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راهنمای ثبت نام و تسهیالت طرح نوسازی تاکسی های فرسوده
توجه :خواهشمند است در ورود اطالعات دقت فرمایید .اطالعات وارد شده غیر قابل ویرایش می باشند.
مدارک مورد نیاز:
 .1اصل پروانه بهره برداری یا اصل پروانه فعالیت (پروانه تاکسیرانی ،کارنامه یا کارت شهری )
 .2اصل کارت خودرو
 .3اصل برگ سبز خودرو
 .4اصل کارت ملی
 .5کارت سوخت خودرو
-

کارت ملی جهت احراز هویت و بررسی مشخصات ثبت احوال می باشد.

 مابقی مدارک اسکن شده و در سامانه بارگزاری خواهند شد.توجه :اسکن هر دو روی کارت خودرو الزامی است.

 پس از اسکن مدارک وارد سامانه  epishkhan.irشده و بر روی آیکون مربوطه کلیک نمایید.
 پس از ورود بر روی گزینه "شروع" کیک نموده و نوع ثبت نام را انتخاب نمایید.
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 ثبت نام مالک حقیقی
ابتدا نسبت به تکمیل فیلد ها اقدام نموده و برروی گزینه استعالم اقالم هویتی کلیک نمایید:

-

کد ملی مالک :بدون خط تیره وارد گردد.

-

تاریخ تولد مالک :عینا مطابق نمونه(بدون ممیز) تکمیل گردد.

-

شماره پالک

-

سیستم :نوع خودرو تاکسی فرسوده انتخاب می گردد .امکان جستجو در صورت تایپ نام خودرو وجود دارد.

-

تیپ خودرو :امکان جستجو در صورت تایپ تیپ خودرو وجود دارد.

-

تعداد سیلندر

-

مدل :حتما به صورت  4رقمی وارد گردد( .مثال )1383
توجه :امکان ثبت درخواست صرفا برای خودرو های  1383به قبل وجود دارد.

-

شماره شاسی 17 :کاراکتر مورد قبول است.

-

شماره موتور

-

 VINخودرو

-

استان فعالیت

-

شهر فعالیت
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در مرحله بعد می بایست نام و نام خانوادگی نمایش داده شده متقاضی با اطالعات کارت ملی مطابقت داده شده و
سپس نسبت به تکمیل مابقی فیلد ها و بارگزاری مدارک متقاضی اقدام نمایید.

-

نام و نام خانوادگی :از ثبت احوال فراخوانی می شود .می بایست با اطالعات کارت ملی مطابقت داده شود.

-

شماره تلفن همراه :نتیجه از طریق پیامک به متقاضی اطالع رسانی خواهد شد .لذا می بایست به درستی وارد
گردد.

-

شماره تلفن منزل :به همراه پیش شماره و بدون فاصله وارد گردد( .مثال)02166120462:

-

کد پستی 10 :رقم به صورت کامل وارد گردد.

-

شماره کارت سوخت :وارد نمودن این فیلد اختیاری است .در پشت کارت سوخت متقاضی  16 ،رقم درج شده
است.

اولویت های متقاضی :خودرو مورد تقاضا سمند یا پژو می باشد که متقاضی اولویت خود را اعالم میکند
سه بانک پارسیان -ملت-تجارت بصورت اولویت بندی توسط متقاضی اعالم میگردد.
توجه فرمایید ،پس از بررسی های نهایی ،ممکن است نوع خودرو و بانک انتخاب شده تغییر یابد.
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تصویر پروانه فعالیت (کارنامه یا کارت شهری ) می تواند به سه شکل زیر باشد :

در صورتی که پروانه فعالیت به شکل باال باشد می بایست هر دو صفحه اسکن و بارگذاری گردد.
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پروانه بهره برداری به شکل زیر می باشد :

پس از اطمینان از صحت اطالعات بر روی گزینه تایید نهایی کلیک نمایید.
توجه کنید پس از تایید نهایی مبلغی که سهم دفتر نیست ،از حساب دفتر کسر میگردد .و اطالعات غیر قابل
ویرایش می باشد.
نکته های سامانه خودروی فرسوده :


کارت خودرو یک طرف اسکن و در یک صفحه ارسال گردد



تعداد دیفرانسیل عدد یک وارد گردد



پروانه فعالیت که از متقاضی دریافت می شود دارای تاریخ اعتبار باشد.



