پرسش هاي متداول
حمل و نقل كاال
برگ فعالیت (كارت هوشمند) چیست؟
برگه اي است كه مطابق ضوابط به عنوان مجوز فعالیت رانندگان در بخش حمل و نقل عمومیبین شهري و روستايي
صادر گرديده و به منزله شناسنامه فعالیت راننده مي باشد .اين برگه ممكن است به صورت الكترونیكي(هوشمند)
يا غیر الكترونیكي باشد.
نحوه دريافت كارت هوشمند راننده چگونه است؟
مراجعه به اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان و يا كانون و تشكلهاي صنفي محل سكونت راننده
براي صدور برگ فعالیت(كارت هوشمند) راننده چه شرايطي بايد داشته باشد؟
داشتن حداقل  32سال و حداكثر  55سال سن.
تبصره :در مورد رانندگاني كه سابقه پرداخت حق بیمه دارند سنوات آنها تا سقف  01سال به حداكثر سن مذكور
اضافه خواهد شد
داشتن گواهینامه معتبر رانندگي متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد استفاده  ،در صورت نیازاصالت گواهینامه بايستي
از اداره راهنمايي و رانندگي محل صدور استعالم شود
.دارا بودن حداقل مدرك تحصیلي سوم راهنمايي.
دارا بودن كارت صحت و سالمت جسمي و روحي رانندگي معتبر صادر شده توسط مراكز مجاز مورد تائید سازمان.
داشتن تابعیت ايراني.
تبصره  :اتباع خارجي در صورت داشتن پروانه كار معتبر از سوي وزارت كار و امور اجتماعي و احراز ساير شرايط
ماده  3مي توانند درخواست صدور برگ فعالیت نمايند .بديهي است مدت اعتبار برگ فعالیت صادره نبايستي
بیشتر از مدت اعتبار پروانه كار باشد.
گذراندن دوره هاي آموزشي عمومي وتخصصي مطابق دستورالعمل سازمان
نداشتن سابقه محكومیت قطعي كیفري كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعي مي گردد.

نداشتن ممنوعیت قانوني براي رانندگي با وسايل نقلیه مربوطه عدم تصدي به شغل در قواي سه گانه و نیروهاي
مسلح
تبصره  :صدور برگ فعالیت براي افراد بازنشسته ممنوع مي باشد.
براي صدور برگ فعالیت(كارت هوشمند) چه مداركي مورد نیاز است؟
درخواست كتبي مبني بر تقاضاي صدور برگ فعالیت در يكي از بخشهاي باري يا مسافري(برون شهري ويا
روستايي)
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ارائه اصل وتصوير كلیه صفحات شناسنامه  ،كارت ملي  ،گواهینامه رانندگي معتبر ،گواهي عدم اعتیاد از مراكز
مجاز مورد تائید وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي  ،مدرك تحصیلي و كارت صحت و سالمت جسمي
وروحي رانندگي معتبر صادر شده توسط مراكز مجاز مورد تائید سازمان .

ارائه اصل و تصوير كارت پايان خدمت سربازي يا معافیت دائم براي متقاضیان ذكور (مطابق قانون خدمت وظیفه
عمومي) 0231

دو قطعه عكس  2*1تمام رخ با زمینه روشن مربوط به يك سال اخیر .

اصل و تصوير فیش واريزي مربوط به صدور برگ فعالیت به حساب مربوطه .
ارايه گواهینامه معتبر از مراجع مورد تايید سازمان مبني بر اتمام دوره آموزشي
ارايه گواهي يا معرفي نامه معتبر ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعي يا صندوق بیمه اجتماعي روستائیان وعشاير
مبني بر پرداخت حق بیمه مربوطه.

