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 «3/7/7337مصوب » مسافربري بين المللي جاده اي 

 

 فصل اول ـ كليات 

انجام هرگونه عمليات مسافربري بين المللي  : 1ماده 

هره  سه و ب يا موس شركت و  سيس  ستلزم تا جاده اي م

طابق  بري م سب ترا يزات متنا سات و تجه برداري از تاسي

دولتي ـ تعاوني )يين نامه بوسيله بخش مفاد اين آ

با موافقت قبلي و كسب مجوز فعاليت از وزارت ( خصوصي 

 .اشدبراه  وترابري مي 

اشتغال به فعاليت دراين زمينه بدون اخذ مجوز فعاليت 

سات  شركتها و موس نه  يت اينگو بوده و از فعال نوع  مم

توسط وزارت مذكور با همكاري مراجع قضايي و انتظامي 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  جل  وگيري بعم

 .خواهد آمد

صره  ندرج :  1تب سات م شركتها و موس بارت  ظور از عت من

بين  سافربري  سات م شركتها و موس مه  يين نا ين آ در ا

 .المللي جاده اي مي باشند

صره  ين :  2تب صويب ا ب  از ت كه ق ساتي  شركتها و موس

آيين نامه در امر مسافربري بين  المللي جاده اي به 

ه اند ، موظفند ظرف مدتي كه از فعاليت اشتغال داشت

سوي وزارت راه و ترابري تعيين مي گردد وضعيت خود را 

با مفاد اين آيين نامه تطبيق دهند در غير اينصورت 

مذكور  سط وزارت  نان تو يت آ ضعيت از فعال باق و تا انط

 .جلوگيري بعم  خواهدآمد

م  :  2ماده  مر ح به ا ند  مي توان ساتي  شركتها و موس

" بري بين المللي جاده اي بپردازند كه اوالونق  مسافر

صرفا ها  يت آن ضوع فعال يًا " مو شد و ثان ق  با م  ون ح

در " انجام امور مسافربري بين المللي جادها ي صراحتا

شده  يد  سه ق به موس بوط  مدارك مر شركت و  سنامه  اسا

 .باشد

مديرعام  و :  3ماده  سهام  صاحبان  سس  ئت مو ضا هي اع

ازرسين شركتها و نيز صاحب يا اعضاي هيئت مديره و ب

ياز  سول )صاحبان امت مديران م يا  سات ( مدير  موس

 .ايراني و مقيم ايران باشند" بايستي تماما

اقامت موقت يكي از سهامداران يا يك نفر از : تبصره 

اعضاي هيئت مديره شركت و نيز اقامت فردي از مسئوليت 

رج از موسسه به منظور تصدي شعبه شركت يا موسسه در خا

كشور پس از كسب موافقت از وزارت راه وترابري بالمانع 

 .مي باشد

 

