




مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

 از بدو تأسيس ات سال 1394

مصوبات اول تا يكصدوبیست

تدوين:

دفتر حمل و نقل و دبیر خانه شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور

)از سال 1374 تا 1394(



: مجموعه مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافيک شهرهای کشور از بدو تاسيس تا  عنوان و نام پديدآور  
سال ۱۳۹۴ )از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴( مصوبات اول تا يكصدوبيست /

  تدوين دفتر حمل ونقل و دبير خانه شورای عالي هماهنگی ترافيک شهرهای کشور.
: تهران   : نوين کوشان      ،۱۳۹۴.    مشخصات نشر  

:   ۳۲۴ ص     : جدول   مشخصات ظاهری  
 ۹۷8-600-۷5۹5-۱۲-۱   :  شابک  

: فيپا  وضعيت فهرست نويسی  
: ترافيک شهری -- ايران  موضوع  

: ترافيک -- ايران  موضوع  
: مهندسی ترافيک  موضوع  

: دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شورای عالی هماهنگی ترافيک شهرهای کشور.   شناسه افزوده  
HE۳۷۳ / ۱۳۹۴ ۳م ۹ الف    :  رده بندی کنگره  

 ۳6۳/۱۲5     :  رده بندی ديويی  
 ۳۹66۲۱8  :  شماره کتابشناسی ملی  

تدوین: دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
ناظر: دكتر سيدمهدي یدي همداني

ویراستار: عمار جمشيدي
صفحه آرا: علی اكبر حکم آبادی

نوبت چاپ: نخست، پایيز 1394
ناشر: نوین كوشان

شمارگان: 1000 نسخه
شابك: 978-600-7595-12-1

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی 
هماهنگی ترافیک شهرهای کشور محفوظ است.

نشانی: تهران، میدان جهاد، وزارت کشور
Email:traffic.moi.ir

مجموعه مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافیك شهرهاي كشور

از بدو تاسیس تا سال 1394

)از سال 1374 تا 1394(
مصوبات اول تا يكصدوبیست



فهرست مطالب

پيشگفتار................................................................................................................................ 1

2 .................................................................................................................................... مقدمه

5 ................. قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، مصوب 1372/12/8

قانون اصالح موادی از قانون تأسيس شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور 
7 .......................................................................................................................  مصوب1372

8  .......... آیين نامه موضوع ماده )5( قانون تأسيس شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور

آیين نامه اجرایي تبصره )1( ماده )4( قانون اصالح موادي از قانون تاسيس شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك كشور 1393.............................................................................................. 11

آیين نامه برگزاری جلسات شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور.............................. 13

13 .......................... صورتجلسه  ي اولين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
)معارفه  ي اعضا(

صورتجلسه  ي دومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.......................... 16
)گزارش فعاليت  هاي معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران(

17 ........................ صورتجلسه  ي سومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)مسائل و مشكالت ترافيك شهرهاي كشور (

صورتجلسه  ي چهارمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور...................... 17
)معرفي رئيس دبيرخانه  ي شوراي عالي و پيشنهاد تشكيل كميته  ي فني(

18 ....................... صورتجلسه  ي پنجمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)مواد آيين  نامه  ي داخلي شوراي عالي(



مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

صورتجلسه  ي ششمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور....................... 18
)گزارش مطالعات انجام شده  ي حمل و نقل و ترافيك شهرها(

19 ........................ صورتجلسه  ي هفتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)پيش  نويس آيين  نامه  ي اجرايي تبصره  ي ذيل ماده  ي 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا(

20 ...................... صورتجلسه  ي هشتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)نقش پست و مخابرات در كاهش سفرها(

صورتجلسه  ي نهمين، دهمين و یازدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ............................... 12
)بررسي دستورالعمل نحوه  ي اجراي ماده  ي 1 آيين  نامه  ي موضوع ماده  ي 5 قانون تأسيس شوراي عالي(

21 ................... صورتجلسه  ي دوازدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب دستورالعمل نحوه  ي اجراي ماده  ي )1( آيين  نامه  ي موضوع ماده  ي )5(  قانون تأسيس شوراي عالي(

25 ................... صورتجلسه  ي سيزدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)بررسي جايگاه و وظيفه  ي قانوني شهرداري  ها در امر حمل و نقل(

صورتجلسه  ي چهاردهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.................. 26
)دستورالعمل و شرح خدمات مطالعات ساماندهي سيستم حمل و نقل و ترافيك شهري(

صورتجلسه  ي پانزدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.................... 26
)دستورالعمل و شرح خدمات مطالعات ساماندهي سيستم حمل و نقل و ترافيك شهري(

27 ....................... صورتجلسه  ي شانزدهمين و هفدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
)دستورالعمل و شرح خدمات مطالعات ساماندهي سيستم حمل و نقل و ترافيك شهري(

صورتجلسه  ي هجدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.................... 39
)تصويب اقدامات اجرايي در روز هواي پاك(