ارايه گواهي عدم سوء پیشینه قطعي كیفري (عدم محرومیت از حقوق اجتماعي)

ارايه معرفي نامه از انجمنهاي صنفي رانندگان بار و مسافر در شهرستان و يا استان مربوطه و در صورت عدم وجود
انجمن از كانون ذيربط

نحوه و مدارك مورد نیاز براي تمديد برگ فعالیت(كارت هوشمند) چیست؟
دارنده برگ فعالیت مكلف است حداقل يكماه قبل از انقضاي مدت اعتبار برگ فعالیت  ،نسبت به تمديد آن از
طريق مرجع صادر كننده اقدام نمايد .مدارك مورد نیاز جهت تمديد برگ فعالیت بشرح ذيل مي باشد :
ارايه درخواست كتبي از سوي راننده به همراه اعالم نشاني و شماره تلفن و كد پستي محل سكونت متقاضي
ارايه تصوير كارت سالمت معتبر اخذ شده از مراجع ذيربط .
ارائه گواهینامه معتبر رانندگي متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد استفاده و نداشتن ممنوعیت قانوني در خصوص
تمديد برگ فعالیت كه از طريق تخلفات ثبت شده موضوع اين دستورالعمل در برگ فعالیت راننده قابل احراز است.
ارائه مدركي دال بر رعايت تابعیت ايراني يا داشتن پروانه كار معتبر در مورد اتباع خارجي .
ارايه مدركي ( تصوير شناسنامه يا كارت ملي ) دال بر اين كه سن متقاضي از  36سال تجاوز ننموده باشد.
ارايه معرفي نامه از انجمنهاي صنفي رانندگان بار و مسافر در شهرستان و يا استان مربوطه و در صورت عدم وجود
انجمن از كانون ذيربط مبني بر تائید كاركرد راننده(حداقل تعداد  03فقره بارنامه رسید شده به صاحب كاال در
طي يكسال جهت احراز فعالیت حرفه اي در بخش حمل ونقل عمومي براي رانندگان حمل ونقل كاالي برون
شهري(به استثناي رانندگان ناوگان فوق سنگین)
ارايه گواهي يا معرفي نامه معتبر ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعي و صندوق بیمه اجتماعي روستائیان وعشاير
مبني بر پرداخت حق بیمه مربوطه.
ارائه گواهینامه معتبر شركت در دوره هاي آموزشي عمومي وتخصصي تعیین شده توسط سازمان در طي مدت
اعتبار قبلي برگ فعالیت و يا قبل از تمديد آن .
كارت هوشمند رانندگي براي چه مدت صادر مي شود؟
كارت هوشمند رانندگي براي مدت يكسال صادر و پس از آن در صورت احراز شرايط مربوطه هر يكسال يكبار
تمديد مي گردد.
نحوه رسیدگي به تخلفات رانندگان در بخش حمل ونقل جاده اي چگونه است؟
در صورت بروز هر يك از تخلفات مندرج در جدول تخلفات رانندگان حمل ونقل عمومي ،كمیسیون استاني و
كمیسیون ستادي مستقردر دفتر حقوقي سازمان متشكل از مدير كل دفتر حقوقي و تدوين مقررات  ،يكي از مديران

حوزه حمل ونقل حسب موضوع تخلف و رئیس انجمن صنفي رانندگان باري يا مسافري(حسب مورد) به تخلفات
اعالمي رسیدگي و با توجه به نوع  ،دفعات و تكرار تخلفات نسبت به لغو موقت اعتبار برگ فعالیت از يك ماه تا يك
سال اقدام خواهند نمود  .در صورت تكرار تخلف بیش از سه بار ظرف مدت دو سال كمیسیون مذكور مجاز است
برگ فعالیت متخلف را به طور دائم لغو نمايد.
كارت سالمت چیست؟
مدركي است براي تعیین صالحیت جسمي و روحي رانندگان حمل ونقل عمومي برون شهري كه صرفاً توسط مراكز
 ،افراد و شركتهاي طب كار طرف قرارداد با سازمان و مطابق دستورالعمل اجرايي"نحوه انجام معاينات پزشكي و
ضوابط صدور كارت سالمت رانندگان "مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي صادر مي گردد.
در صورت مفقود شدن كارت سالمت رانندگان حمل و نقل عمومي جادهاي ،چه اقداماتي بايد انجام داد؟
در صورتي كه كارت سالمت مفقود شده داراي اعتبار باشد ،راننده ميبايست ابتدا به مراجع ذيصالح منجمله نیروي
انتظامي و  ...مراجعه و مفقود شدن كارت سالمت خود را اعالم نمايد .سپس با همراه داشتن نامه از مراجع مذكور
و همچنین شناسنامه ،كارت ملي و كارت هوشمند خود به هر يك از مجريان طرف قرارداد سازمان متبوع در سراسر
كشور مراجعه نمايد.

