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اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

مجوز حمل و نقل خطوط بین شهری

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره کل پست استان اصفهان

نشانی و کد پستی

خیابان نشاط ،اداره کل پست استان اصفهان

تلفن

2226222 - 2222222

نمابر

2225262
manager@postmail.ir

پست الکترونیک

http://www.esfahan.post.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
-1داشتن مدرک تحصیلی حداقل سیکل-2داشتن معافیت و یا

-1داشتن وسیله نقلیه مناسب-2داشتن بیمه شخص ثالث

پایان خدمت-3عدم اعتیاد-2عدم سوءپیشینه

داشتن گواهینامه رانندگی مناسب با وسیله رانندگی

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانونی

مدارک ومستندات عمومی
-1اصل و تصویر اخرین مدرک تحصیلی-2اصل و

-1اصل و تصویرسند مالکیت خودرو که بنام متقاضی می باشد-2

تصویرشناسنامه (تمام صفحات)-3اصل و

اصل و تصویرکارت خودرو/بیمه خودرو-3دوقطعه عکس

تصویرگواهینامه /کارت ملی-2گواهی عدم

متقاضی-2سفته به میزان  %12کل قرارداد-5اخذ ضمانت بانکی

سوءپیشینه-5گواهی عدم اعتیاد

(در صورت حمل مرسوالت بیمه)

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتی

فروش اوراق شرکت در مناقصه

32222

فروش اوراق شرکت در مناقصه

32222

کد بانک عامل

شماره حساب
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مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

1
2
3
2
5
6
7

مراجعه متقاضی و فروش اوراق
شرکت در مناقصه
دریافت اوراق تکمیل شده از
متقاضی در پاکت در بسته
باز گشایی پاکات متقاضیان در
پایان مهلت مقرر
ارسال نامه به برنده در مناقصه و
اوردن مدارک
دریافت مدارک از متقاضی و
معروفی به واحد حراست
مراجعه به حراست جهت تکمیل
فرم و ارائه مدارک
تنظیم قرارداد و امضاءتوسط
متقاضی و مسئولین پست

خروجی مرحله

ورودی مرحله
نوع

سازمان ارائه

نوع

سازمان دریافت

ورودی

کننده /متقاضی

خروجی

کننده/متقاضی

پست روستایی

تحویل

متقاضی

دریافت

دبیرخانه
کمیته فنی

روز

ساعت

1

ساعت

فروش

15

دقیقه

دریافت

متقاضی

3

ساعت

بررسی

کمیته فنی

بررسی

2

روز

پست روستایی

ارسال

متقاضی

32

دقیقه

دریافت

پست روستایی

معرفی

حراست

1

روز

دریافت

حراست

دریافت

حراست

1

روز

تحویل

پست روستایی

قرارداد

متقاضی و پست

صدور
نامه

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

یک سال شمسی

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:

مرجع صدور یک ماه میباشد

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:
فایل پیوست
سایرموارد:
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نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله
1

2

عنوان مرحله
مراجعه متقاضی و فروش اوراق شرکت در مناقصه

دریافت اوراق تکمیل شده از متقاضی در پاکت در
بسته

3

باز گشایی پاکات متقاضیان در پایان مهلت مقرر

2

ارسال نامه به برنده در مناقصه و اوردن مدارک

5

6

7

دریافت مدارک از متقاضی و معروفی به واحد
حراست

مراجعه به حراست جهت تکمیل فرم و ارائه مدارک

تنظیم قرارداد و امضاءتوسط متقاضی و مسئولین
پست

نمودار
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