صورتجلسه  ي نوزدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور..................... 40
)دستورالعمل كميته  ي تخصصي ايمني ترافيك شهرهاي كشور(

42 ...................... صورتجلسه  ي بيستمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)بررسي بحراني بودن آلودگي هواي شهر تهران(

43 .............. صورتجلسه  ي بيست  ویكمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تأييد بر كنترل و نظارت دقيق  تر در محدوده  ي ممنوعه، رفع مشكل شركت مسافربري سير و سفر و مطالعه براي كاهش 

تقاضاي سفر(



مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

صورتجلسه  ي بيست  ودومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور............... 44
)تصويب دستورالعمل اجرايي وضعيت اضطراري آلودگي هوا(

صورتجلسه  ي بيست  وسومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.............. 55
)در خصوص اجراي طرح  هاي ساماندهي چهارده شهر بزرگ كشور؛ بررسي افزايش ميزان جريمه  ي رانندگان متخلف ورود 

به محدوده  ي ممنوعه  ي ترافيك؛ عدم استفاده از تلفن همراه به هنگام رانندگي(

56 ........... صورتجلسه  ي بيست  وچهارمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب دستورالعمل نحوه  ي جانمايي و نصب پاركتومتر (

صورتجلسه  ي بيست  وپنجمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور............. 59
)تأييد مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد و تصويب دستورالعمل كميته  ي فرعي كاهش تقاضاي سفر

تصويب دستورالعمل كميته  ي فرعي كاهش تقاضاي سفر(

صورتجلسه  ي بيست  وششمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور............ 64
)تأييد اليحه  ي قانوني تمركز امور مربوط به حمل و نقل بار در شهرها و بررسي نحوه  ي آمارگيري تصادفات

تصميم  گيري در خصوص نامه  ي 110 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به رياست جمهوري در خصوص اجراي 
طرح زوج و فرد(

64 ............ صورتجلسه  ي بيست  و هفتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)بررسي قطار شهري در اصفهان(

صورتجلسه  ي بيست  وهشتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور............ 65
)تصويب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك مشهد(

صورتجلسه  ي بيست  ونهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور............... 65
)تصويب تشكيل ستاد گازسوز كردن خودروهاي همگاني شهرهاي بزرگ، تصويب محدوده  ي كاميون ممنوع در شهر 

تهران و ضرورت انجام معاينه  ي فني(

69 ...................... صورتجلسه  ي سي  امين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
تأسيس  و  حومه  و  شهري  قطارهاي  راهبران  گواهينامه  ي  صدور  و  مهارت  سنجش  و  آموزش  دستورالعمل  )تصويب 
كميسيون سوانح؛ تصويب مجوز توقف  هاي مشروط )كارت پارك( ؛ تصويب طرح اجرايي زمان  بندي براي معاينه  ي فني 

خودروهاي تهران؛ تصويب امور مربوط به كنترل ترافيك كيش
ايمن  سازي مسير تهران - رودهن(

صورتجلسه  ي سي  ویكمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.................. 73
)تصويب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شيراز(

74 .................. صورتجلسه  ي سي  ودومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب دستورالعمل مفاهيم مربوط به رنگ و شكل عالئم عبور و مرور(



مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

صورتجلسه  ي سي  وسومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور................. 88
)تصويب گسترش محدوده  ي طرح ترافيك شهر تهران(

98 .............. صورتجلسه  ي سي  وچهارمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تعيين 29 دي به عنوان روز هواي پاك(

صورتجلسه  ي سي  وپنجمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور................ 89
)تصويب احداث مسير قطار سبك شهري اصفهان به صورت زير گذر(

90 ............... صورتجلسه  ي سي  وششمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب دستورالعمل چگونگي تعيين تعداد تاكسي در شهرها و تصويب برگزاري همايش مديريت كاهش تقاضاي سفر(

91 ............... صورتجلسه  ي سي  و هفتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب قسمتي از مطالعات جامع شهرهاي تبريز و مشهد(

صورتجلسه  ي سي  وهشتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور............... 29
)تصويب گزينه  ي 24 مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شيراز براي احداث سيستم حمل و نقل همگاني قطار سبك 

شهري(

93 .................. صورتجلسه  ي سي  ونهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب قسمت  هايي از طرح قطار شهري تبريز(

93 ....................... صورتجلسه  ي چهلمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب دستورالعمل پليس مدرسه و تصويب طرح  هاي توسعه  ي خطوط شركت راه آهن شهري تهران و حومه(

95 ................ صورتجلسه  ي چهل  ویكمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تشكيل كميته  ي آموزش كميته  ي تخصصي ايمني ترافيك و داشتن كمربند ايمني براي شماره  گذاري خودروها؛ الزام تهيه 

طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران توسط شهرداري تهران(

صورتجلسه  ي چهل  ودومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور................. 97
)تصويب لنتداد مسير قطار شهري اصفهان و شيراز(

