« واگذاری مجوز نمایندگی فروش بلیت قطار»
با سلام و احترام
متقاضیان گرامی ،به آژانسی که دارای مجوز بند «الف» و «ب» و همچنین دارای تمامی شرایط الزامی واگذاری طبق
آئین نامه باشد ،مجوز تعلق می گیرد .لذا قبل از هرگونه اقدام ،ثبت نام و یا واریز وجه حتما طبق مراحل ذیل اقدام و
در صورت داشتن هرگونه پرسش با تلفن های دبیرخانه کمیسیون تماس بگیرید .در غیر اینصورت عواقب آن بر عهده
جنابعالی بوده و راه آهن مسئولیتی نخواهد داشت.

(تلفنهای دبیرخانه کمیسیون )۱۱۳ - ۱۱۳۱۲۱۳۳ - ۳۱ - ۳۱
 -۳فرآیند صدور نمایندگی را مطالعه نمایید.
 -۱ضمن مطالعه تمامی شرایط (ترجیحی ،محل دفتر و صلاحیتهای عمومی) آگاه باشید در صورت نداشتن هر کدام
از شرایط ،ثبت نام شما کان لم یکن تلقی می شود.

 -۱در صورت داشتن تمامی شرایط ،ضمن ورود به سایت راه آهن به نشانیwww.rai.ir :
شرکت و نمایندگیهای فروش ← ثبت اولیه مشخصات آژانس ← درخواست اخذ نمایندگی

فرم ثبت نام را بصورت دقیق تکمیل نموده و مدارک خواستاری را اسکن و کد رهگیری دریافت نمائید.
(کمیسیون در رد یا قبول کلیه درخواستها دارای اختیار می باشد)
مراحل صدور مجوز نمایندگی:
فرآیند صدور نمایندگی به شرح زیر انجام میشود:

 -۳اعلام برگزاری فراخوان از طریق سایت رسمی شرکت راه آهن و روزنامه کثیرالانتشار صورت می پذیرد.
 -۱ثبت نام متقاضی در سایت و ارسال تصویر مدارک مورد نیاز اولیه درخواست نمایندگی به دبیرخانه کمیسیون اعلام
می شود.
 -۱در صورت تطبیق مشخصات متقاضی با ضوابط و شرایط اعلامی از محل دفتر متقاضی بازدید به عمل خواهد آمد.
 -۱پس از احراز اولیه شرایط متقاضی ،موضوع در کمیسیون مطرح و با تایید کمیسیون ،موافقتنامه اولیه توسط
دبیرخانه کمیسیون برای تکمیل مدارک صادر و به متقاضی ابلاغ خواهد شد.
 -۱از تاریخ ابلاغ موافقت نامه اولیه ،متقاضی موظف است ظرف مدت سه ( )۱ماه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز
را به دبیرخانه کمیسیون تحویل نماید ،که در صورت احراز شرایط مندرج در مواد ( )۱و ( )۱و ( )۶این دستورالعمل
و تطبیق مدارک ،مجوز نمایندگی صادر می گردد.

تبصره  :۳چنانچه در مهلت سه ( )۱ماهه ،متقاضی موفق به ارائه مدارک نشود ،در صورت درخواست کتبی متقاضی و
موافقت رئیس کمیسیون ،مدت تحویل مدارک حداکثر برای یک دوره سه ( )۱ماهه دیگر قابل تمدید خواهد بود و
در صورت عدم تکمیل مدارک در مهلت تعیین شده ،موافقت نامه اولیه صادر شده ،کان لم یکن تلقی می شود.