در صورتیكه كارت سالمت مفقود شده بدون اعتبار باشد ،راننده ميبايست ابتدا به مراجع ذيصالح منجمله نیروي
انتظامي و  ...مراجعه و مفقود شدن كارت سالمت خود را اعالم نمايد .سپس با همراه داشتن نامه از مراجع مذكور
مي تواند به هر يك از مجريان طرف قرارداد سازمان در سراسر كشور جهت انجام معاينات مراجعه نمايد.

نحوه صدور كارت هوشمند ناوگان چگونه است ؟
براساس ضوابط موجود در حال حاضر صدور كارت هوشمند ناوگان فقط براي كامیونهاي با عمر كمتر از  01سال
امكان پذير مي باشد  .لیكن تداوم فعالیت كامیونهايي كه قبالً كارت هوشمند دريافت كرده اند مستقل از سن مي
باشد.
سن فرسودگي ناوگان چند سال است ؟
براساس مصوبه هیئت محترم دولت در حال حاضر سن فرسودگي كامیون  35سال تعیین گرديده است.
براي اطالعات بیشتر از نحوه ثبت نام و نوسازي ناوگان كامیونهاي فرسوده به كجا مراجعه شود؟

به اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان محل سكونت خود.
نحوه ارائه تقاضاي تاسیس شركت چگونه است؟
با مراجعه به اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان محل مورد نظر شركت ضمن ارائه درخواست كتبي خود
ضوابط تاسیس و بهره برداري از شركت حمل ونقل را دريافت مي نمايند

حمل و نقل مسافر
با چه روش هائي مي توان نظرات ،پیشنهادها و انتقادها را در بخش حمل و نقل مسافري مطرح كرد ؟
ارسال پیامك – استفاده از طرح نظرسنجي پست جواب قبول – مراجعه به همكاران اداره كل در پايانه ها يا اداره
كل حمل و نقل

در صورت وجود شكايت از شركت مسافربري  ،راننده و يا خدمه سفر چگونه مي توان اقدام كرد ؟
با مراجعه به اداره حمل و نقل و يا نمايندگي هاي اداره كل در پايانه ها نسبت به درج شكايت خود اقدام و پس از
ثبت شكايت مي توان پیگیر نتیجه شكايت بود.

چگونه مي توان از نرخ بلیت مسیر هاي مختلف مطلع شد ؟
با مراجعه به سايت اداره كل حمل و نقل مي توان از نرخ جابجايي مسافر در كلیه مسیر هاي منتهي به استان اطالع
حاصل نمود همچنین با مراجعه به شركتهاي حمل و نقل مي توان از قیمت مصوب مسیرهاي پوشش داده شده توسط
آن شركت كه در محل شركت نصب گرديده مطلع شد.

چگونه مي توان از مقررات تهیه بلیت مانند نحوه انصراف و استرداد و ....مطلع شد ؟
قوانین و مقررات حقوق مسافران در محل شركتها و پايانه ها نصب گرديده است همچنین اهم حقوق آنها در بلیت
هاي صادره درج گرديده است.

چگونه مي توان از تكالیف شركت هاي مسافربري در قبال مسافران و مقررات حین سفر مطلع شد ؟
مجموع قوانین و مقررات در محل پايانه هاي مسافر و محل شركتها نصب گرديده است؛ بعالوه در مقاطع مختلف از
جمله طرحهاي نوروزي و سفرهاي تابستاني تراكت ها و بروشورهاي اطالع رساني قوانین و مقررات تهیه و در
اختیار مسافران قرار میگیرد.
حداكثر میزان توشه قابل حمل مسافر چقدر است و مقررات مربوط به آن چیست ؟
توشه همراه مسافر به میزان  31كیلوگرم براي هر نفر بصورت رايگان بوده و مازاد بر آن بر مبناي  3/5درصد نرخ
پ ايه بلیط براي هركیلوگرم بار اضافي محاسبه و اخذ میگردد و حمل اين توشه در داخل اتوبوس و حمل هر نوع بار
و كاالي تجاري توسط ناوگان عمومي ممنوع مي باشد.
مسافرت با سرويس هاي ويژه شامل چه امكانات و خدماتي است ؟
سرويس مسافرتي كه وسیله نقلیه بكار گرفته شده در آن داراي شرايط مندرج در ضوابط اختصاصي سرويسهاي
ويژه مصوب سازمان حمل و نقل باشد .و در حین سفر خدمات ذيل ارائه میگردد – عرضه سرويس پذيرايي شامل
آب معدني -آبمیوه غذاي سرد و گرم و كیك و بیسكويت –توزيع جرايد كثیر االنتشار يا مجالت به تعداد كافي -
مشخصات سفر و اطالعات وسیله نقلیه و خدمه سفر و سرويسهاي عرضه شده  ،زمان و مكانهاي توقف  ،شهرهاي طول
مسیر و زمان سفر به طور مختصر ارائه میگردد.
آيا براي كودكان بلیت صادر مي گردد و با چه مبلغي ؟
براي كودكان زير  5سال كه صندلي جداگانهاي به آنها اختصاص نمييابد ،خدمات حمل و نقل رايگان است.

