باشد می ربط ذی حومه و شهری درو  مسافر نقل و حمل شرک 

 بوه  مربوطه مقررات و ضوابط رعای  با که حقوقی شخصی  یک از اس  عبارت :حومه و شهري مسافردرون نقل و حمل شركت -

 دسوتورالعمل  ایون  در و گوردد  موی  تشوکیل  حوموه  و شهری درو  مسافر نقل و حمل انجام منظور به خصووی یا تعاونی وورت

 .شود می نامیده ک شر

( مربوطوه  سوازما  ) شوهرداری  طورف  از نمایندگی به ربط ذی مجوزهای اخذ از تواند پس می که اس  حقوقی شخصیتی :كارگزار -

 در حوزه حمل و نقل مسوافر و بوا   نظارت و آموزش کارشناسی، عملیاتی، امور ها، پروانه انواع ودور اداری امور انجام به نسب 

 .نماید  اقدام مصوب وابطض و قوانین رعای 

 .شیراز شهرداری شهری درو  مسافر نقل و حمل مدیری  سازما : سازمان -

پوشش بشورح   تح  مسافربر نقلیه استیجاری و وسیله مسافربر نقلیه ملکی، وسیله مسافربر نقلیه تعاریف اوطالحات وسیله -1

 :الحاق گردید 0زیر به ماده 

 «ی حمایت از کاالی ایران »

 تعالی بسمه
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 مودیر  و مودیره  هیات اعضای از کدام هر یا شرک  به متعلق آ  کامل مالکی  که اس  ای نقلیه لهوسی :ملکی مسافربر نقليه وسيله-

 ،(سازما  از معتبر اشتغاو پروانه دارای) مجاز راننده تعیین با خودرو، برای فعالی  پروانه دریاف  از پس شرک . باشد آ  عامل

 .نماید می مسافر ونقل حمل خدمات ارائه به اقدام

 پروانوه  اخوذ  از پس شرک . اس  شرک  اختیار در وابستگی قرارداد انعقاد با که ای نقلیه وسیله :استيجاري مسافربر نقليه وسيله-

 مسوافر  ونقول  حمول  خودمات  ارائوه  به اقدام ،(سازما  از معتبر اشتغاو پروانه دارای) مجاز راننده تعیین با و خودرو برای فعالی 

 .نماید می

 اخذ برای الزم شرایط دو هر راننده و خودرو که اس  ای راننده خود و مالک خود  نقلیه وسیله :تحت پوشش رمسافرب نقليه وسيله-

 .نماید می اقدام مسافر ونقل حمل خدمات ارائه به نسب  شرک ، با وابستگی قرارداد انعقاد با و دارند را اشتغاو پروانه فعالی  و

بوه   1و  4، 1، 0آ  به شرح ذیل اووالح و تبصوره هوای     1و  4و نیز تبصره های  1ده حذف و متن ما 1ماده  3و  3تبصره های  -4

 .تغییر یاف   4و  1، 0، 3ترتیب به تبصره های 

 ایون  در. باشد می حومه و شیراز شهری درو  مسافر نقل و حمل بخش فعاال  کلیه اقدام مالک العمل دستور این  :اصالحی 3ماده  -

 .باشد می سازما  عهده به آ  حومه و شیراز شهر شهری درو  مسافر نقل و حمل بر نظارت و مدیری ، ساماندهی خصوص،

 نقول  و حمول  هوای  شورک   عهده بر مجوز، دارای حومه و شهری درو  مسافربر نقلیه وسایل عملکرد بر نظارت :اصالحی 4تبصره -

. نمایود  موی  نظارت آنها از منتفع اشخاص کلیه و کورمذ های شرک  عملکرد بر نیز سازما  و باشد می مربوطه شهری درو  مسافر

. نماینود  تقودی   سوازما   بوه  را خوود  عملکرد گزارش ماهانه وورت به سازما ، توسط شده تهیه فرم  مطابق موظفند ها شرک 

 حسوب  تخلفوات  بوه  رسیدگی کمیسیو  و انضباطی هیأت به موضوع مربوطه، ضوابط برابر تخلف، بروز وورت در اس  بدیهی

 و وضعی  از کاملی گزارش ماه سه از هر اس  موظف نیز سازما . گردد می اقدام شده وادر رأی اساس بر و گردیده ارجاع مورد

 اسوالمی  شوورای  ترافیوک  و نقل و حمل عمرا ، کمیسیو  توسط شده تعیین فرم  با مطابق را مسافر نقل و حمل خدمات عملکرد

 .نماید ارائه کمیسیو  این به شهر،

 و مسوافر  نقل و حمل به افراد اشتغاو پروانه تعویض و تمدید ودور، پذیرش، اجرایی مراحل تواند می سازما  :اصالحی 5 صرهتب-