 فص  دوم ـ مقررات عمومي 

تاح :  4ماده  ب  از افت ند ق سات موظف شركتها و موس

سرويسهاي بين المللي مبادرت به انعقاد قرارداد يا 



ــات  ــركتها و موسس ــا ش ــدگي الزم ب ــاي نماين قرارداده

ي با آنان را دارند ، مسافربري خارجي كه قصد همكار

ــبال ــد و ق ــراري " بنماين ــت برق ــاي الزم را جه مجوزه

يق وزارت  يه از طر سايط نقل تردد و بور و  سهاي مز سروي

مربوطه و همچنين مراجع ذي ربط كشورهاي واقع در مسير 

 .فعاليت اخد نمايند

صره  يد :  1تب مورد تاي ست  مي باي قده  هاي منع قرارداد

 .فته باشدوزارت راه و ترابري قرار گر

طرف ايراني قرارداد نماينده و جانشين طرف : 2تبصره 

خارجي قرارداد بوده وكليه مسئوليتها و وظايف متصدي 

حم  ونق  را از زمان ورود وسيله نقليه به داخ  كشور 

هاي  شد و در قرارداد مي با شور دارا  خروج از ك تا 

 .منعقده مي بايست اين مطلب به صراحت قيد گردد

وزارت راه وترابري اختيار دارد با توجه به : 3تبصره 

امكانات  كشورهاي طرف قرارداد شرط لزوم عقد قرارداد 

خاص  موارد  هد در  شخيص د صلحت ت به م كه  صورتي  را در 

 .كان لم يكن تلقي نمايد

صره  شتن : 4تب صورت دا سافربري در سات م شركتها و موس

شــعبه يــا نماينــدگي رســمي مــورد تاريــد وزارت راه 

ب با وترا قرارداد  قد  به ع يازي  خارج ن شورهاي  ري درك

 .شركتها و موسسات خارجي ندارند

شركتهاي :  5ماده  با  قرارداد  طرف  سات  شركتها و موس

خــارجي مكلفنــد اتوبوســهاي خــارجي را موظــف نميانــد 

بق  ياده و ط مومي پ هاي ع خود را در ترمينال سافرهاي  م

ذكور مقررات جاري نسبت به پذيرش مسافر از ترمينال م

 .و اخذ مدرك و مجوزهاي الزم اقدام نمايند

شركتها و موسسات موظفند در گزينش راننده ـ : 6ماده 

كمك راننده و ميهمانداراني كه جهت فعاليت برون مرزي 

" به مراجع دولتي معرفي نمايند، نهايت دقت را خصوصا

بر  ند و   كار بند قي ب ماعي و اخال صالحيت اجت ظر  از ن

 .ا به طور مستمر نظارت موثر بنمايندنحوه عملكرد آنه

اتوبوسهاي حارز شرايط عازم به خارج كشور مي : تبصره 

بايد داراي حداق  يك ميهماندار يا خدمه جهت پذيرايي 

 .و سرويس دهي به مسافرين باشند

ترل :  7ماده  بال كن ند در ق سات موظف شركتها و موس

عرفه گذرنامه معتبر و دريافت وجه بهاء بليط براساس ت

در بليط مسافر بايستي . مبادرت به صدور بليط نمايند

يا مجوز ) نام و نام خانوادگي مسافر، شماره گذرنامه 

نام موسسه يا شركت صادركننده ( قانوني خروج از كشور 

بليط ، شماره بليط مبدا حركت و مقصد ، درجه اتوبوس  

شماره و رديف صندلي ، مبلغ كرايه تاريخ و ساعت حركت 

صوت ساعت و  به  صات الزم  ساير مشخ نال و  ضور در ترمي ح

 .خوانا به فارسي و التين درج شود



بليط هاي مسافرت با مشخصات ماده فوق توسط : تبصره 

وزارت راه و ترابــري تهيــه و در قبــال اخــذ وجــه در 

شد و  قرار داده خواهد جاز  سات م شركتها و موس يار  اخت

ه از اين نوع شركتها و موسسات مذكور موظف به استفاد

يا  صي  ليط اختصا ستفاده از ب به ا جاز  بوده و م ليط  ب

 .انحصاري ديگري نمي باشند

شركتها و موسسات مي بايست براي هر مسافر :  8ماده 

 .يك بليط صادر نمايند

صره  سال : تب تراز دو فال كم ليط % 11براي اط هاي ب ب

شد و  صادر خواهد ليط  صندلي ب صاص  بدون اخت فت و  دريا

بهاء بليط و % 51سال با دريافت  7ل دو تا براي اطفا

 .اختصاص صندلي نسبت به صدور بليط اقدام مي گردد

شركتهاي مسافربري موظفند در صورت درخواست :  2تبصره 

بهاي % 51متقاضي براي اطفال كمتر از دو سال با اخذ 

 .بليط يك صندلي اختصاص دهند

را در شركتها و موسسات موظفند نرخهاي مصوب :  9ماده 

 .خدمات ترابري رعايت نمايند 

صره  يا ارز : تب به لاير  سافر  جه از م نه و فت هرگو دريا

غير از وجه بهاء بليط تحت هر عنوان و به هر ميزان 

مي  نوع  مه مم نده و خد يا ران سه  يا موس شركت  سط  تو

 .باشد

ضرب :  11ماده  ص   عادل حا بوس م هر اتو شه  حداكثر تو

كيلوگرم  21مي باشد كه  تعداد مسافر در چه  كيلوگرم

يه  عاف و كرا يه م خت كرا سافر از پردا هر م براي  آن 

كه توسط  تامين مح  براساس روش و نرخي  بقيه درصورت 

وزارت راه و ترابري تعيين و اعالم خواهدشد دريافت مي 

 .گردد

حم  توشه در داخ  اتوبوس جز در مح  مخصوص :  1تبصره 

توبوس نبايد بيش ممنوع است و ارتفاع توشه از سقف ا