صورتجلسه  ي چهل  وسومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور................ 98
)تصويب اتصال مسير حمل و نقل ريلي مهرشهر كرج به شهر جديد هشتگرد و بررسي مطالعات اهواز(

99 ............. صورتجلسه  ي چهل  وچهارمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب پروژه  ي احداث قطار شهري اهواز(

عالي هماهنگي  هفتمين جلسه  ي شوراي  و  و چهل  صورتجلسه  ي چهل  وپنجمين، چهل و ششمين 
101 ..................................................................................................... ترافيك شهرهاي كشور

 )تصويب آئين نامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران(



مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

صورتجلسه  ي چهل  و هشتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.......... 104
)تصويب خط 1 پروژه  ي قطار شهري كرج(

صورتجلسه  ي چهل  ونهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.............. 105
)تصويب سياست  هاي بهبود حمل و نقل و ترافيك شهرهاي كشور؛ طرح ايجاد انواع شركت  هاي حمل و نقل مسافر درون 
شهري با مشاركت سرمايه  گذاران خارجي و داخلي؛ اصالح دستورالعمل آموزش و سنجش مهارت و صدور گواهينامه  ي 

راهبران قطارهاي شهري و حومه و تأسيس كميسيون سوانح، موضوع بند 1 مصوبه ي سي  امين جلسه  ي شوراي عالي(

116 ................. صورتجلسه  ي پنجاهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب ادامه  ي عمليات اجرايي قطار شهري تبريز و تصويب شماره  گذاري خودروهاي كشاورزي؛ روز 29 دي به عنوان 

روز هواي پاك
موافقت با افزايش سقف كارت هاي ورود به محدوده ممنوعه(

118 ............ صورتجلسه  ي پنجاه  ویكمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب مطالعات بررسي و تدوين اصول و روش  هاي آموزش ترافيك به شهروندان و تصويب مشخصات كلي سيستم  هاي 

حمل و نقل ريلي شهري و حومه(

صورتجلسه  ي پنجاه  ودومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور............. 122
)تصويب گزينه  ي 2 – 32 پروژه  ي قطار سبك شهري مشهد؛ تصويب مطالعات توجيه فني – اقتصادي و زيست محيطي 

راه آهن شهري تهران و حومه
الزام سازمان هاي حمل و نقل و پايانه هاي كشور براي تعيين رنگ تاكسي  هاي برون شهري و فرودگاه  ها(

صورتجلسه  ي پنجاه  وسومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور............ 123
)تصويب آيين  نامه  ي بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران(

صورتجلسه  ي پنجاه  وچهارمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور......... 124
)تصويب طرح تردد ميني  بوس  هاي گازسوز به مدت يك سال در محدوده  ي طرح؛ تصويب راهكارهاي افزايش ايمني و 

كاهش تصادفات
راهكارهاي مقابله با مشكالت جابه  جايي نمايشگاه بين  المللي تهران(

صورتجلسه  ي پنجاه  وپنجمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور........... 126
رنگ  تصويب  اصناف،  و  بانك  ها  كار  ساعت  تغيير  تصويب  اهواز؛  و  كرج  شهري  قطار  مسيرهاي  از  قسمتي  )تصويب 

سواري  هاي ويژه  ي فرودگاه امام خميني )ره(، موافقت براي اجراي طرح زوج و فرد براي يك هفته(

صورتجلسه  ي پنجاه  وششمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.......... 129
)تصويب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر شيراز و ادامه  ي خط 1 قطار شهري اصفهان(

130 ........... صورتجلسه  ي پنجاه  وهفتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب مطالعات خطوط 6 و 7 پيشنهادي متروي تهران، ضرورت تكميل مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر 
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تهران توسط شهرداري تهران، دستورالعمل دريافت رضايت داوطلبانه  ي متقاضيان اخذ و تمديد گواهينامه  ي رانندگي در 
خصوص اهداي عضو بدن پس از فوت يا مرگ مغزي، تعيين روز 26 آذر به عنوان روز حمل و نقل(

صورتجلسه  ي پنجاه  وهشتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.......... 134
)شماره  گذاري تراكتورها و كمباين  ها در كارخانه ها با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، الزام سازمان مركزي تعاون روستايي 

به ارائه  ي خدمات پس از شماره  گذاري و تهيه  ي دستورالعمل اجرايي آن(

صورتجلسه  ي پنجاه  ونهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور............. 135
)گزارش عملكرد، راهبردها، اهداف و سياست  های كلی وزارت كشور در دو دوره رياست جمهوری 76 تا 84 در بخش حمل و نقل و 
ترافيك؛ تصويب محدوده ممنوعه ترافيك پيشنهادی شهرداری مشهد؛ تصويب مطالعات جامع شهرهاي جديد بهارستان و پوالدشهر و 

