جدول بهای خدمات عمومی مورد اراهئ توسط ش کرت اهیاتکسیرانی خصوصی هب تمامی اتکسی اهی شهر تهران
ردیف
1

2

نوع خدمات

شرح خدمات

بازه زمانی پرداخت

صدور پروانه تاکسیرانی

تشکیل پرونده

تطبیق مدارک-تشکیل پرونده-اسکن مدارک-تنظیم فرمها -صدور معرفی

راننده اصلی

تشخیص صالحیت

نامه برای آزمایشگاه،عدم سوء پیشینه -سالمت جسمانی-شهرشناسی و سایر

صرفاً یکبار برای

مراجع زیربط  -اخذ استعالم از مراجع قانونی  -تشخیص صالحیت -ثبت

متقاضیان پذیرش در

صدور پروانه تاکسیرانی
راننده کمکی

تشکیل پرونده
تشخیص صالحیت

اطالعات وانجام فرایند های تعریف شده در سامانه سیما تاکسی -

ناوگان

صدور پروانه هوشمند تاکسیرانی
تطبیق و برابر اصل نمودن مدارک-اسکن مدارک جدید -ثبت اطالعات

3

تمدید پروانه تاکسیرانی (اصلی و کمکی)

4

صدور المثنی پروانه تاکسیرانی (اصلی و کمکی)

5

آموزش

وانجام فرایند های تعریف شده در سامانه سیما تاکسی -

هردوسال یکبار

مبلغ قابل دریافت (ریال)

1/000/000
2/000/000
500/000

صدور پروانه هوشمند تاکسیرانی
تطبیق و برابر اصل نمودن مدارک-اسکن مدارک جدید -ثبت اطالعات

درصورت مفقودی پروانه

وانجام فرایند های تعریف شده در سامانه سیما تاکسی -صدور معرفی نامه و

و براساس تقاضای

یا استعالم از مراجع قضایی  -صدور پروانه هوشمند تاکسیرانی

تاکسیران

آزمون شهرشناسی

ثبت نام اینترنتی در سامانه سیما تاکسی -آزمون شهرشناسی-اعالم نتایج آزمون

برای هر بار آزمون

50/000

حین خدمت (هر نفر

ثبت نام اینترنتی شرکت در دوره-حضوردرکالس های آموزشی(حین

ساعت )

خدمت)  -آزمون و اعالم نتایج (در صورت نیاز)

سوی سازمان به ازای هر

60/000

درصورت نیاز و ابالغ از
ساعت آموزش

گواهی اشتغال بکار -گواهی ترک کار برای بازنشستگی-گواهی های
6

صدور انواع معرفی نامه های اداری

7

صدور حکم محل فعالیت

8

عوارض سالیانه

9

انتقال مالکیت

تعویض اتاق وسیلندر-پالک -گواهی تردد و نصب باربند برای ویلچر و سایر بنا به درخواست تاکسیران
گواهی های مورد نیاز که از طریق سامانه سیماتاکسی صادر شود.
بابت برقراری سیستم نظارت،صدور و یا تمدید حکم محل فعالیت خدمات
خطی و گردشی متناسب با روش ابالغی سازمان

سالیانه

700/000

50/000
600/000

تغییر محل فعالیت ( تغییر خط )

بنا به درخواست تاکسیران

600/000

تغییر نوع کاربری تاکسی (کاربری های خطی  ،تلفنی و ویژه)

بنا به درخواست تاکسیران

1/200/000

ثبت اطالعات وانجام فرایند های تعریف شده در سامانه سیما تاکسی -
پرداخت به مبادی ذی ربط  -ارائه رسید پرداخت وجه

متناسب با عوارض سالیانه طبق

سالیانه یکبار

جدول اعالمی از سوی وزارت
اقتصاد و امور دارایی کشور

متناسب با جدول سالیانه تعیینی
تنظیم قولنامه خرید و فروش -ثبت اطالعات وانجام فرایند های تعریف شده در

فقط درهنگام خرید و

سامانه سیما تاکسی -تطبیق و برابر اصل نمودن مدارک -تشکیل پرونده  -اسکن

فروش تاکسی قابل

مدارک -ارائه رسید پرداخت وجه

دریافت می باشد

نوع اول

10

شرکت ،سخت افزار و نرم افزار که امکان ثبت سابقه سرویس های ارائه شده

ماهیانه

در سامانه سیما تاکسی را دارد.

بهای خدمات
11

تاکسی های تلفنی

نوع دوم

ماهیانه

تاکسیرانان از بابت اختصاص
مسافر و سرویس توسط شرکت

حداکثر  800هزار ریال

در سامانه سیما تاکسی را دارد.

تاکسی تحت پوشش شرکت هایی که امکان ثبت سابقه سرویس های ارائه شده
12

کشور

به تاکسی تلفنی

تاکسی تحت پوشش شرکت هایی که دارای تلفن ثابت ویژه ارتباط با مشتری،
ایستگاه ،تاکسی مترو چاپگرکه شرکت امکان ثبت سابقه سرویس های ارائه شده

وزارت اقتصاد وامور دارایی
 10درصد از مبالغ مورد وصول

تاکسی تحت پوشش شرکت هایی که دارای مرکز پیام  ،تلفن  4یا  5رقمی ،
ایستگاه  ،تجهیزات ناوبری و سایر وسائل ارتباطی برای دریافت سرویس از

قیمت خودرو اعالمی از سوی

نوع سوم

در سامانه سیما تاکسی را ندارد و صرفاً به ازای خدمات اداری و نظارتی شرکت

ماهیانه

حداکثر  400هزار ریال

می باشد و تا پایان سال  1394مهلت دارند تا زیر ساخت الزم را فراهم آورند.

شرکت موظف خواهدبود درقبال هرگونه بهای خدمات،قبل از دریافت هرگونه وجه رسید معتبرازطریق سامانه سیماتاکسی به متقاضیان تحویل نماید