شرايط انصراف از سفر چیست ؟
در صورت انصراف تا يك ساعت قبل از حركت  %01و بعد از آن  %51كل مبلغ بلیط كسر و مابقي مسترد میگردد.

در صورت بازماندن وسیله نقلیه از ادامه سفر ،تكلیف مسافران چیست ؟

شركتها موكلفند در اسرع وقت و بدون هزينه اضافي براي مسافرين وسیله ادامه مسافرت آنها را فراهم نمايند.

پوشش هاي بیمه سرنشین به چه میزان است ؟
تا سقف پوشش معین قابل پرداخت است .كه اكنون  061111111ريال مي باشد و براي مسافران خارجي اين سقف
 3111111111ريال میباشد.

وظیفه شركتهاي مسافربري براي توقف هاي بین راهي چیست ؟
شركتها مكلف ند رانندگان تحت پوشش را موظف نمايند در وقت انجام فرايض ديني در مكان مكناسب و به مدت
الزم توقف نمايند.

چگونه مي توان شركت مسافربري بین شهري تاسیس كرد ؟
با داشتن شرايط و ضوابط مورد نیازتاسیس شركت و مراجعه به اداره حمل و نقل استان محل فعالیت مي توان
نسبت به تاسیس و دريافت پروانه فعالیت اقدام نمود.

درجه بندي شهر ها براي تاسیس شركت هاي مسافري چگونه است ؟
طبق آخرين ضوابط شهرهاي درجه  0شامل تهران  -اصفهان – مشهد – تبريز -شیراز -اهواز
شهرهاي درجه  3ساير مراكز استانهاو ساير شهرها و منطق كمتر توسعه يافته در جه  2محسوب مي شوند.

تاسیس شركت مسافربري با ارائه چه نوع سرمايه گذاري امكان پذير است ؟
داشتن كلیه ضوابط از جمله مكان فعالیت مناسب با تجهیزات مورد نیاز و ناوگان ملكي مورد نیاز به همراه مدير
عامل و اجد شرايط از سرمايه هاي اولیه شركت است.
چه تعداد وسیله نقلیه براي تاسیس شركت مسافربري در شهر هاي مختلف مورد نیاز است ؟
شهرهاي در جه  0وسیله نقلیه ملكي مورد نیاز اتوبوس  03تحت پوشش 01
شهرهاي در جه  0وسیله نقلیه ملكي مورد نیاز میني بوس  31تحت پوشش 01
شهرهاي در جه  0وسیله نقلیه ملكي مورد نیاز سواري  31تحت پوشش 01
شهرهاي در جه  3وسیله نقلیه ملكي مورد نیاز اتوبوس  6تحت پوشش 5
شهرهاي در جه  3وسیله نقلیه ملكي مورد نیاز میني بوس  01تحت پوشش 5
شهرهاي در جه  3وسیله نقلیه ملكي مورد نیاز سواري  01تحت پوشش 5
شهرهاي درجه  2وسیله نقلیه ملكي مورد نیاز اتوبوس  1تحت پوشش 2
شهرهاي درجه  2وسیله نقلیه ملكي مورد نیاز میني بوسي  3تحت پوشش 2
شهرهاي درجه  2وسیله نقلیه ملكي مورد نیاز سواري  3تحت پوشش 2

چه تسهیالتي براي تاسیس شركت مسافري توسط ايثارگران وجود دارد ؟
تسهیالت ايثارگران - :مدرك تحصیلي براي تصدي مديرعاملي به میزان يك پايه باالتر در نظر گرفته میشود
-

سابقه تجربي يراي تصدي سمت مدير عاملي يك سال كمتر محاسبه میگردد.