 .سانتيمتر تجاوز نمايد  81از 

نصب بر چسب با قيد شماره بليط به هر يك :  2تبصره 

 از قطعات توشه و بليط مسافر الزامي است 

حم  بار غير از توشه مسافرين توسط وسايط :  11ماده 

 .نقليه مسافربري ممنوع است 

ه حم  مواد محترقه ـ منفجره ـ احشام و جناز: 12ماده 

و ساير اشيا و كاالهايي كه مح  آسايش مسافرين بوده و 

با  مي آورد  مه وارد  مومي لط شت ع مر بهدا به ا يا 

 .اتوبوسهاي مسافربري ممنوع مي باشد

شركتها و موسسات موظف هستند چنانچه مسافر : 13ماده 

لاير و  511ساعت قب  از حركت اعالم انصراف نمايد  48تا 

قب  از حركت انصراف خود را ساعت  24در صورتي كه تا 

از مسفارت اعالم نمايد و يا تقاضاي تمديد و يا تغيير 

از وجه بهاء بليط را كسر و بقيه وجه % 11مسير نمايد 

 .را به مسافر مسترد نمايند



كه  بي  به ترتي لي  طالع قب بدون ا سافر  كه م صورتي  در

كر گرديده انصراف خود را اعالم ننمايد  دراين ماده ذ

جه بهاء بليط پرداختي توسط شركت و يا موسسه از و% 51

 .كسر و بقيه به مسافر مسترد خواهدشد

صره  سافرت :  1تب سمت م يك ق سافر از  صراف م صورت ان در

در طول سفر هيچگونه حقي جهت مطالبه وجه باقيمانده 

 .سمير براي وي ايجاد نخواهد شد

صره  سافرت :  1تب سمت م يك ق سافر از  صراف م صورت ان در

ل سفر هيچ گونه حقي جهت مطالبه وجه باقيمانده در طو

 .مسير برايوي ايجاد نخواهد شد

صره  نات :  2تب تابلو اعال ستي در  ماده باي ين  فاد ا م

سي درج  سي و انگلي بان فار به دو ز ليط  فروش ب تر  دف

 .شود

برنامه حركت و نيز مقصد و مسير اتوبوسهاي :  14ماده 

م هت ح جاده اي ج لي  بين المل سافربري  جايي م   و جاب

تنضيم و ( سه ماهه )مسافرين مي بايست به صورت فعلي 

 .مطابق با برنامه پيش بيني شده صورت گيرد

سناد و :  15ماده  سير ا طول م ليس راه در  مامورين پ

مدارك راننده و اسناد و اوراق مربوط به وسيله نقليه 

يه  سيله نقل جاز و بار م يزان  ندرج در ) و م شرح م به 

ين 11ماده  مه  ا يين نا شاده ( آ صورت م ترل و در را كن

نقص مدارك مورد اشاره و يا چنانچه وسيله نقليه خارج 

از تناژ مقرر بار حم  نموده باشد ، عالوه بر اعمال 

عت  يز ممان يه ن سيله نقل كت و قانوني از حر هاي  مجازات

 .مي نمايند

شركتها و موسسات موظفند درصورت خرابي يا :  16ماده 

باري  قف اج سافرين و تو قال م بات انت يه موج سيله نقل و

ضافه و  نه ا جاد هزي بدون اي صد  به مق ها را  شه آن تو

 .ساعت فراهم نمايند 5حدكثر ظرف مدت 

درصورت توقف بيشاز زمان مندرج در ماده فوق : تبصره 

هزينه هاي مربوط به غذا و اقامت مسافرين بعهده شركت 

 .يا موسسه مربوطه خواهد بود

ي  و شركت: 17ماده  به تكم سبت  ند ن سات موظف ها و موس

سابت  صورت ح جايگزين  كه  سافري  ضعيت م صورت  و ظيم  تن

سط وزارت راه و  فرم آن تو بود و  ند  لي خواه هاي فع

نان  يار آ جه در اخت خذ و ب  ا يه و در مقا بري ته ترا

قرار مي گرد براي هر سفر اقدام و نسخ تكمي  شده را 

ري بــه مراجــع براســاس دســتورالعم  وزارت راه وترابــ

 .مربوطه تسليم نمايند

صره  نوع :  1تب ين  قط از ا ند ف سات موظف شركتها و موس

ستفاده از  به ا جاز  ند و م ستفاده نماي ضعيت ا صورت و

مي  گر ن نوع دي صي  يا اختصا صاري  سابهاي انح صورتح

 .باشند



صره  سفر : 2تب هر  براي  سافربي  ضعيت م صورت و ظيم  تن

ب  از حركت وسيله توسط شركتها و موسسات نيم ساعت ق

 .نقليه مربوطه انجام خواهد گرفت

مرز و :  18ماده  خروج از  بين  ماني  صله ز حداكثر فا

شركتها و  سهاي  تردد اتوبو هت  مرز ج مان  به ه عت  مراج

سط وزارت راه و  هايي تو صد ن به مق جه  با تو سات  موس

ـــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــري تعي  تراب

 .مي گردد 

براي يك راننده در ط: 19ماده  ول مدت مجاز رانندگي 

ساعت بوده و اتوبوسهايي به  11يك شبانه روز حداكثر 

خارج از كشور اعزام مي گردند ، لزوما بايستي داراي 

ماده  شده در  ني  پيش بي شرايط  حارر  كي  نده كم  39ران

 .اين آيين نامه باشند

 :21ماده 

شركتها و :  21ماده  كارمرزد  قال  ق  وانت گونگي ن چ

ش يز برگ خارجي و ن سافربري  سات م ص  از موس ت ارز حا

به  شور  خارج از ك شركتها در  سات و  سافري موس خدمات م

موجب دستورالعملي كه با همكاري وزارت راه و ترابري 

شد  يه خواهد يران ته سالمي ا هوري ا كزي جم نك مر و با

 .تعيين مي گردد

 