 دوره بورای  راننودگا   پوذیرش   و شوده  وادر های پروانه خدمات هزینه اخذ نیز و بر مسافر نقلیه وسایل فعالی  پروانه همچنین

 .نماید مجوز از شهرداری یا سازما  واگذاردارای  کارگزارا  به را آموزشی های

 :به وورت زیر اوالح گردید 4متن ماده  -1

 آ ، توسط ارائه قابل خدمات و شرک  نوع حسب بایس  می حومه و شهری درو  مسافر نقل و حمل های شرک  :اصالحی 4ماده -

 در شوده  مشوخ   تعوداد  و بوه  وابسوتگی  هایقرارداد چارچوب در پوشش تح  و استیجاری ملکی، مسافربر نقلیه وسایل دارای

 توقفگواه  نیوز  و دفتوری  تجهیوزات  مناسوب،  کوار  دفتر از بایس  می مذکور های شرک  همچنین. شرک  باشند برداری بهره پروانه

 .باشند برخوردار مذکور نقلیه وسایل تعداد با متناسب

بشرح ذیل  4و  1، 0 های و سه تبصره تح  عنوا  تبصرهبه شرح ذیل اوالح و به تبصره یک تغییر یاف   1تبصره ذیل ماده  -3

 :به ماده مذکور الحاق گردید

اشخاص حقیقی و حقوقی فعاو در حوزه حمل و نقل مسافر درو  شهری و حومه موظف می باشند حسب ضوابط  :تبصره اصالحی-

های تعاونی یا خصووی دارای پروانه شرک  ماه از تاریخ ابالغ این دستورالعمل، در قالب 3ربط حداکثر ظرف مدت و مقررات ذی

در غیر اینصورت، وفق قوانین و مقررات مربوطه، سازما  موظف اس  فعالین غیر مجواز  . بهره برداری از سازما  فعالی  نمایند

 .را شناسایی کرده و جه  جلوگیری از ادامه فعالی  به نیروی انتظامی معرفی نماید
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 و علموی  ظرفی  سنجی اساس بر مسافر نقل و حمل خدمات های بخش از یک هر در نیاز مورد های شرک  تعداد  :الحاقی 2 تبصره-

 .گردد می تعیین سازما  مدیره هیئ  در

بر اساس امتیواز درجوه بنودی    )های جدید و برگزیده  تواند؛ به شرک  سازما  با تصویب هیئ  مدیره خود می :الحاقی 3تبصره  -

حداکثر مهل  دو ماهه برای تکمیل شرایط و مدارک الزم بدهود و   ،را دارندبرداری از سازما   انه بهرهکه قصد دریاف  پرو( شرکتها

نزد سازما ؛  ای  نامه بر این اساس، شرک  موظف به سپرد  ضمان . برداری موق  وادر نماید در این مدت برای آنها پروانه بهره

در . گوردد  باشد و مبلغ آ  توسط هیئ  مدیره سازما  تعیوین موی   برداری می الزم برای ودور پروانه بهره نامه عالوه بر ضمان 

بورداری   نامه مذکور به نفع سوازما  ضوبط و پروانوه بهوره     وورت عدم تامین شرایط و مدارک الزم در مهل  تعیین شده ضمان 

بورداری بورای    ، پروانوه بهوره  در وورت تامین شرایط و مدارک مذکور در مهل  مقرر .شود موق  وادر شده برای شرک  لغو می

 .شود الذکر به شرک  عودت داده می نامه فوق شرک  وادر و ضمان 

در این . برداری از سازما  بالمانع اس  های متقاضی برای دریاف  پروانه بهره تشکیل کنسرسیوم بین شرک  :الحاقی 4تبصره  -

اتر اسناد رسمی تب  شده اس ، به عنوا  یکوی از مودارک الزم   وورت ارائه یک نسخه از قرارداد کنسرسیوم به سازما  که در دف

 .باشد برداری شرک  الزامی می برای دریاف  پروانه بهره

 :آ  حذف گردید 4آ  به شرح ذیل اوالح و تبصره  1و  0، 3های  و تبصره 3متن ماده  -2

 بوا  مربوطوه  مقوررات  و ضووابط  حسب حومه و شهری درو  مسافر نقل و حمل های شرک  برداری بهره پروانه  :اصالحی 6ماده -

 .باشد می تمدید قابل نیز بعدی مراحل برای شرایط، احراز وورت در و وادر سازما  توسط ساله پنج اعتبار

برداری شرک  و همچنین تمدید آ ، منوط به احراز شورایط و ضووابط مربوطوه، موافقو      تعویض پروانه بهره :اصالحی 1تبصره -

برای این منظور، سازما  موظف اس  قبل از تمدیود، تعوویض یوا وودور المثنوی پروانوه       . باشداحل قانونی میسازما  و طی مر

 .های اعماو شده آ  شرک  اقدام نماید برداری شرک ، نسب  به احصاء کامل تعهدات، تخلفات و جریمه بهره