توسعه  ي آن به زرين شهر به وسيله  ي سامانه  ي ريلي به شهر اصفهان؛ الزام تهيه و تكميل مطالعات مبدأ – مقصد شهر تبريز(

137 .................. صورتجلسه  ي شصتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب آيين  نامه  ي بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران؛ تصويب دستورالعمل اجرايي وضعيت اضطراري 
آلودگي هوا )موضوع ماده  ي 7 قانون نحوه  ي جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 74/2/3؛ جلوگيري نيروي انتظامي ناجا از 

تردد كليه  ي سواري  ها و موتور سيكلت  ها با آاليندگي قابل رويت و بدون برگ معاينه  ي فني(

صورتجلسه  ي شصت  ویكمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور........... 139
)گزارش كاملی از اقدامات انجام گرفته برای مقابله با وضعيت اضطرار آلودگی هوا و طرح زوج و فرد(

141 ........... صورتجلسه  ي شصت  ودومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)گزارشی از روند مطالعات قطار شهری كرج، و كرمانشاه و اتصال ريلی شهر گلبهار به مشهد(

صورتجلسه  ي شصت  وسومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.......... 143
)طرح  های مصوب شورای عالی در مورد طرح زوج و فرد و طرح تغيير ساعات كار اصناف و بانك  ها و راهكارهای بهبود 

ترافيك در اسفندماه(

144 ....... صورتجلسه  ي شصت  وچهارمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)توسعه  ی زيرساخت  های حمل و نقل همگانی و آمادگی دولت برای آن با از رده خارج كردن خودروهای فرسوده برای 
كاهش آلودگی هوا،كاهش مصرف سوخت، تهيه و خريد ناوگان، دوگانه سوز كردن خودروها، پرداخت سود تسهيالت 

بانكی برای خريد ون و تاكسی، توليد خودروی كم مصرف و تدوين ضوابط ايمنی برای بهبود عبور و مرور(

صورتجلسه  ي شصت  وپنجمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور......... 146
)ضرورت تدوين و ارائه  ی سياست  ها و برنامه  های راهبردی براساس مطالعات جامع(

148 ........ صورتجلسه  ي شصت  وششمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)طرح محدوده ممنوعه ترافيك تبريز به وسعت 320 هكتار و با هدف كاهش حجم ترافيك و(

158 ......... صورتجلسه  ي شصت  وهفتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
اماكن عمومی برای  ايجاد واحدهای مناسب جديد در  الكترونيك شهری و  از واحدهای موجود خدمات  )استفاده بهينه 

خدمت رسانی يكپارچه و هماهنگ كليه ارگان  ها(
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صورتجلسه  ي شصت  وهشتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور........ 151
)شرايط خاص ترافيكی در ايام ماه رمضان تا عيد فطر(

152 ........... صورتجلسه  ي شصت  ونهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب توسعه حمل و نقل ريلی درون شهری، خط دوم قطار شهری مشهد در مسير شمال شرقی - جنوب غربی

تصويب خط قطار برون شهري شهر مشهد مقدس به شهر بينالود به طول 62 كيلومتر
تعيين تكليف تعداد و نرخ مجوز تردد در محدوده ترافيك تهران(

154 .................. صورتجلسه  ي هفتادمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری كرج(

صورتجلسه  ي هفتاد و یكمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور........... 156
)كليات مطالعات امكان سنجی قطار هوايی مشهد در قالب كريدور كمربندی مشهد(

156 ........... صورتجلسه  ي هفتاد و دومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)گسترش مرز، ساعت و مدت طرح محدوده ممنوعه شهر مشهد(

157 .......... صورتجلسه  ي هفتاد و سومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)توسعه حمل و نقل عمومی شهر قم(

159 ....... صورتجلسه  ي هفتاد و چهارمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران(

160 ......... صورتجلسه  ي هفتاد و پنجمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)بررسی و تصميم گيری سريع در خصوص مطالعات جامع حمل و نقل وترافيك شهر تهران(

163 ........ صورتجلسه  ي هفتاد و ششمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)عدم انطباق مطالعات جامع حمل و نقل وترافيك شهر تهران با برنامه مندرج در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و 

مديريت مصرف سوخت(

صورتجلسه  ي هفتاد و هفتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.......... 164
)مروری بر روند جلسات قبل و مصوبات مربوطه و اصالحات الزم در طرح(

165 ........... صورتجلسه  ي هفتاد و نهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تهيه طرح تجديدنظر طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران توسط شهرداری تهران تا پايان سال 90(

صورتجلسه  ي هشتادمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور................. 169
)مسير قطار برقی اصفهان – نجف آباد از دپوی درچه و (

170 ........... صورتجلسه  ي هشتادویكمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)گسترش ساعت و مدت محدوده طرح ترافيك شهر مشهد(
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صورتجلسه  ي هشتاد و دومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.......... 171
)پاسخ به نياز جانبازان، معلوالن و بيماران خاص و  برای افزايش آرم برچسب و كارت شناور(