 فص  سوم ـ تاسيس و بهره برداري 

ضيات :  22ماده  به مقت جه  با تو بري  وزارت راه و ترا

م يا اجت يت  له كفا م  منجم ساير عوا صادي و  اعي و اقت

عدم كفايت تعداد شركتها و موسسات موجود با در نظر 

ين آيين  گرفتن شرايط و ضوابط مندرج در فص  چهارم ا

سيس  ضيان تا ست متقا يا رد درخوا بول  به ق سبت  مه ن نا

 .شركتها و موسسات جديد اقدام مي نمايد

شرك: 23ماده  مورد  سيس در  ضاي تا عاوني از تقا تهاي ت

عاون  يا اداره ت شور و  عاون ك كزي ت سازمان مر يق  طر

به وزارت راه و " استان و در مورد بخش خصوصي مستقيما

مي  سليم  ستان ت بري ا ك  راه و ترا يا ادارات  بري  ترا

 .گردد

صره  با : تب مراه  سيده را ه ضاي ر مذكور تقا ادارات 

 .دنظريه خود به وزارت راه و ترابري ارسال مينماين

سين شركت يا موسسه پس از كسب موافقت :  24ماده  موس

اصولي از وزارت راه وترابري نسبت به تاسيس شركت يا 

يت  به فعال شروع  ليكن  مود و ند ن قدام خواه سه ا موس

 .مستلزم كسب مجوز فعاليت از وزارت مذكور مي باشد

گام  :  25ماده  سات  هن شركتها و موس سيس  ضيان تا متقا

يا م شركت  سيس  م  تا ير ع حوه ز به ن ست  مي باي سه  وس

 :نمايند



سس شركتها و موسسات موظفند حدكثر ظرف ( الف هيئت مو

ز نسبت به ثبت شركت يا اروز از تاريخ صدور جو 15مدت 

 .موسسه اقدام نمايند

با توجه به " ثبت شركت يا موسسه مي بايست عينا( ب 

 .مدارك مورد تاريد وزارت راه و  ترابري صورت گيرد

هيئت موسس مظوف است پس از ثبت شركت يا موسسه يك ( ج 

نسخه كام  مدارك ثبتي و آگهي تاسيس را كه به تاريد 

سليم  بري ت به وزارت راه وترا شد  سيده با بت ر اداره ث

 .نمايد

يز :  26ماده  شركت و ن بت  شريفات ث جام ت پس از ان

س سيس موس سه تا يا موس شركت  سئولين  يا م سئول  ه ، م

بري  سط وزارت راه وترا شده تو يين  مدت تع ظرف  ند  مكلف

شروع به ساختمان يا تاسيس و تجهيز ترمينال براساس 

طرح تصويبي نموده و پس از تكمي  ترمينال و تجهيز آن 

شروع بهره برداري كتبا " مراتب آمادگي خود را براي 

 .نمايند به وزارت راه و ترابري اعالم

سافربري :  27ماده  مومي م نال ع كه ترمي شهرهايي  در 

وجــود دارد ، شــركتها و موسســات مســافربري در صــورت 

خود را  هاي  يت  ند ، فعال شره موظف حدوده  يت در م فعال

ستفاده  صورت ا ين  ند درا كز نماي شهر متمر نال  در ترمي

از ترمينال تابع آيين نامه شرايط خاص تشكي  شركتهاي 

سافربري  ماده م ضوع  هاي  2مو حداث ترمينال قانون ا

 .مسافربري مي باشد

يا :  28ماده  شركت  سئولين  يا م سئول  كه م صورتي  در

فراهم  به  قدام  شده ا يين  مدت تع ظرف  ند  سه نتوا موس

ستي  يد باي ياز نما مورد ن يزات  سات و تجه آوردن تاسي

بري  طالع وزارت راه وترا به ا ي   باذكر دل تب را  مرا

ت چه  سانند چنان مذكور بر سط وزارت  قدام تو اخير در ا

موجه تشخيص داده شود ، مدت الزم براي يك نوبت تمديد 

 .خواهدشد