بایسو   برداری آ  می ری شرک  تغییر یابد، پروانه بهرهبردا چنانچه هر یک از موارد ذکر شده در پروانه بهره  :اصالحی 2تبصره -

 .این ماده، تعویض گردد 3با رعای  شرایط مندرج در تبصره 

ودور، تمدید و تعویض پروانه بهره برداری شرک  مشموو پرداخ  هزینه هایی اس  که سواالنه بوا الیحوه    :  اوالحی 1تبصره 

 . کرایه به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد

و  0آ  حذف و تبصره های  2ذیل بند  3آ  به شرح زیر اوالح، تبصره  0و همچنین تبصره ذیل بند  1و  1، بندهای 2در ماده  -6

 :بشرح ذیل به این ماده الحاق گردید 6و  6تغییر یاف  و بندهایی تح  عنوا  بند  0و  3ذیل بند مذکور به تبصره های  1

نقل مسافر درو  شهری منوط به توامین شورایط    و شرک  در هر رسته خدمات مربوط به حملفعالی    :2تبصره اصالحی ذیل بند  -

 .باشد جداوو پیوس  این دستورالعمل می

 حسب و شرک  نوع به توجه با نیاز مورد پوشش تح  و مالکی ، اجاره تح  مسافربر نقلیه وسایل تعداد تأمین  :اصالحی 3بند -

 .مثبته اسناد ارائه با امتو دستورالعمل، این پیوس  جداوو

 .شرک  برداری بهره پروانه تعویض/تمدید/در رابطه با ودور خدمات های هزینه پرداخ   :اصالحی 5بند -

ای که زیر نظور شورک     نقلیه وسایل و رانندگا  به خدماتی و رفاهی خدمات ارائه پیشنهادی شرک  جه  نامه آیین  :الحاقی 8بند 

 .برسد سازما  نامه بایستی به تایید ناین آیی. کنند فعالی  می

 از شوده  تعیین ضوابط با مطابق الزم نظارتی تجهیزات و پرسنل همچنین و نیاز مورد خودروهای و گش  تامین  :الحاقی 9بند -

 .سازما  سوی

 :آ  بشرح ذیل اوالح گردید 0و  3 های و تبصره 6متن ماده  -6
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 مووارد  تأیید و بازدید و مراحل انجام از پس حومه و شهری درو  مسافر نقل و حمل  شرک برداری بهره پروانه :اصالحی 8ماده  -

 مسافر نقل و حمل شرک  نام شرک  و اخذ تأییدیه از سازما ، به نیاز مورد تخصصی کادر و تجهیزات بررسی و 2مذکور در ماده 

 تجهیوزات  و دفتوری  فضای پوشش، و تح  اجاره ،در مالکی  خودروهای تعداد شرک ، استقرار مکا  ذکر با حومه و شهری درو 

 ووادر  شورک   فعالیو   نووع  و زموانی  دوره و شرک  عامل مدیری  خدمات، ارائه محدوده دهی، سرویس نوع توقفگاه، و مربوطه

 .گردد می

 نقلیوه  ایلوسو  تعداد و نوع با متناسب فعالی ، شروع جه  حومه و شهری درو  مسافر نقل و حمل های شرک  :اصالحی 1تبصره -

 پروانوه  و خوود  نظر زیر مسافربر نقلیه وسایل جه  فعالی  پروانه اخذ به موظف برداری، بهره پروانه در شده مشخ  مسافربر

 .باشند می دستورالعمل این حسب سازما  از ربط ذی رانندگا  جه  حومه و شهری درو  مسافر نقل و حمل به افراد اشتغاو

 در خودمات  ارائوه  بوه  نسب  ابالغی، مقررات و ضوابط رعای  با و سازما  با قرارداد انعقاد با اندتو می شرک  :اصالحی 2 تبصره-

 و کنتورو  اسو   بودیهی . نمایود  اقودام  سازما  از نمایندگی به نیاز، مورد مسافربر نقلیه وسایل با شده تعیین مسیرهای و خطوط

 .باشد می شرک  عهده بر سازما ، هماهنگی ن تجهیزات الزم، باو تامی خودروهای زیر نظر شرک  و رانندگا  عملکرد بر نظارت

بوه شورح    12الوی   06بشرح ذیل اوالح و بندهایی تح  عنوا  بندهای  6ماده  06و  03، 00، 36، 36، 33، 31، 31، 6، 1بندهای  -32

 :ذیل به ماده مذکور الحاق گردید

زیور نظور    که ای نقلیه و وسایل اشخاص با تعهدات انجام حسن عهدنامهت و وابستگی قرارداد دوم نسخه ارائه عدم :اصالحی 3بند -

 .سازما  به نمایند می فعالی  حومه و شهری درو  مسافر نقل و حمل امور شرک  در

 شرک  نظر زیر نقلیه وسایل توسط حومه و شهری درو  مسافر نقل و حمل ایمنی ضوابط رعای  بر نظارت عدم :اصالحی 9بند -