در صورتی که پروانه فعالیت برای تمدید و یا تعویض به تاکسیرانی ارسال شده می بایست رسید دریافت
شده را جایگزین پروانه فعالیت نمایید.



اگر شخصی با همراه داشتن وکالتنامه از طرف مالک خودرو جهت ثبت نام در طرح نوسازی تاکسیهای
فرسوده به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه نماید تصویر وکالت نامه می بایست در سامانه در محل
مربوطه آپلود گردد.



برای ثبت نام متقاضیان با وکالتنامه معتبر (وکالت قطعی یا فروش) باید اطالعات به نام وکیل و در
صورتیکه وکالت کاری باشد به نام مالک ثبت گردد.
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برای ثبت نام مالک حقیقی دفتر می بایست مبلغ  86،000ریال از متقاضی دریافت کرده که
سهم دفتر  61220ریال می باشد
برای ثبت نام مالک حقوقی دفتر می بایست مبلغ  94،000ریال از متقاضی دریافت کرده که سهم
دفتر  68635ریال می باشد
مقرر است پس از بررسی مدارک توسط شهرداریها به صورت الکترونیکی نتیجه به کارتابل دفتر برگشته و پرینت
آن در اختیار متقاضی جهت اقدامات آتی قرار گیرد.

سواالت متداول طرح نوسازی خودروی فرسوده

در ابتدا شیوه نامه اجرایی مرحله اول طرح نوسازی  90هزار دستگاه تاکسی فرسوده مطالعه شود.پاسخ بسیاری از سواالت مطرح شده در
خصوص ثبت نام متقاضیان در این شیوه نامه امده است.
 )1متقاضیان برای ثبت نام در طرح نوسازی تاکسی های فرسوده باید به کجا مراجعه کنند؟
متقاضیان با ید با ارائه مدارک الزم  ،الزاما به دفاتر منتخب پیشخوان دولت که لیست آنها روی پورتال اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور
موجود می باشد  ،مراجعه نمایند.
 )2چرا متقاضی برای ثبت نام در طرح نوسازی تاکسی های فرسوده باید به دفاتر پیشخوان خدمات دولت
مراجعه کند؟
بمنظور رع ایت حال متقاضیان محترم شرکت کنند در طرح و کاهش زمان انتظار برای ثبت نام ایشان از یک طرف  ،و باتوجه به اصل عدم
ایجاد اختالل در جا به جایی شهروندان با وسیله تاکسی (با توجه به سهم باالی استفاده از تاکسی بعنوان یک وسیله مهم ناوگان حمل و
نقل عمومی شهر) در سطح شهرهای مختلف  ،ثبت نام طرح از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در شهرهای مختلف کشور(که
لیست آنها روی پورتال اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور موجود می باشد )انجام می پذیرد.
 )3تخصیص خودرو به چه صورت انجام میشود؟
با توجه به اینکه بحث تخصیص خودرو منوط به ظرفیت خودرو سمند و پژو  405می باشد  ،لذا ابتدا متقاضی میباست اولویت خودرو را
مشخص نماید که بر اساس آن میزان تقاضا شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد .برای عادله بودن تخصیص خودرو  ،فاکتورهای معینی
تعریف و پس از آن عملیات تخصیص خودرو بصورت سیستمی توسط سامانه انجام می پذیرد.
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 )4قیمت خودرو بر چه اساس تعیین میشود؟
قیمت خودرو بر اساس قیمت روز خودرو در سایت ایران خودرو تعیین میشود.
 )5منظور از یارانه پرداختی به متقاضیان طرح نوسازی تاکسی های فرسوده چیست؟
همان ارزش گواهی اسقاط معادل  50/000/000ریال می باشد که در پیش فاکتور صادره توسط شرکت ایران خودرو از مبلغ اصل خودرو
کسر می گردد.
 )6متقاضیان خودروهای تصادفی در چه تاریخی می بایست برای ثبت نام در طرح نوسازی تاکسی های
فرسوده به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مرجعه نمایند؟
زمان ثبت نام برای این دسته از متقاضیان متعاقبا پیرو اطالعیه های بعدی اعالم خواهد شد.