-

چنانچه كل سهامداران شركت ايثارگران باشند در تعداد وسیله نقلیه  35درصد تخفیف داده میشود

شرايط مدير عامل شركت مسافري چیست ؟
شرايط عمومي تابعیت ايران – متدين به اديان رسمي كشور – دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافیت دائم –
عدم اعتیاد به مواد مخدر -احراز صالحیت فردي بر اساس آئین نامه اماكن

چگونه مي توان كارت هوشمند رانندگي دريافت كرد؟
شرايط اختصاصي  :داشتن سوابق تجربي براي اشخاص با داشتن مدرك ديپلم  1سال فوق ديپلم  3و لیسانس  0سال

شرايط دريافت كارت هوشمند رانندگي چیست ؟
با دارا بودن شرايط اعالم شده جهت دريافت كارت هوشمند و مراجعه به انجمن صنفي رانندگان جهت تشكیل
پرونده و گذراندن دوره هاي مورد نیاز مي توان كارت هوشمند رانندگي دريافت نمود .داشتن حداقل  32سال
براي رانندگان میني بوس و سواري و  35سال رانندگان اتوبوس و حداكثر سن  55سال
داشتن گواهینامه معتبر
داشتن مدرك تحصیلي حداقل سوم راهنمايي (سیكل)
دارا بودن صحت جسمي و رواني
تابعیت ايران
گذرندان دوره هاي آموزشي
نداشتن سابقه محكومیت كیفري
نداشتن مموعیت قانوني كار با وسیله نقلیه مربوطه

عدم تصدي به شغل تمام وقت و مستمر
كارت هوشمند رانندگي براي چه مدت صادر مي گردد ؟
كارت هوشمند با اعتبار يكساله صادر میگردد
چگونه مي توان از تاريخ اعتبار كارت هوشمند رانندگي اطالع پیدا كرد؟
از طريق سیستم جامع مي توان از تاريخ اعتبار كارت هوشمند مطلع گرديد.
چگونه مي توان كارت هوشمند ناوگان دريافت كرد؟
با داشتن شرايط كارت هوشمند ناوگان و مراجعه به انجمن صنفي مي توان درخواست صدور كارت هوشمند را داد.
چكونه مي توان از آخرين شرايط و ضوابط مربوط به نوسازي ناوگان مطلع شد؟
با مراجعه به سايت اداره كل حمل و نقل و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي میتوان از آخرين شرايط
نوسازي ناوگان اطالع حاصل نمود.

حمل و نقل روستايي

میزان تسهیالت براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي روستائي چقدر است؟
میزان تسهیالت براي خودرو ون مسافربري روستايي  61در صد قیمت خودرو است

نحوه دريافت تسهیالت براي ناوگان عمومي حمل و نقل روستايي چگونه است ؟
متقاضیان توسط بخشداريها به اداره كل معرفي شده و توسط اين اداره كل به بانك مربوطه معرفي خواهند شد

شرايط صدور كارت هوشمند روستايي چیست ؟
داشتن گواهینامه حداقل پايه دوم يا ب 3و سالمت فردي تايید شده و عدم سو پیشینه و گذراندن كالسهاي آموزشي
و توسط انجمن صنفي رانندگان مسافربري ثبت نام صورت میپذيرد.

آيا افراد بازنشسته مي توانند كارت هوشمند رانندگي روستائي دريافت نمايند؟
افراد بازنشسته نمیتوانند كارت هوشمند دريافت نمايند.
آيا براي رانندگان مسافري روستائي هم مانند رانندگان ديگر بیمه رانندگان تعلق مي گیرد؟
به رانندگان حمل و نقل روستايي در صورت دريافت صورت وضعیت بیمه تعلق خواهد گرفت .
مدارك مورد نیاز براي صدور كارت هوشمند رانندگي روستائي چیست ؟
جهت اطالع رانندگان از مدارك الزم براي كارت هوشمند روستايي متقاضیان توسط انجمن صنفي رانندگان
مسافربري واقع در پايانه شهید كاوياني اطالع الزم دريافت مینمايند.