 .مربوطه مقررات حسب

 پرسونل  و عوامول  تموامی  اجتمواعی  توأمین  بیمه جمله از اجتماعی امور و کار وزارت مقررات و قوانین رعای  عدم: اصالحی 13بند 

 .پوشش تح  رانندگا  و شرک 

 .ای و حسب درخواس  سازما  عدم ارائه گزارش عملکرد شرک  به وورت دوره  :اصالحی 15بند -

 اخذ عدم و خودروهای زیر نظر شرک  روی بر تبلیغات هرگونه انجام در سازما  از مجوز کسب و گیهماهن عدم  :اصالحی 16بند -

 .مربوطه مقررات و ضوابط حسب ربط ذی های دستگاه از مجوز

 .شرک  توسط ادواری وورت به شرک  نظر زیر خودروهای فنی معاینه کارت اعتبار کنترو عدم :اصالحی 18بند  -

 .های الزامی خودروهای زیر نظر شرک م انجام به موقع بیمه شخ  تالث و بیمهعد :اصالحی 19بند -

 .برداری شرک عدم رعای  تعداد و نوع وسیله نقلیه مسافربر مشخ  شده در پروانه بهره  :اصالحی 22بند -

 از خوارج  مسوافر  رد کو  پیواده  و سووار  بوا  رابطوه  در زیور نظور شورک     مسافربر نقلیه وسایل بر نظارت عدم  :اصالحی 26بند -

 .سازما  توسط شده تعیین های محدوده و مسیرها در آنها فعالی  عدم و تابلو دارای شده مشخ  های ایستگاه

 .برداری توسط سازما  عدم شروع فعالی  شرک  حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ودور پروانه بهره :اصالحی 28بند -

 سووی  از شده تعیین ضوابط با مطابق زیر نظر، مسافربر نقلیه وسایل برای نیاز مورد راننده تعداد تامین عدم  :الحاقی 29بند -

 .سازما 

 .خدمات کیفی  و رانندگا  ناوگا ، عملکرد بر نظارت جه  سازما  ضوابط و ها دستورالعمل رعای  عدم  :الحاقی 33بند -

 .سازما  توسط شده ینتعی آموزشی های دوره در شرک  عامل مدیر حضور عدم  :الحاقی 31بند -

 .سازما  سوی از شده تعیین ضوابط با مطابق الزم نظارتی نیروهای و تجهیزات تامین عدم  :الحاقی 32بند -
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 دارنودگا   از شوهر  اسوالمی  شورای در شده تصویب این دستورالعمل و موارد از خارج وجهی گونه هر دریاف   :الحاقی 33بند -

 .شرک  زیر نظر فعالی  پروانه و اشتغاو پروانه

 که پیشنهادی نامه آیین با مطابق زیر نظر شرک  نقلیه وسایل و رانندگا  به خدماتی و رفاهی خدمات ارائه عدم  :الحاقی 34بند -

 .رساند می تایید سازما  به شرک 

 و رانندگا  به شده، ابالغ های دستورالعمل و ها نامه آیین همچنین و شرک  مقررات و قوانین رسانی اطالع عدم  :الحااقی  35بند -

 .پوشش تح  کارکنا 

 توسوط  شده تعیین امکانات و تجهیزات  شرایط، به شرک  نظر زیر مسافربر نقلیه و تطبیق وسایل تجهیز عدم  :الحاقی 36بند -

 .سازما 

 تالوث ( حقووقی  یا حقیقی) شخ  به آنها اجاره یا و شرک  ملکی نقلیه وسایل مالکی  از بخشی یا تمام واگذاری  :الحاقی 33بند -

 .سازما  از مجوز کسب بدو 

 :آ  به شرح زیر اوالح گردید 1و تبصره  32متن ماده  -33

پروانه اشتغاو افراد به حمل و نقل مسافر درو  شهری و حومه، مجوزی اس  که با رعای  ضووابط منودرج در    :اصاالحی  13ماده -

جابجایی مسافر با وسیله نقلیه بوا کواربری مشوخ  زیور نظور یکوی از        این دستورالعمل برای شخ  حقیقی واجد شرایط جه 

بودین منظوور،   . شوود  گردد و به شرک  تحویول موی  های حمل و نقل مسافر درو  شهری و حومه، توسط سازما  وادر میشرک 

  تشوکیل پرونوده داده و   برداری از سازما های دارای پروانه بهره در شرک  33رانندگا  متقاضی دارای شرایط ذکر شده در ماده 

سازما  در ووورت  . شرک  موظف اس  پرونده راننده متقاضی و مدارک مربوطه را جه  ودور پروانه به سازما  ارساو نماید