چنانچه مسئول يا مسئولين شركت يا موسسه ظرف : تبصره 

مدت ثانوي نيز نتواند شركت يا موسسه خود را تجهيز و 

لم  كان  لي  قت قب ند مواف تامين نماي سات الزم را  تاسي

 .يكن تلقي ميگردد

وزارت راه وترابري پس از اعالم آمادگي ذي :  29اده م

نفع نسبت به اعزام نماينده جهت بازديد از تاسيسات و 

تجهيزات شركت يا موسسه و انطباق با ضوابط و شرايط 

بودن  ي   يز تكم م  و ن قت كا صورت مطاب قدام و در  ا

موافقت خود  صدور مجوز فعاليتپرونده از هر حيث ضمن 

بردا هره  با ب به را  فع  سه ذي ن يا موس شركت  ري از 

 .اعالم خواهدنمود" سازمانها و ارگانهاي ذي ربط كتبا

 سال 4اعتبار مجوز فعاليت صادره براي مدت : 31ماده 

شركتها و موسسات موظفند هر سال يكبار 4خواهد بود و 



نسبت به تمديد مجوز مذكور با رعايت مفاد اين آيين 

 .نامه اقدام نمايند

قرر موجب جوز فعاليت در متمديد عدم : تبصره  موعد م

لغــو مجــوز و جلــوگيري از فعاليــت شــركت يــا موسســه 

 خواهدبود

شركتها و موسسات نمي توانند مجوز فعاليت :  31ماده 

يا  شخص  به  شي از آن را  يازات نا قوق و امت يا ح و 

با  گر  ند م قال ده گر انت قوقي دي يا ح قي  شخاص حقي ا

سب موافقت  احراز شرايط مندرج در اين آيين نامه و ك

 وزارت راه و ترابري 

تاسيس شعبه و واگذاري نمايندگي شركتها و :  32ماده 

ين  ندرج در ا شرايط م حراز  با ا ستانها  سات در شهر موس

سب  شده و ك ني  پيش بي سات  جاد تاسي مه و اي يين نا آ

 .موافقت وزارت راه  وترابري بالمانع است

كه:  33ماده  سات  شركتها و موس يك از  قررات  هر از م

مندرج در اين آيين نامه و ساير مقررات و دستورالعم  

هاي مربوطه تخلف نمايند مراتب تخلف توسط وزارت راه 

لف  با تخ سب  بات ، متنا صورت اث سي و در  بري برر وترا

انجامشده راسًا نسبت به تعليق قطع سهميه هاي تخصيص 

يافته اعم از اتوبوس و بليط و صورت وضعيت مسافري به 

سات  شركتها و موس يت  لوگيري از فعال يا ج كاهش  ظور  من

متخلف با رعايت مفاد مندرج در فص  تخلفات اين آيين 

 .نامه اتخاذ تصميم خواهدنمود

چنانچه شركتها و موسسات دراجراي ماده فوق :  34ماده 

و يا ساير موارد مربوطه اعتراضاتي داشته باشند مي 

ميسيون ويژهاي كه به ك" توانند اعتراضات خود را كتبا

كب  شور مر بري ك ماهنگي ترا عالي ه شوراي  نه  در دبيرخا

از نمايندگان وزارت راه و ترابري ـ وزارت كشور ـ 

گمرك ايران ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 

به  كه  شور  بري ك ماهنگي ترا شورايعالي ه نه  و دبيرخا

سازمانهاي ذي  يي  قام اجرا باالترين م يذ  ضاء و تنف ام

ربط معرفي گرديده اند تشكي  مي گردد اراره نمايند و 

ساير  مه و  يين نا ين آ فاد ا ساس م مذكور برا سيون  كمي

حه  ضوعات مطرو به مو طه  ستورالعملهاي مربو قررات و د م

به   جرا  هت ا تب را ج صادر و مرا سيدگي و آرا الزم را  ر

 .ارگانهاي ذي ربط اعالم مي نمايند

 