 )7تاکسیرانانی که در سال  90برای این طرح ثبت نام کرده اند،اکنون باید چه اقداماتی انجام دهند؟
درصورتیکه متقاضی واریز وجه را انجام نداده باشد ،باید کل مراحل قبل را حذف کرده و از ابتدا جهت ثبت نام در طرح به دفاتر پیشخوان
خدمات دولت مراجه نماید.چنانچه واریز وجه قبال انجام شده باشد  ،اجازه ثبت نام مجدد در این طرح را نداشته و باید از طریق شرکت
خودرو ساز نسبت به تحویل خودرو اقدام نماید.
 )8متقاضیان جهت ثبت نام در طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده در چه ساعاتی میتوانند به دفاتر پیشخوان
خدمات دولت مراجعه نمایند؟
ساعت کاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت جهت ثبت نام متقاضیان  8:00الی  17:00میباشد و این زمان تا ساعت  22:00قابل تمدید
خواهد بود.
 )9در صورتیکه پروانه فعالیت و پروانه بهره برداری به نام مالک خودروی متقاضی ثبت نام در طرح نوسازی
تاکسیهای فرسوده نباشد  ،آیا فرایند ثبت نام قابل انجام است؟
چنانچه پروانه فعالیت یا پروانه بهره برداری بنام راننده کمکی باشد  ،راننده کمکی صرفا باید بنام مالک خودرو  ،فرایند ثبت نام را انجام
دهد.
 )10در صورتیکه متقاضی ثبت نام در طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده  ،پروانه فعالیت و پروانه بهره برداری
نداشته باشد  ،،آیا فرایند ثبت نام قابل انجام است؟
متقاضی با ارائه کارنامه و سایر مدارک الزم میتواند فرایند ثبت نام را انجام دهد.
 )11اگر شخصی با همراه داشتن وکالتنامه از طرف مالک خودرو جهت ثبت نام در طرح نوسازی تاکسیهای
فرسوده به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه نماید  ، ،آیا فرایند ثبت نام قابل انجام است؟
بله  ،ثبت نام وکالتی در سامانه برقرار می باشد.
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 )12در صورتیکه متقاضی طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده نتواند در روز تعیین شده بر اساس رقم سمت
راست پالک تاکسی جهت ثبت نام به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه کند  ،آیا ثبت نام در روز
دیگری امکان پذیر است؟
خیر  ،متقاضی باید الزاما در روز تعیین شده جهت ثبت نام به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه نماید (به استثنای متقاضیانی که رقم
سمت راست پالک آنها  2میباشد-بدلیل تاخیر در اجرای طرح).در صورت تمدید  ،متعاقبا پیرو اطالعیه های بعدی اعالم خواهد شد.
 )13متقاضیان طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده که پالک خودروی آنها مجازی می باشد  ،چه زمانی باید برای
ثبت نام به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه کنند؟
برای این دسته از متقاضیان  ،زمان ثبت نام پیرو اطالعیه ای اعالم خواهد شد.

 )14آیا متقاضی طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده پس از ثبت نام در طرح  ،می تواند انصراف دهد؟
فقط در صورتیکه متقاضی در مراحل قبل از واریز وجه باشد  ،انصراف از طرح امکانپذیر است.زیرا پس از واریز وجه امکان انصراف از طرح
وجود ندارد.
 )15در صورتیکه سند خودرو و برگ سبز بنام یک شخص و پروانه فعالیت/بهره برداری به نام شخص دیگری
باشد  ،دفاتر پیشخوان خدمات دولت جهت ثبت نام  ،کارت ملی مالک یا راننده کمکی را دریافت کند؟
ثبت نام صرفا باید بنام مالک خودرو انجام شود و کارت ملی مالک خودرو اخذ شود.
 )16چنانچه کارت سوخت/سند خودرو متقاضی ثبت نام در طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده موجود نباشد ،
آیا فرایند ثبت نام قابل انجام است؟
متقاضی با رسید معتبر جهت دریافت المثنی میتواند ثبت نام را انجام دهد.
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