مديريت راهها
چگونه مي توان اطالعات مسیر و مسافت آن را دريافت كرد؟
اين اطالعات از  1روش قابل دريافت است:
از طريق ارسال پیامك؛ با ارسال كد شهر مبدا و كد شهر مقصد (بصورت كد مبدا –فاصله – كد مقصد  ، )،ازطريق پیامك به شماره  0111010اطالعات مربوط به فاصله مبدا تا مقصد شامل كیلومتر و شهرهاي بین مسیر اعالم
ميشود.
استفاده از تلفن گوياي  010نیز گزينه ديگر جهت اطالع ازاطالعات مسیر-مسافت است.-از طريق سايت .ir

 www.iranكوتاهترين مسیر به همراه نقشه گرافیكي و امكانات رفاهي موجود ارائه مي

شود.
-نرم افزار ويژه تلفن همراه از سايت .ir

 www.iranدانلود و بر گوشي همراه خود نصب نمايید.

چگونه مي توان از امكانات رفاهي موجود در مسیر شامل پمپ بنزين و مسجد و استراحت گاه اطالع يافت؟
سايت .ir

 www.iranمراجعه فرمايید كه در بخش يافتن كوناهترين مسیر  ،اين اطالعات در مسیر مورد نظر

ارائه مي شود.
چگونه مي توان از وضعیت هواي مسیر و مقصد مطلع شد؟
با مراجعه به سايت هواشناسي به نشاني  weather.irو يا سايت مركز مديريت راههاي كشور به نشاني
.ir

www.iranوضعیت آب و هوا ارائه مي شود.

وضعیت ترافیك راهها چگونه اعالم مي شود؟
به سايت .ir

 www.iranمراجعه فرمايید .آخرين وضعیت ترافیكي راهها با نقشه گرافیكي در وب سايت

قرارداده شده است.
همچنین آخرين اطالعات ترافیك راهها ويژه تلفن همراه قابل دانلود است.
با ارسال عدد  010به سامانه پیامكي 0111010اطالعات مربوط به حجم تردد در كل راههاي كشور از چه طريق قابل دريافت است؟
به سايت .ir

 www.iranمراجعه نمايید و فايلهاي ترافیكي را دريافت نمايید.

سرمايه گذاري
آيا در جاده مي توان تبلیغات كرد؟
براي تبلیغات در حاشیه راههاي تحت پوشش وزارت راه و شهرسازي بايستي كمیته مكانیابي اين اداره كل بعد از
درخواست متقاضي از محل مورد تقاضا بازديد نمايد و چنانچه مشكلي وجود نداشته باشد اقدامات بعدي از طريق
واحد بازرگاني پیگیري مي شود تا منجر به انعقاد قرارداد با متقاضي شود.

براي نصب تابلو در حاشیه راه ها چه بايد كرد؟
ابتدا متقاضي درخواست نصب تابلو به اين اداره كل میدهد و سپس كمیته مكانیابي متشكل از نمايندگان اين اداره
كل و راه و شهرسازي از محل مورد تقاضا بازديد مي نمايد و كنترلهاي ايمني و غیره در محل صورت میگیرد چنانچه
مشكلي براي نصب تابلو در حاشیه راه و براساس ضوابط مربوطه وجود نداشته باشد صورتجلسه تنظیم
میگرددوسپس متقاضي هزينه اجاره را پرداخت و قرارداد براي مدت زمان مورد نیاز مشتري تنظیم میگردد.
اگر يك شركت يا كارخانه يا اماكن خاص بخواهد تابلو نصب كند آيا بايد در مزايده عمومي شركت كند ؟
برگزاري مزايده صرفا" براي تابلوهاي تبلیغاتي مي باشد نصب تابلو اختصاصي مطابق مرحله قبل مي باشد.
تابلو اختصاصي چیست و چه شرايطي دارد؟
تابلوهايي كه جنبه اطالع رساني داشته باشد و در نزديكي محل ارائه خدمات بايد نصب شوند( حدود  211متر قبل
از تاسیسات مربوطه )
آيا در ملك خصوصي مي توان تابلو نصب كرد شرايط آن چیست ؟
هرتابلويي كه در ملك خصوصي نصب شود و نسبت به محور راه داراي زاويه باشد مشمول ضوابط تابلوهاي
اختصاصي مي شود.

ترانزيت بین الملل
چگونه مي توان شركت حمل و نقل بین المللي تاسیس كرد؟
چگونه مي توان پروانه فعالیت شركت حمل و نقل بین المللي را تمديد كرد؟