 فص  چهارم ـ شرايط و ضوابط 

همراه با درخواست تاسيس مي بايستي مدارك :  35ماده 

مشروحه زير از طرف متقاضي يا متقاضيان تاسيس شركت 

 .يا موسسه اراره گردد

 مدارك مورد لزوم جهت تاسيس شركت ( الف

 پيش نويس اساسنامه شركت  (1



 پيش نويس شركتنامه  (2

پيش نويس اظهارنامه كه داراي تاييديه اداره ثبت  (3

خ بر انت ني  شابه مب ني و غيرم سب ايرا نام منا اب 

 .باشد

اولين صورتجلسه مجمع عمومي موسس مبني بر انتصاب  (4

 مديرعام  و معرفي امضاهاي مجاز 

مشخصات كام  اعضاي هيئت مديره ـ مديرعام  ـ  (5

 سهامداران و بازرسان شركت 

 فهرست تاسيسات وتجهيزات شركت  (6

يه  (7 جراي كل بول و ا بر ق ني  سمي مب مه ر تعهدنا

العملهاي صــادره در زمينــه ترابــري بــين دســتور

سوي وزارت راه و ت جاده اي از  لي  بري و المل را

ستورالعم   قررات و د ره اهساير م طه و ارا ي مربو

 اطالعات الزم حسب درخواست وزارت مذكور 

تعهدنامه رسمي مبني برتامين تاسيسات و تجهيزات  (8

مــورد نيــاز طــي مــدتي كــه از ســوي وزارت راه و 

 .م خواهدشدترابري اعال

 :مدارك مورد لزوم جهت تاسيس موسسه ( ب

مشخصــات كامــ  موســس ، مديرمســئول و صــاحب يــا ( 1

 صاحبان منافع موسسه 

 فهرست تاسيسات و تجهيزات موسسه ( 2

سات و ( 3 تامين تاسي بر  ني  سمي مب مه ر هد نا تع

سوي وزارت راه  كه از  مدتي  طي  ياز  مورد ن يزات  تجه

 .وترابري اعالم خواهدشد

يه ( 4 جراي كل بول و ا بر ق ني  سمي مب مه ر تعهدنا

دستورالعم  هاي صادره در زمينه ترابري بين المللي 

جاده اي از سوي وزارت راه و ترابري و ساير مقررات 

بر  عات الزم  ره اطال طه و ارا ستورالعملهاي مربو و د

 حسب درخواست وزارت مذكور 

 ه شرايط مديرعام  شركت و مديرمسئول موسس:  36ماده 

 : شرايط مدير عام  شركت ( الف 

 ايراني االص  و مقيم ايران  (1

 متاه   (2

 تدين و عامليت به احكام  اسالم  (3

شينه  (4 شتن پي قي و ندا ساد اخال به ف شتهار  عدم ا

سلب  جب  كه مو سي  سوء سيا شينه  نوع پي فري و هر كي

 حقوق اجتماعي گردد به تشخيص مراجع ذي صالح 

 دارابودن توانايي جسمي و روحي  (5

نجام خدمت سربازي و يا داشتن فرگ معافيت دارم ا (6

 از خدمت 

سال در  55دارابودن حداق  سي سال سن و حداكثر  (7

 زمان انتخاب شدن 



در " دارابودن مدرك تحصيلي حداق  ليسانس ترجيحا (8

حداق   با  صتادي  مديريت و اق ني ،  هاي ف شته  ر

 يكسال تجربه مفيد در امور مديريت حم  ونق  

كار در سازمانها وارگانهاي دولتي عدم اشتغال به  (9

كار  به  شتغال  عدم ا يز  لت و ن به دو سته  يا واب

 مشابه در ساير شركتها و موسسات 

 شرايط مديرمسئول موسسه ( ب

نا يد عي سه با سئول موس ندرج در " مديرم شرايط م جد  وا

 .بند الف اين ماده باشد

صره  سه :  1تب مور موس هت اداره ا گري ج فرد دي خاب  انت

