
دستورالعمل جابجايي تاکسي از شهري به شهر ديگر )ابالغي وزارت کشور به شماره 
94/9/31مورخ  44099/1/3/33 ) 

  

   

 : کليات1ماده 

هاي دولت محترم مبني بر بسترسازي مناسب و ايجاد تسهيالت براي افرادي که تمايل به ادامه در راستاي سياست
جايي مند نمودن جابدارند و به منظور تسهيل و تسريع در اجراي فرايند و نيز قانونفعاليت در شهرهاي ديگر کشور را 

تاکسي از تهران و کالنشهرها به شهرهاي سراسر کشور و از شهري به شهر ديگر، دستورالعمل نحوه جابجايي تاکسي 
 دارد.به شرح ذيل اعالم مي

  

 : 2ماده 

 شود داراي معاني ذيل است:کار برده مي اصطالحات و کلماتي که در اين دستورالعمل به

هاي هاي حمل و نقل همگاني شهرداريهاي مديريت و نظارت بر تاکسيراني و سازمانسازمان سازمان: -2-1
 سراسرکشور.

 شوراي هماهنگي ترافيک استان مربوطه. شوراي همتا: -2-2

به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به نامه اجرائي قانون الحاق يک تبصره آيين نامه اجرائي:آيين -2-3
 تاکسي شهر تهران زير نظر شهرداري تهران.

نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به کليه خودروهاي با پالک "ت" منطبق با تعريف تاکسي در آيين تاکسي: -2-9
 ظر شهرداري تهران.ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسي شهر تهران زير ن

( شهري )پروانه تاکسيرانيشخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به حمل و نقل مسافر درون تاکسيران: -2-5
 نامه اجرايي تاکسيراني.آيين 6حسب ماده 

قل ن تواند داراي پروانه اشتغال به حمل وشخص حقيقي يا حقوقي مالک تاکسي که شخص حقيقي مي دار:تاکسي  -2-9
 شهري )پروانه تاکسي( هم باشد.مسافر درون

اري برداري( وسيله نقليه تاکسي از شهردشهر محل فعاليت فعلي تاکسي که داراي پروانه فعاليت ) بهره شهر مبدأ: -2-3
 / سازمان آن شهر باشد.

داري( بر)پروانه بهره شهري که مالک تاکسي درخواست فعاليت در آن شهر و با اخذ پروانه فعاليت شهر مقصد: -2-9
گردد تحت پوشش شهرداري / سازمان مربوطه ادامه فعاليت خواهد که توسط شهرداري / سازمان آن شهر صادر مي

 داد.

 برداري( وسيله نقليه:پروانه فعاليت ) بهره -2-4

قانوني توسط  برداري( وسيله نقليه و پس از طي مراحلمجوزي که توسط شهرداري / سازمان جهت فعاليت ) بهره
باشد، اين شهرداري / سازمان مربوطه صادر و صرفاً در شهر مربوطه و در زمان مشخص شده داراي اعتبار مي

 شود.برداري وسيله نقليه نيز ناميده ميبهره مجوز پروانه 



 پروانه اشتغال به حمل و نقل )پروانه تاکسيراني(:  -2-10

نامه اجرائي مذکور جهت اشخاص حقيقي که تاکسيران ناميده حسب آيين مجوزي که توسط شهرداري / سازمان مربوطه
 گردد.شود و پس از طي مراحل قانوني صادر ميمي

  

 : 3ماده 

اين دستورالعمل  5شهرها و از شهري به شهر ديگر پس از طي مراحل سه گانه تبصره ذيل ماده جابجائي تاکسي از کالن
 باشد.مجاز مي

باشد، شهرهاي ديگر ممنوع ميشهرها به کالنشهرها و از کالنجابجايي تاکسي از شهرهاي ديگر به کالن تبصره:
 مگر بر اساس موافقت وزارت کشور که کتباً صادر شده باشد.

  

 :9ماده 

نقل  وداران که قصد جابجايي تاکسي از شهري به شهر ديگر دارند موظف به اخذ پروانه اشتغال به حمل کليه تاکسي
 باشند.)پروانه تاکسيراني( براي خود يا راننده کمکي حسب ضوابط و مقررات مربوطه از شهر مقصد مي

  

 :5ماده 

 باشد:پذير ميشهرها( پس از طي مراحل سه گانه ذيل امکانجابجايي تاکسي از شهري به شهر ديگر )به جز کالن

 الف( مرحله اول:

مالکيت خود اعم از حقيقي يا حقوقي درخواست خود را کتباً به شهرداري / متقاضي جهت جابجايي تاکسي در  -5-1
 نمايد.سازمان شهر مبدأ )شهرداري محل فعاليت( ارائه مي

شهرداري / سازمان شهر مبدأ پس از دريافت تقاضا مراتب کاهش تعداد تاکسي در آن شهر را از شوراي همتا  -5-2
 نمايد.استعالم مي

مثبت شوراي همتا بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه، مراتب جهت اقدام مشابه به در صورت پاسخ  -5-3
 گردد.شهرداري / سازمان شهر مقصد توسط شهرداري / سازمان شهر مبدأ اعالم مي

تبصره: در صورت پاسخ منفي شوراي همتا بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه، مراتب توسط شهرداري / سازمان 
 گردد.ادامه فرايند متوقف مي به متقاضي اعالم و