 .دهد تایید شرایط متقاضی، پروانه اشتغاو را وادر و به شرک  تحویل می

خ  هزینه هایی اس  که ساالنه با الیحه کرایه به تصویب ودور، تمدید و تعویض پروانه اشتغاو مشموو پردا:  اصالحی 3تبصره 

 . شورای اسالمی شهر می رسد

به ماده مذکور الحاق و تبصره ذیول   6به شرح ذیل اوالح و بندهایی تح  عنوا  بند الف و ب و بندی به عنوا  بند  33ماده  -30

 :الحاق گردید 6بند  به ذیل 3تح  عنوا  تبصره  ای تغییر یاف  و تبصره 0به تبصره  6بند 

 :متقاضی اخذ پروانه اشتغاو باید دارای شرایط ذیل باشد: اصالحی 11ماده -

 :شرایط عمومی - بند الف الحاقی

 یساو به بواال سوواد خوانود  و نوشوتن کواف      12برای متقاضیا  با سن )  یساو سن و گواهی پایا  دوره ابتدای 01داشتن حداقل 

 (. اس 

 (. گردد مشموو بانوا  نمی)  یا معافی  از خدم  وظیفه عمومی برگ پایا  خدم داشتن

 .بود  گواهینامه معتبر و مرتبط با نوع وسیله نقلیه مسافربر دارا

جهو  اتبواع    یصوالح مربوطه از مراجع ذ یمجوزها ریو سا را یکار در ا یدارا بود  مجوز رسم ایتابعی  جمهوری اسالمی ایرا   

 .یرانیرایغ

 .شینه مؤتر و محروم نبود  از حقوق اجتماعینداشتن سوءپی 

 (.کارت سالم )ارائه گواهی سالم  جسمانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی  

 .یاماکن عموم نامه نییبر اساس آ یفرد  یوالح یگواه ارائه

 .با شرک  یقرارداد وابستگ عقد :اصالحی  9بند 
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سواو بووده و    0برداری آ ، حوداکثر   ی راننده با شرک  متناسب با مهل  اعتبار پروانه بهرهمدت قرارداد وابستگ :الحاقی 1تبصره-

بدیهی اس ، پس از اتمام قرارداد و تسویه حساب با شرک ، دارندگا  پروانه اشتغاو به حمل و نقول مسوافر   . قابل تمدید می باشد

مدت قرارداد رانندگانی که خود، . شش شرک  دیگری درآیندتوانند تح  پو گونه تعهدی نسب  به شرک  نخواهند داش  و می هیچ

 .باشد مالک وسیله نقلیه مسافربر هستند، مطابق شرایط ذکر شده در مورد قرارداد وابستگی خودرو با شرک  می

 : شرایط اختصاوی - بند ب الحاقی

خش اسو  کوه بایسوتی راننوده حتموا دارا      ونقل مسافر، نیازمند شرایط مخت  آ  ب های و خدمات حمل فعالی  در هر یک از بخش

 .گردداین شرایط توسط هیئ  مدیره سازما  به تفکیک نوع خدمات تعیین و ابالغ می. باشد

 :الحاق گردید 30بشرح ذیل به ماده  03بند  -31

 .رانندگی و در حین ارائه خدمات حمل و نقل مسافر هنگام در دخانیات استعماو  :الحاقی 21بند -

 :ذیل ماده مذکور اوالح گردید 4و  1، 0و تبصره های  31ماده متن  -34

 توسوط  مجواز،  مسوافربر  نقلیوه  وسویله  بوا  حومه و شیراز شهر در مسافر نقل و حمل های سرویس انواع ارائه :اصالحی 13ماده -

 موذکور  هوای  رویسسو  انجوام . گیرد می وورت سازما  نظارت و مدیری  با و حومه و شهری درو  مسافر نقل و حمل های شرک 

 بورای  دهوی  سورویس  جهو   فعالی  پروانه ودور مستلزم حومه و شهری درو  مسافر های شرک  پوشش تح  اشخاص توسط

 .اس  سازما  توسط نقلیه وسیله

ودور، تمدید و تعویض پروانه فعالی  مشموو پرداخ  هزینه هایی اس  که ساالنه با الیحه کرایه به تصوویب    :اصالحی 2تبصره 

 . رای اسالمی شهر می رسدشو

 ارائه الگوی مطابق بایس  می و راننده خودرو شناسایی کد تابلو، رسانی و نصب اطالع نویسی، بغل هرگونه  :اصالحی 3تبصره -

 .شود  انجام می شرک  توسط و سازما  باشد طرف از شده

بر خود و پس از هماهنگی با شرک  حمل و نقلی که زیر تواند با وسیله نقلیه مسافردارنده پروانه فعالی  می :اصاالحی  4تبصره  -

 .نظر آ  قراردارد حسب ضوابط و مقررات مربوطه از مرخصی استفاده نماید

بوه شورح    1بشرح ذیل اوالح و تبصره ای تح  عنوا  تبصره 34ماده  0و همچنین پاراگراف اوو تبصره  3و تبصره  6بند  -31 