172 ........ صورتجلسه  ي هشتاد و سومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)اصالح تعرفه مجوزهای ورود به محدوده ممنوعه طرح ترافيك تهران در سال 88(

صورتجلسه  ي هشتاد و چهارمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور...... 174
)تصويب كريدور خط 3، 4 و 5 شهر شيراز (

176 ....... صورتجلسه  ي هشتاد و پنجمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)كليات مطالعات مديريت زمانی شروع فعاليت  های مشاغل نظامی، ادارات، دانش آموزان و صنوف(

صورتجلسه  ي هشتاد و ششمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور....... 179
)توسعه حمل و نقل عمومی شبكه اتوبوسرانی تندروی شهر مشهد(

180 ........ صورتجلسه  ي هشتاد و هفتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تعرفه مجوزهای ورود به محدوده ممنوعه طرح ترافيك در سال 89 و صدور مجوز روزانه، هفتگی و ماهانه(

183 ...... صورتجلسه  ي هشتاد و هشتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)آخرين متن پيشنهادی اصالح دستورالعمل اجرايی وضعيت اضطراری آلودگی هوای تهران(

صورتجلسه  ي هشتاد و نهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.......... 184
)مطالعات ادامه خط 2 قطار شهری كرج تا مالرد(

صورتجلسه  ي نودمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور...................... 185
)تغيير ساعات كار جهت كاهش حجم ترافيك در ساعات شروع به كار مشاغل در تهران(

صورتجلسه  ي نود و یكمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.............. 186
)بررسی اجرای دقيق مصوبه تغيير ساعات آغاز به كار مشاغل تهران وتمديد طرح(

187 .............. صورتجلسه  ي نود و دومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)توسعه حمل و نقل عمومی به ويژه حمل و نقل ريلی تهران، اسالمشهر، ورامين، قرچك و پاكدشت(

188 ............. صورتجلسه  ي نود و سومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تمديد طرح تغيير ساعات آغاز به كار مشاغل، و استفاده از روش  های دور كاری و كار در منزل(

صورتجلسه  ي نود و چهارمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور........... 189
)ارائه طرح پيشنهادی توسعه محدوده زوج و فرد شهر تهران(

189 ............ صورتجلسه  ي نود و پنجمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب پيشنهاد توسعه طرح زوج و فرد در شهر تهران؛ پيگيري براي ارتقای استانداردهای زيست محيطی خودروهای 
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توليدی و نوع سوخت مصرفی خودروها و ارائه پيشنهاد برای طرح  ها و پيشنهادات اجرايی از قبيل اجباری شدن معاينه فنی 
موتورسيكلت  ها، طرح تعويض كاناليست  ها و كنيسترهای معيوب در خودروها، سياست  های تشويقی و اعمال نظام تعرفه 

ترجيحی واردات برای خودروها و موتورهای برقی(

191 ........... صورتجلسه  ي نود و ششمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب كليات مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر اروميه؛ اصالح و تصويب تعرفه مجوزهای ورود به محدوده 

زوج و فرد شهر تهران در سال 1390 به شرح جدول پيوست(

صورتجلسه  ي نود و هفتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور............. 193
پيش  نويس  و  حومه،  و  قطـار شهری  شبكه  ی  متصديان  و  رانندگان  تخلفات  جريمه  اخذ  پيشنهادی  جدول  ارائه  )الزام 
آيين  نامه اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 15 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی؛ افزايش 2 هزار فقره برچسب مجوز ورود 
به محدوده  ي طرح ترافيك؛ تصويب بخش هايي از دستورالعمل استفاده از چراغ گردان و آژير موضوع ماده 60 آيين نامه 

راهنمايی و رانندگی(

197 ........... صورتجلسه  ي نود و هشتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

198 .............. صورتجلسه  ي نود و نهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب كليات آيين نامه اجرايی موضوع تبصره 1 ماده 15 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی؛ تصويب مطالعات جامع 

حمل و نقل و ترافيك شهر اروميه(

202 ................. صورتجلسه  ي یكصدمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر اراك؛ تصويب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر يزد؛ تصويب 
موضوع  حومه،  و  برقي شهري  قطارهاي  راهبري  گواهينامه  ي  و صدور  مهارت  آموزش، سنجش  انتخاب،  دستورالعمل 
ماده  ي 42 آيين  نامه  ي راهنمايي و رانندگي، آصالح دستورالعمل انتخاب، آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهي نامه 

راهبري ماشين آالت نقليه ريلي كمكي »آخرين اصالح مصوبه يكصد و دوازده شوراي عالي«(

صورتجلسه  ي یكصد و یكمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.......... 203
)اصالح دستورالعمل استفاده از چراغ گردان و آژير موضوع ماده 60 آيين نامه راهنمايی و رانندگی و اجراي تبليغات بر 