 ب( مرحله دوم:

شهرداري / سازمان شهر مقصد پس از دريافت تقاضا و سوابق از شهر مبدأ، مراتب افزايش تعداد تاکسي آن  -5-4
 نمايد.شهر را از شوراي همتا استعالم مي

شود وعه مشخص ميدر صورت پاسخ مثبت شوراي همتاي استان مقصد که بر اساس ضوابط و مقررات موض -5-5
تاکسي مذکور به عنوان تاکسي توسعه در آن شهر منظور و مراتب توسط شهرداري / سازمان شهر مقصد با کليه 



هاي حمل و نقل همگاني کشور )حسب مورد( ارسال هاي شهري کشور و اتحاديه سازمانسوابق به اتحاديه تاکسيراني
 گردد.مي

ا حسب ضوابط و مقررات موضوعه، مراتب به منزله عدم نياز به تاکسي تبصره: در صورت پاسخ منفي شوراي همت
 گردد.توسعه در آن شهر منظور و توسط شهرداري / سازمان به متقاضي اعالم و ادامه فرايند متوقف مي

 ج( مرحله سوم:

 آورد.ل مياتحاديه ذيربط مکاتبات الزم را جهت تغيير پالک و اصالح سند و کارت به پليس راهور به عم -5-6

پليس راهور پس از بررسي و تغيير پالک و اصالح سند و کارت خودرو تاکسي، مراتب را به اتحاديه مربوطه  -5-7
 دارد.اعالم مي

نتايج حاصله ناشي از اقدامات پليس راهور توسط اتحاديه به شهرداري / سازمان ذيربط جهت انجام مراحل ابطال  -5-8
برداري )فعاليت( وسيله نقليه در شهر مبدأ توسط ل )پروانه تاکسيراني( و پروانه بهرهپروانه اشتغال به حمل و نق

 گردد.شهرداري / سازمان ذيربط اعالم مي

صورت ماهانه به دفتر حمل و نقل و هاي صورت گرفته بين شهرها را کتباً بهاتحاديه ذيربط گزارش جابجايي -5-9
 نمايد.ترافيک وزارت کشور اعالم مي

تاکسي با پالک جديد پس از معرفي دارنده پروانه اشتغال به حمل و نقل )پروانه تاکسيراني( و اخذ پروانه  -5-11
ر برداري جديد( دبهره برداري( و بغل نويسي و درج آرم و ... حسب مفاد پروانه فعاليت جديد )پروانه فعاليت ) بهره

 نمايد.ع به فعاليت ميشهر مقصد و تحت پوشش شهرداري / سازمان مربوطه شرو

دار و تاکسيران در شهر مقصد تحت پوشش شهرداري / سازمان شهر مقصد موظف به سپردن تعهد تاکسي  -5-11
هاي انضباطي مربوطه الزم مبني بر حسن انجام تعهدات حسب ضوابط و مقررات موضوعه و تابع تصميمات هيئت

 باشد.مي

 گردد.مرحله، حداکثر سي روز تعيين مي تبصره: مهلت اجراي فرايند زماني در سه

  

 :9ماده 

هاي موردنياز شهر تعيين و پروانه شهرداري / سازمان شهر مقصد فعاليت تاکسي انتقال يافته را در يکي از سرويس
 نمايد.برداري( وسيله نقليه حسب ضوابط و مقررات مربوطه را صادر ميفعاليت جديد )پروانه بهره

له نقليه برداري( وسيبهره ملزم به پذيرش نوع سرويس مشخص شده در پروانه جديد فعاليت )پروانه دار تبصره: تاکسي
 باشد.حسب موقعيت و نياز و ضوابط و مقررات شهر مقصد مي

  

 :3ماده 

ت در هاي خدمادار متقاضي جابجائي تاکسي موظف به سپردن وثيقه حسن انجام تعهدات و پرداخت کليه هزينهتاکسي 
هاي ذيربط رچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب جدول تعرفه هزينه خدمات در شهر مقصد و ساير هزينهچا

 باشد.ديگر از جمله تابلو سقفي، بغل نويسي، درج آرم و ... مي

  



 :9ماده 

يي اجهت اعمال و مديريت بر ناوگان تاکسيراني شهرهاي کشور و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي، جابج
مجدد  باشد و جابجاييپذير ميتاکسي صرفاً حسب اين دستورالعمل و براي يکبار در طول مدت فعاليت تاکسي امکان

 تاکسي از شهري به شهر ديگر ممنوع است مگر بر اساس موافقت وزارت کشور که کتباً اعالم شده باشد.

  

 :4ماده

که خود تاکسيران داراي پروانه اشتغال به حمل و نقل صورتيدار در با انتقال تاکسي از شهري به شهر ديگر، تاکسي
 )پروانه تاکسيراني( باشد صرفاً حق اخذ پروانه اشتغال به حمل و نقل )پروانه تاکسيراني( در شهر مقصد را دارد.

  

 :10ماده 

 باشد.هرگونه تغيير در مفاد اين دستورالعمل صرفاً از وظايف وزارت کشور مي

  

 :11ماده

بند توسط دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيک  24تبصره و  5ماده،  11دستورالعمل شامل اين 
االجرا و نظارت عاليه بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده شهرهاي کشور تهيه گرديده و از زمان ابالغ الزم

 باشد.وزارت کشور مي

 