صا سط  صاحب تو هاي  سوليت  فع م سه را ياز موس حب امت

 .موسسه نمي ابشد( مديرمسئول) امتياز 

صره  ين :  2تب صويب ا ب  از ت كه ق ساتي  شركتها و موس

آيين نامه در امر مسافربري بين المللي فعاليت دارند 

موظفند ظرف مدت يكسال از تاريخ ابالغ اين آيين نامه 

ند  ندرج در ب شرايط م باق  به انط سبت  فوق  8ن ماده 

 .اقدام نمايند

صره  حارز :  3تب ست  مي باي شركت  مديره  ئت  ضاي هي اع

بند الف اين ماده  6،  5،  4،  3،  1شرايط رديفهاي 

 .باشند

صره  ئت :  4تب ضاي هي مديرعام  و اع ير  نه تغي هرگو

بري  طالع وزارت راه و ترا به ا صله  ستي بالفا مديره باي

مندرج در بند برسد ، وزارت مذكور پس از احراز شروط 

الف اين ماده و نيز وصول نظريه مراجع ذيصالح در مورد 

هارنظر  يد اظ مديره جد ئت  ضاي هي مديرعام  و اع صالحيت 

 .خواهدنمود

درشهرهاي فاقد ترمينال ضوابط كلي تاسيسات :  37ماده 

يين  ين آ ساس ا كه برا ساتي  شركتها و موس يزات  و تجه

 :بارتست از نامه مجاز به فعاليت شناخته مي شوند ع

 محوطه مناسب براي پاركينگ وساي  ترابر ( الف

 دفتر كار ( ب  

 نمازخانه ( ج  

 تعمير گاه ( د  

 سالن  انتظار مسافرين ( هـ

 استراحتگاه براي رانندگان ( و  

 انبار ( ز  

 حمام و دستشويي و توالت بهداشتي ( ح 

بادرنظرگرفتن امكانات )آب و برق و تلفن و تلكس ( ط 

 (ازمانهاي تامين كننده اين خدماتس

 تجهيزات آتش نشاني ( ي 

 وساي  گرم كننده و سردكننده متناسب ( ك

 وساي  توزين به تناسب ( ل 



صره  با : 1تب ياز  مورد ن يزات  سات و تجه يزان تاسي م

سط وزارت تو سات تو شركتها و موس يت  نه فعال به دام جه 

سبت ظر ن عالم ن گام ا به هن تدوين و  بري  به  راه وترا

 .درواست متقاضيان ابالغ خواهد گرديد

تاسيسات و تجهيزات شركتها و موسسات بايستي : 2تبصره 

 (.سندرسمي باشد)به صورت ملكي يا استيجاري 

شعب و نمايندگي هاي مجاز شركتها و موسسات :  3تبصره

نيز مي بايست حارز شرايط و ضوابط مندرج در اين ماده 

 .باشند

امي به مقاصد واقع در خارج از اتوبوس اعز:  38ماده 

  : كشور بايستي واجد مشخصات زير باشد

بوده و  (1 لوكس  يا دو سوپر  نوع  يد از  بوس با اتو

همچنين مجهز به راديو ، بخاري ، بوفه ، يخچال و 

 .كولر باشد

 .بيش از ده سال از ساخت اتوبوس نگذشته باشد (2

نين  (3 ني و همچ نه ف گه معاي يد داراي بر بوس با اتو

ـــ ـــه نام ـــه بيم ـــه نام ـــث و بيم ـــخص ثال  ه ش

 .بين المللي معتبر باشد

 .اتوبوس بايد داراي پروانه خروج موقت باشد (4

نام و آرم شركت يا موسسه در طرفين بدنه اتوبوس  (5

 .به فارسي و التين ثبت شده باشد

شند  (6 لع با سافرين از آن مط ستي م كه باي كاتي را  ن

توسط وزارت راه و ترابي تعيين و در لوحه اي در 

 .ض ديد مسافرين در اتوبوس نصب گرددمعر

جعبه كمك هاي اوليه در داخ  اتوبوس تعبيه شده  (7

 .باشد

 39ماده 

 