 :ذیل به ماده مذکور الحاق گردید

 و کوار  قوانین و مدنی قانو  32 ماده قالب در و رسمی اسناد دفاتر از یکی در وابستگی قرارداد و تعهدنامه تنظی   :اصالحی 9بند -

 .شرک  توسط سازما  به مذکور قرارداد دوم نسخه ارائه و ربط ذی شرک  با متقاضی میا  اجتماعی تامین

 .اس  پذیر امکا  دیگر ساو دو مدت به بار هر و فوق قانونی مراحل طی به منوط پروانه تعویض و تمدید  :اصالحی 1تبصره -

 شورک   بوا  همکواری  اداموه  به مسافربر نقلیه وسیله فعالی  پروانه دارنده تمایل عدم وورت در :2اصالحی پاراگراف اول تبصره -

 قورارداد  و ناموه  تعهود  لغوو  بوه  ملوزم  ک پس از تسویه حسواب، شور   پروانه، دارنده فعالی  ادامه به شرک  تمایل عدم یا ربط ذی

 سوازما   بوه  سواع   46 مودت  ظورف  مربوطوه  مسوافربر  نقلیوه  وسیله فعالی  پروانه استرداد همراه به مراتب اعالم و وابستگی

 .باشد می

 بدیهی .اشدبود و قابل تمدید می ب خواهد ساو 1حداکثر  شرک  با مسافربر نقلیه وسیله وابستگی قرارداد مدت :تبصره سه الحاقی-

 بوه  نسوب   تعهودی  گونوه  هیچ مسافربر، نقلیه وسیله فعالی  پروانه دارنده شرک ، با حساب تسویه و قرارداد اتمام از پس اس ،

وسویله نقلیوه    مالک خود که رانندگانی وابستگی قرارداد مدت. درآید دیگری شرک  پوشش تح  تواند می و داش  نخواهد شرک 

 .باشد می تبصره این شرایط مطابق نیز مسافربر هستند

 :الحاق گردید 31بشرح ذیل به ماده  2بندی تح  عنوا  بند  -33
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 مجوز کسب بدو  تالث( حقیقی و حقوقی) شخ  به آ  اجاره یا و نقلیه وسیله مالکی  از بخشی یا تمام واگذاری  :الحاقی 3بند -

 .شرک  با هماهنگی و سازما  از

 :دیدبشرح ذیل اوالح گر 33ماده  -32

 اشوخاص  بوه  عموومی  پالک دارای حومه و شهری درو  مسافربر نقل و حمل وسایل مالکی  حقوق انتقاو و نقل :اصالحی 16ماده -

 آنهوا  از مجووز  کسوب  و شورک  مربوطوه و سوازما     با هماهنگی از پس تنها و مربوطه ضوابط و شرایط حسب حقوقی و حقیقی

 پروانوه  ابطواو  بوه  منووط  حوموه  و شهری درو  مسافر نقل و حمل امور در نقلیه یلهوس فعالی  وورت، این در. باشد می بالمانع

 نقول  و حمول  وسایل مالکی  حقوق انتقاو و نقل هرگونه اس ، بدیهی. شرک  اس  توسط جدید فعالی  پروانه اخذ و قبلی فعالی 

 یوا  حقیقوی ) شوخ   تخلوف  عنووا   بوه  و دهبوو  فاقد اعتبار ماده این در شده ذکر شرایط از خارج حومه و شهری درو  مسافربر

 .شد خواهد داده ارجاع انضباطی سازما  کمیته به تصمی  اتخاذ موضوع جه  و شده محسوب( حقوقی

 :بشرح ذیل اوالح گردید32ماده  1تبصره  -36

، مطوابق  حوموه شهری و مسافر درو  ها و موسسات حمل و نقل رسیدگی به تخلفات ایمنی و تصادفات شرک   :اصالحی 5تبصره -

و  راهنموایی   پلویس  ،سوازما  ربوط متشوکل از نماینودگا      قانو  رسیدگی به تخلفات رانندگی، در کمیسیو  ذی 13ماده  3تبصره 

 .پذیرد وورت می رانندگی و ونف مربوطه

الحواق   36ده بخش الف ما 1بشرح ذیل اوالح و تبصره ای تح  عنوا  تبصره یک ذیل بند  36بخش الف ماده  0و  3بندهای  -36

 .تغییر یاف  3و  1این ماده به بندهای «الف » بخش  2و  3ماده مذکور حذف گردید و بندهای  "الف"از بخش  1و بند 

درآمد حاول از انعقاد قرارداد وابستگی با مالکین خودروهای زیر نظر شرک  و دارای پروانه فعالی  از سازما  در  :اصالحی 1بند -