روي بدنه تاكسي ها(

205 .......... صورتجلسه  ي یكصد و دومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)بررسي مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر همدان(

صورتجلسه  ي یكصد و سومين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور......... 205
)افزايش تعداد مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك شهر تهران؛ تصويب مطالعات جامع حمل  ونقل و ترافيك شهر زاهدان؛ 

تصويب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر بندرعباس؛ تغيير مسير مترو اصفهان(

208 ...... صورتجلسه  ي یكصد و چهارمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)عدم توسعه طرح زوج يا فرد تردد خودروها در شهر تهران(
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صورتجلسه  ي یكصد و پنجمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور........ 208
)درخواست از استانداری گيالن و شهرداری رشت و مشاور طرح نسبت به اصالح و تكميل سناريوهای پيشنهادی مناسب (

209 ....... صورتجلسه  ي یكصد و ششمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
 )تغيير فن آوري سامانه قطار شهري شهر كرمانشاه از منوريل به قطار سبك شهري؛ تصويب آيين نامه برگزاري 

جلسات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در 20 ماده(

213 ........ صورتجلسه  ي یكصد و هفتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)صدور پروانه فعاليت و امور صنفي و همچنين ارائه ضوابط پيشنهادي كميته فني شوراي عالي در خصوص تعيين نقش 
شهرداري ها در ساماندهي فعاليت شركت هاي حمل و نقل درون شهري،  دفاتر آژانس تاكسيراني و موسسات اتومبيل 

كرايه ونظاير آن(

صورتجلسه  ي یكصد و هشتمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور....... 214
)تدوين ضوابط فعاليت انواع سرويس هاي تاكسي شهري در قالب شركت هاي حمل و نقل درون شهري و دفاتر آژانس 

تاكسي تلفني و موسسات اتومبيل كرايه و نظاير آن(

صورتجلسه  ي یكصد و نهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.......... 217
)نتايج مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك مجموعه شهري شهر قزوين؛ تاييد كليات ضوابط تعيين نوع خودروي مناسب 
براي تاكسي شهري )مخصوص خودروهاي سدان( ؛ تصويب ضرورت بازنگري در شرح خدمات مطالعات جامع حمل و 

نقل وترافيك شهرها(

221 ......... صورتجلسه  ي یكصد و دهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب ضوابط فني و ظاهري انتخاب خودروهاي مناسب براي تاكسي شهري)مخصوص خودروهاي سدان( ؛ تصويب 
به  قانون رسيدگی  ماده 18  در شهرهای كشور موضوع  تردد  ممنوعه  اجرای محدوده  های  و  مطالعه  به  مربوط  ضوابط 
تخلفات رانندگی مصوب 1389؛ ضرورت بررسي اثر بخشي اجراي طرح محدوديت تردد زوج يا فرد خودروها در شهرهاي 

كشور توسط دبيرخانه شوراي عالي جهت تصميم گيري براي تداوم يا عدم تداوم چنين طرح هاي به شكل فعلي(

230 ..... صورتجلسه  ي یكصد و یازدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب كليات وظايف شهرداري ها در راهبري و انجام مطالعات مهندسي ترافيك در شهرها؛ تصويب ضوابط اجرايي 

نحوه ابالغ، تخصيص و هزينه وجوه حاصل از تخلفات رانندگي در محدوده شهرها و روستاها(

233 ... صورتجلسه  ي یكصد و دوازدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
فعاليت  ساماندهي  و  مديريت  ضوابط  تصويب  ها؛  شهرداري  توسط  ترافيك  مهندسي  مطالعات  انجام  ضوابط  )تصويب 
نامه  گواهي  و صدور  مهارت  آموزش، سنجش  انتخاب،  در محدوده شهرها؛ اصالح دستورالعمل  امداد خودرو  خدمات  
راهبري قطار برقي شهري و حومه؛ تصويب دستورالعمل انتخاب، آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهي نامه راهبري 

ماشين آالت نقليه ريلي كمكي(

259 ... صورتجلسه  ي یكصد و سيزدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب كليات ضوابط تعيين خودرو مناسب براي ون عمومي در خدمات تاكسيراني شهري كشور؛ بررسي مطالعات مربوط 
به بازنگري مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر مشهد و ارجاع مجدد آن به كميته فني شوراي عالي براي بررسي 
و رفع ابهامات؛ تاييد فهرست معابر پر ترافيك شهر مشهد براي اجراي طرح مديريت پارك حاشيه اي؛ تصويب ضرورت 
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اصالح آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده )15( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389و ارجاع آن براي كار 
كارشناسي و تهيه پيش نويس به دبيرخانه شوراي عالي(

261 .. صورتجلسه  ي یكصد و چهاردهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب ضوابط تعيين خودرو مناسب براي برای ون و مينی ون عمومی مسافری در خدمات تاكسيرانی شهری؛ تاييد 
كليات پيش نويس پيشنهادي براي اصالح آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده )15( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 