 فص  پنجم ـ تخلفات

تخلف از مفاد اين آيين نامه حسب دفعات و :  41ماده 

مراتب تخلف موجب اخطار كتبي قطع سهميه هاي تخصصي و 

ي صاير امتيازات اراره شده از سوي وزارت راه وترابر

 .به شرح زير خواهدبود

مقيم شدن هريك از مسئولين شركت يا موسسه :  41ماده 

ين آيين  3خارج از اشخاص موضوع تبصره ذي  ماده )  ا

در خارج از كشور موجب قطع سهميه هاي تخصيصي ( نامه 

به شركت يا موسسه ذي ربط تا ابطال اقامت يا خروج آن 

سه   يا موس شركت  مذكور از  شخاص  يا ا بور شخص  مز

 .خواهدشد

درصورتي كه شركت يا موسسه مجوز فعاليت يا :  42ماده 

قت وزارت  بدون مواف شي از آن را  يازات نا قوق و امت ح

راه و ترابري به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري 



ره  غو و از ارا شاره ل مورد ا جوز  يد ، م گذار نما وا

 .هرگونه خدمات به هر دو طرف جلوگيري خواهدشد

استفاده شركت يا موسسه از هر نوع بليط و : 43 ماده

صورت وضعيت خارج از موارد پيش بيني شده در اين آيين 

صي و  هاي تخصي سهميه  طع  جب ق به مو هر مرت براي  مه  نا

 .خواهد شد( به مدت سه روز ) خدمت دولتي 

تخلف راننده ـ راننده كمكي و ساير خدمه :  44ماده 

شركتها  سافربري  يه م ساي  نقل صره و سات از تب و موس

مواد  9ماده  ساير  21-19-18-12و  مه و  يين نا ين آ ا

مقــررات و دســتورالعملهاي صــادره از ســوي وزارت راه 

موجب عدم اراره ( حسب دفعات و مراتب تخلف ) وترابري 

خدمات به نامبردگان در رابطه با امر مسافربري بين 

 .المللي جاده اي بطور موقت يا دارم خواهد شد

صر ص  :  1ه تب ين ف شده در ا ني  پيش بي موارد  مال  اع

مال  ضايي و اع جع ق به مرا نده  سال پرو مانع از ار

 .مجازاتهاي قانوني نخواهدبود

صره  هدات :  2تب جام تع مانع ان فوق  قررات  مال م اع

ــافرين  ــه مس ــبت ب ــافربري نس ــركتهاي مس ــات و ش موسس

ــد  ــركتها موظفن ــات و ش ــه موسس ــدبود و اينگون نخواه

 .درجهت انجام تعهد خود بعم  آورند اقدامات الزم

 فص  ششم ـ مقررات كلي

نظارت بر اجراي مفاد اين آيين نامه بعهده :  45ماده 

مي  بري  جاده اي وزارت راه و ترا ق   م  ون نت ح معاو

صلحت  كه م مان  هر ز ند  مي توا مذكور  نت  شد و معاو با

سئوليت  يارات و م ظايف اخت سمي از و يا ق مام  ند ت بدا

ن زمينه به يك يا كليه ادارات ك  راه و خود را در اي

 .ترابري استان با صدور دستورالعم  تفويض نمايد

از تاريخ  اجراي اين آيين نامه قسمت هايي :  46ماده 

از آيين نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي حم  ونق  بين 

المللــي جــاده اي مصــوب بيســتمين جلســه شــورايعالي 

با حم  مسافر بوده  هماهنگي ترابري كشور كه در رابطه

 .و با مفاد اين آيين نامه مغايرت دارد لغو مي گردد

،  67تبصره در جلسات  27ماده و  46اين آيين نامه در 

شـــورايعالي همـــاهنگي  73و  72،  71،  71،  69،  68

 .ترابري كشور به تصويب رسيده است