تواند توا   حسب مصوبه شورای اسالمی شهر که می( العمل مدیریتیحق)ری ناشی ازخدمات مدیریتی شرک  قالب اخذ هزینه باالس

 .گردد باشد و به وورت شفاف در قرارداد وابستگی بایستی ذکر بیس  درود درآمد ماخوذه وسایل نقلیه مسافربر 

سوه   . زیر نظر شرک  حسب ضوابط و مقررات مربوطوه  درآمد حاول از اجرای تبلیغات با وسایل نقلیه مسافربر :اصالحی 2بند -

 .گردد مالکین وسایل نقلیه، شرک  و سازما  در هیئ  مدیره سازما  تعیین و ابالغ می

 .اس  پذیر امکا  سازما  از مجوز دارای های شرک  طریق از تنها مدارس سرویس خدمات ارائه : 3تبصره یک الحاقی ذیل بند -

این ماده اوالح و تبصره ای « ج»ذیل بخش  33و  30، 3، 1، 4، 0و بندهای « الف»حذف شد و بخش  02ه ماد« د»و « ب»بخش  -02

و پواراگراف دوم  « و»ذیل بخش  0و  3و تبصره های «  »بخش  0الحاق و تبصره ذیل بند « ج»تح  عنوا  تبصره یک ذیل بخش

به بخش های « و»، «  »، « ج»نیز حذف گردید و بخش های « و»ذیل بخش  1ماده مذکور به شرح ذیل اوالح و تبصره « ه»بخش 

 .تغییر یاف « د»و « ج»و « ب»

 مسوافر  نقل و حمل تعاونی و خصووی های شرک  توانمندی از بهینه استفاده هدف با اس  موظف سازما  :بخش الف اصالحی -

ای، عملکوردی و تجهیوزات و امکانوات     رمایهمعیارهای سو  چارچوب در اساسی، قانو  44 اول به توجه با و حومه و شهری درو 

 .نماید اقدام نقل و حمل های شرک  بندی درجه به نسب  شرک ،

 پروانوه  در شوده  درج مووارد  حسب پوشش تح  و ای ملکی، اجاره شامل نظر زیر ناوگا  نوع و تعداد  :«ج»بخش  2اصالحی بند  -

 .شرک  برداری بهره

  .جایی مسافرمیزا  جاب :«ج»بخش  4اصالحی بند  -

 .جویی در مصرف سوخ  ناوگا  زیر نظر شرک میزا  ورفه :«ج»بخش  5اصالحی بند  -

و برگوزاری  ( برای راننودگا ، پرسونل و مودیر عامول    )های آموزشی حین و بدو خدم  شرک  در دوره :«ج»بخش  6اصالحی بند  -

 .های آموزشی برای رانندگا  و پرسنل زیرنظر شرک دوره



 ص/3765/67 

76/27/2567 

 

 (.مانند وب سای ، سامانه های اطالع رسانی هوشمند و غیره)داشتن سیست  های ارتباطی نوین  :«ج»بخش  12ند اصالحی ب -

ارتقای کیفی  خدمات ارائه شده توسط شرک  مطابق دستورالعملها و ضوابط ابوالغ شوده از سووی     :«ج»بخش  16اصالحی بند  -

 .سازما 

دسوتورالعمل جوامع ارزیوابی    »جه بندی شرک  های حمل و نقل مسافر توا تصوویب   ارزیابی، امتیازدهی و در :تبصره یک الحاقی-

 .در شورای اسالمی شهر شیراز، توسط هیئ  مدیره سازما  وورت می پذیرد« عملکرد شرک  ها و رانندگا  حمل و نقل مسافر

، (مقصود  – مبودا ) خطی مسافربر قلیهن وسایل بر نظارت و مدیری  به اقدام که هایی شرک  :« ن»بخش  2تبصره اصالحی ذیل بند -

 توقفگواه  معرفوی  و توأمین  بوه  نیوازی  نمایند می ادارات و مدارس سرویس ،(برخط)گردشی، خدمات حمل و نقل مبتنی بر اینترن  

و در محول   این دستورالعمل جداوو در شده مشخ  میزا  به شرک ، درجه و نوع حسب اس  موظف شرک  لیکن .ندارند تجمعی

 .نماید اقدام مراجعین توقفگاه فضای تأمین به ، نسب دفتر شرک 

 مسوافر  نقول  و حمول  بخوش  در خدمات ارائه ربط، ذی اجرایی های دستورالعمل و ها نامه آیین قوانین، حسب:  اصالحی« و»بخش   -

 شوهرداری  از اریبورد  بهوره  پروانوه  دارای شهری درو  مسافر نقل و حمل های شرک  قالب در ورفاً حومه، و شیراز شهری درو 

 تبصوره  بوه  مسوتند  حومه، و شهری درو  مسافر نقل و حمل در فعاو حقوقی و حقیقی اشخاص راستا، این در. باشد می پذیر امکا 