مصوب 1389 و ارجاع مجدد آن به كميته فني شوراي عالي براي بررسي بيشتر(

صورتجلسه  ي یكصد و پانزدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.... 267
)اصالح آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده )15( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 براي طي مراحل قانوني 
و تصويب در هيات محترم وزيران؛ تصويب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر مشهد؛ تصويب معابر پرترافيك 

شهر رشت براي اجراي طرح مديريت پارك حاشيه اي(

275 .. صورتجلسه  ي یكصد و شانزدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب دستورالعمل نحوه هماهنگی بين شهرداری ها و پليس راهنمايی و رانندگی برای اجرای و بهره برداری از سامانه 
های مكانيزه ثبت تخلفات رانندگی در 8 ماده؛ تاييد كليات ضوابط مطالعه، اجرا و بهره برداری از چراغ های راهنمايی در 
تقاطع ها و نقاط تردد عابران در معابر شهری و ارجاع به كميته فني شوراي عالي براي برخي اصالحات؛ ارجاع پيشنهاد 
و  در مصوبه يكصد  براي خودرو ون  مياني  راهروي  موتور و عرض  قدرت  بر اصالح  مبني  عالي،  دبير محترم شوراي 

چهاردهمين جلسه شوراي عالي به كميته فني(

281 ..... صورتجلسه  ي یكصد و هفدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب دستورالعمل نحوه مطالعه، اجرا و بهره برداري از چراغ هاي راهنمايي در تقاطع ها و نقاط تردد عابران در معابر 

شهري در 42 ماده؛ تصويب موضوع اعطاي پالك عمومي به وسايل نقليه خدماتي تحت مالكيت شهرداري ها(

289 .... صورتجلسه  ي یكصد و هجدهمين جلسه  ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تاييد كليات دستورالعمل نحوه اعمال محدوديت هاي ترافيكي با هدف بهبود كيفيت هوا با هدف حذف طرح تردد نوبتي 
زوج يا فرد به شكل فعلي و تبديل آن به »محدوده كنترل آلودگي هوا« و ارجاع موضوع به كميته فني شوراي عالي براي 
بررسي بيشتر؛ تاييد كليات دستورالعمل تشكيل كميسيون ايمني حمل و نقل شهري و ارجاع به كميته فني شوراي عالي 

براي برخي اصالحات(

291 ........................... یكصد ونوزدهمين جلسه ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
)تصويب دستورالعمل تشكيل كميسيون ايمني حمل و نقل شهري؛  بررسي و تصميم گيری در خصوص اصالح طرح 
تردد نوبتی زوج يا فرد در شهرهای كشور و جايگزيني آن با طرح محدوده كاهش آلودگي هوا ؛ بررسي ضوابط نصب و 

بكارگيري شناسگرهاي ترافيكي در شبكه معابر شهري(

296 ...... صورتجلسه  ي یكصد و بيستمين جلسه ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
آلودگي هوا؛ نصب و  با طرح محدوده كاهش  يا فرد در شهرهای كشور و جايگزيني آن  )حذف طرح تردد نوبتی زوج 
بكارگيری شناسگرهای ترافيكی در شهرها؛ تصويب ضوابط انتخاب و بكارگيری اتوبوس های شهری در خدمات حمل 
و نقل عمومي شهري؛ تصويب اصالح حداقل عرض راهروي مياني ون های عمومي مسافري موضوع مصوبه يكصد و 

چهاردهمين جلسه شورای عالی(
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حمل و نقل شهري به عنوان زيربناي توسعه در شهرها، تاثير مستقيم بر زندگي روزمره مردم داشته 
و همواره نيازمند سياست گذاری صحيح، برنامه ريزی و هماهنگي در جهت تناسب دو بخش عرضه و 
تقاضا با توجه به شرايط شهرهای كشور مي باشد. بي شك، دستيابي به حمل و نقل پايدار و كارآمد در 
شهرهای كشور در گرو حسن عملكرد و همكاري دستگاه هاي مختلف دولتي و شهرداري ها خواهد 
بود. از اين رو به منظور ايجاد هماهنگی بين دستگاه های موثر در حمل و نقل شهري، شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي در سال 1372 با رويكردي 
خصوص  در  راهبردی  تصميمات  اتخاذ  عالي،  شوراي  اين  اصلي  وظيفه  گرديد.  تأسيس  فراسازماني 
تمامی امور مربوط به حمل و نقل درون شهري كشور مي باشد. ما حصل اين نشست ها كه تا كنون 
بيش از 2 دهه از عمر آن می گذرد، مصوباتی در خصوص اصالح شبكه معابر و مديريت زيرساخت ها، 
گسترش سامانه هاي حمل و نقل عمومي درون شهري و حومه اي، مديريت تقاضاي سفر و بهبود ارائه 
خدمات به شهروندان، تصويب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهرها، تدوين دستور العمل ها و 
آيين نامه ها، تصويب معيارها و ضوابط فني و مديريتي و ساير موارد مرتبط با امور حمل و نقل شهري 
بوده است. اهميت اين مصوبات، دبيرخانه شورای عالی را بر آن داشت كه به گردآوری اين مصوبات در 
قالب كتاب اقدام نمايد تا امكان استفاده و دسترسی آسان تر براي تمامي سازمان ها، ادارات، شهرداری ها 

