
  نتاریخچه سازما

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری سمنان سازمانی است وابسته به شهرداری سمنان و 
دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقالل مالی و اداری و مطابق مفاد اساسنامه سازمان و آیین نامه های 

 .شودمصوب طبق اصول بازرگانی خود گردان و خود کفا اداره می

مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری سمنان در اجرای الیحه قانونی راجع به تمرکزامور سازمان 
مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران و قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون 

بند  قانون شهرداری و 84مجلس شورای اسالمی و همچنین بر اساس ماده  20/05/1372مذکور مصوب 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  71ماده  15
    تشکیل وتاسیس گردید.  83در تاریخ دیماه سال  1/3/75

  خدمات سازمان

سازمان تاكسیراني سمنان حداکثر تالش خود را درجهت انسجام بخشیدن و تحت پوشش قرار دادن سیستم 
عمومی سبک درون شهري نموده است در ابتدا با اعمال قوانین مربوطه سعي در ایجاد امنیت  ل حمل و نق

و آرامش براي رانندگان محترم و تقویت روحیه مناسب جهت ارائه سرویس به شهروندان گرامي و باال 
 باشد : بردن كیفیت خدمات مربوط نموده است كه اهم آنها به قرار زیر مي

 و كارت تاكسیراني صدور پروانه  - 

 صدور پروانه حمل و نقل درون شهري )شرکت های حمل و نقل سبک درون شهری( –

 بیسیم ( –شرکتی  –صدور پروانه تاكسیراني كمكي ) شهري  – 

 تمدید و تعویض پروانه تاكسیراني –

 صدور كارت تاكسیراني –

 صدور كارت شهري رانندگان شرکت های حمل و نقل –

 صدور پروانه تاکسیرانی برای رانندگان تاكسي بیسیم –

 نقل و انتقال تاكسي شهري –

 پذیرش متقاضیان تاكسي و فعالیت در شرکت های حمل ونقل –

 تبدیل به احسن تاكسیهاي فرسوده –

 بازرسی و بازدید از دفاتر شرکت های حمل ونقل مسافر –

 صدور مرخصی رانندگان تاکسی  –



 هاي فعال در شرکت های حمل ونقل مسافر شناسائي خودرو –

 راه اندازي و برقراري تاكسیهاي ترمینال سمنان  –

 پژو روآ  –پراید  –پژو آردي  –واگذاري سمند  –

 طرح شكایت شهروندان در كمیته انضباطي سازمان  –

 معرفي رانندگان به بانكها جهت دریافت تسهیالت  –

 بر اساس تقاضانامه شخصي معرفي رانندگان به ادارات مربوطه  –

 انعقاد قرارداد با مؤسسات بیمه ای با درصد تخفیف و اقساط بلند مدت  –

   انعقاد قرارداد با مؤسسات بیمه ای جهت تحت بیمه تکمیلی قرار گرفتن رانندگان تاکسی–

     CNGاحداث جایگاه سوخت گاز –

 ان پیگیري مستمر جهت برقراري بیمه تامین اجتماعي رانندگ –

 خرید خودروهاي مورد نیاز جهت ارائه خدمات مطلوب  –

 اجراي طرح كشیك شبانه   –

 اجراي طرح نوروزي جهت رفاه حال مسافران و رانندگان  –

 