 قالوب  در انود  موظوف  ربوط،  ذی مقررات و ضوابط حسب و حومه و شهر در مسافر و بار نقل و حمل مدیری  نامه آیین 4 ماده ذیل3

  ایون  غیور  در. دهنود  اداموه  فعالیو   بوه  سازما ، از برداری بهره پروانه اخذ از پس و شده ساماندهی ی،خصوو یا تعاونی شرک 

 ایون  سوازما   موذکور،  مصووبه  و حوموه  و شهر در مسافر و بار ونقل حمل مدیری  نامه آیین 4 ماده ذیل 0 تبصره حسب وورت،

 .نمود خواهد معرفی انتظامی یروین به فعالی  ادامه از جلوگیری جه  را (حقیقی و حقوقی)اشخاص 

بوه جوز   )های تاکسی تلفنی و موسسات حمل و نقل مسافر درو  شهری در شوهر شویراز    آژانس :« و»اصالحی ذیل بخش  1تبصره -

که دارای پروانه کسب از اتحادیوه وونف مربوطوه یوا دیگور مراجوع ذیوربط        ( موارد ذکر شده در جداوو پیوس  این دستورالعمل

ثر تا یک ساو از تاریخ ابالغ اوالحیه این دستورالعمل می توانند به سوازما  مراجعوه کننود توا بور اسواس آخورین        هستند، حداک

برداری دریاف  کنند؛ اما تمدیود پروانوه آنهوا     وضعی  منطبق بر مفاد پروانه کسب و متناسب با اعتبار آ  از سازما  پروانه بهره

پس از اتمام مهل  مذکور و در وورت عدم مراجعوه  . ئ  مدیره سازما  خواهد بودمنوط به تامین شرایط تعیین شده از سوی هی

برداری بایستی شرایط تعیین شده از سوی  ها و موسسات مذکور برای دریاف  پروانه بهره برداری، آژانس برای اخذ پروانه بهره

 .هیئ  مدیره سازما  را تامین نمایند

 فعواو  شوهری  درو  مسوافر  نقول  و حمل های شرک  بندی درجه منظور به اس  موظف سازما  :« و»اصالحی ذیل بخش  2تبصره -

 بوا  تطبیوق  کمیسیو  تشکیل به نسب  تاکسیرانی و مدیری  حمل و نقل مسافر، اتوبوسرانی، های سازما  از فعالی  مجوز دارای

ر شده در این دسوتورالعمل، بورای آنهوا    نماید و در وورت تأمین شرایط الزم ذک اقدام ربط ذی های شرک  منتخب نماینده حضور

الزم ذکر شوده در   شرایط کسب عدم وورت در. پروانه بهره برداری مطابق با شرایط و ضوابط این دستورالعمل وادر می شود

 ار خوود  تا داش  خواهند از زما  ابالغ اوالحیه این دستورالعمل به سازما  فرو  ماه 3 حداکثر ها شرک  این این دستورالعمل،

دهند تا پروانه بهره برداری مطابق با شرایط و ضوابط این دستورالعمل دریاف  نمایند و در این  تطبیق مذکور شرایط با مطابق

 برداری بهره عدم تأمین شرایط مذکور در موعد مقرر، پروانه وورت در .مدت برای آنها پروانه بهره برداری موق  وادر می شود

وسایل نقلیه مسافربر و دارندگا  پروانه اشتغاو زیر نظر شرک ؛ برای ادامه فعالی  خودمات حمول و   شد و  خواهد لغو فعلی آنها

 .های دارای مجوز از سازما  هستند نقل مسافر، موظف به انعقاد قرارداد با سایر شرک 
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 هوای  شرک  خدمات ارتقاء و تشویق جه  ساو هر مدیره، هیئ  تصویب با تواند می سازما   :« ه»پاراگراف دوم اصالحی  بخاش  -

 خواهود  تقودیر  سواو  هر هفته حمل و نقل در برگزیده های شرک  از. نماید اعطاء برتر های شرک  به را جوایزی مسافر، نقل و حمل

 .شد

 :به شرح ذیل اوالح گردید 03ماده  -03

جودوو   3 انضومام  به تبصره 40ماده،  03 فصل، 2 دستورالعمل به شرح این وورتجلسه اوالح گردید و با این :اصالحی 21ماده -

 آ  ابوالغ  بوا  کوه . شیراز رسوید  شهر اسالمی شورای تصویب به 03/30/63 تاریخ در پیوس  عنوا  به ها شرک  بندی انواع درجه

 .باشد می االجرا الزم ربط ذی سازما  شهرداری شیراز و برای

 ش/.وو در پیوس  این وورتجلسه می باشدجد 3جداوو پیوس  این دستورالعمل اوالح گردید که در قالب  -00
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 استحضار جهت شورا حقوقي مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
 سوابق در درج جهت بايگاني  - 
 طيبي: كننده اقدام  - 
 
  