و بخش های غير دولتی از جمله مهندسان مشاور و دانشگاه ها فراهم گردد.
اميد است با بهره گيری از دستاوردهای گذشته شورای عالی و اجرای مصوبات در كمترين زمان 
ممكن و استفاده از تجربه جهانی، موجبات پيشرفت و بهبود كيفيت حمل و نقل شهری، با هدف تأمين 
ايمني و آسايش شهروندان، كاهش آلودگي هوا، و تأمين قابليت جابجايي و دسترسی برابر براي همه 

شهروندان فراهم گردد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و 
رئیس شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

پیشگفتار

ن دل هوشنگ خندا
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مقدمه

حمل و نقل شهري در ايران از ابتدای دهه 1330 شمسی، مقارن با دهه 1950 ميالدی، تبديل به يكی 
از معضالت مهم در شهرهای بزرگ كشور شده است. بدليل عدم وضع قوانين جامع و آينده نگر، عدم 
انتظام بخشي، عدم سازماندهي  و  آموزش  در حوزه های مهندسي،  و هماهنگ  سياستگذاري صحيح 
بروز مشكالت  به موقع در بخش زيرساخت ها و  بين نهادهای مسئول، عدم سرمايه گذاری  مناسب 
اقتصادي، حل مسائل و مشكالت و اصالح چرخه های معيوب موجود، همواره در طول 60 سال گذشته 

در دستور كار مديران و برنامه ريزان نظام حمل و نقل شهري بوده است.
نقشي  توسعه حمل و نقل شهری،  فرايند  راهبری و هدايت  بين، نقش و جايگاه دولت در  اين  در 
بي بديل و مهم است؛ چرا كه در صورت ايفاي صحيح اين نقش، شهرداري  ها و بخش های خصوصی 
توانمند همانند منظومه اي هماهنگ، حول يك محور واحد به حركت درآمده و زمينه رشد و سازندگي و 
تعالي شهرها و بهبود سطح رفاه و آسايش شهروندان را فرآهم مي آورند. حمايت و مسئوليت پذيری در 
قبال برنامه هاي توسعه محور و پروژه هاي زيربنايي در شهرها، اتخاذ و اعالم سياستگذاری هاي صحيح، 
تدوين ضوابط و معيارهاي مورد نياز، اصالح ساختارهای اداری و مديريتی، ايجاد هماهنگی و جلوگيري 
از اقدامات موازي، تنظيم مناسبات كاري، ايجاد منابع درآمدي پايدار، كاهش تصدی گری و حمايت از 
بخش خصوصی و نيز تسهيل سرمايه گذاری براي توسعه متوازن شهرها از جمله اقدامات بايسته دولت 

در بخش حمل و نقل شهري محسوب می گردد.
اين  تحقق  ترافيك شهرهاي كشور،  عالي هماهنگي  دبيرخانه شوراي  و  دفتر حمل و نقل  رسالت 
تدوين  فرايندها،  براي اصالح  اين شوراي عالي  و  وزرات كشور  قانوني  از ظرفيت  استفاده  و  وظايف 
مقررات و ضوابط مورد نياز و ايجاد هماهنگی در سطوح ملی و منطقه ای برای ارتقاء ايمنی و بهبود 

محيط زيست در شهرهای اين مرز و بوم می باشد.
                        

مدریکل دفتر حمل ونقل و دبیر
 شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

نی سیدمهدی یدی همدا
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قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، مصوب 1372/12/8
ماده 1 - به منظور اعمال سياستهاي جامع و هماهنگ ترافيكي و تهيه خط مشي الزم و بهبود اداره 
كليه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحي، برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت، نظارت 
و انتظامات ترافيكي شهرها، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه از اين پس شوراي عالي 

ناميده مي شود، مركب از اعضاي زير تأسيس مي شود:
1 - معاون وزير كشور، رياست شورا.

2 - معاون وزير راه و ترابري.
3 - معاون وزير مسكن و شهرسازي.

4 - معاون وزير پست و تلگراف و تلفن.
5 - معاون رييس سازمان برنامه و بودجه.

6 - رييس سازمان حفاظت محيط زيست يا معاون وي.
7 - فرمانده نيروي انتظامي يا معاون وي.

مصوبات اين شورا پس از تصويب وزير كشور قابل اجرا است.
 ماده 2 - وزارت كشور عهده دار دبيرخانه شوراي عالي خواهد بود.

 ماده 3 - شوراي هماهنگي ترافيك استان به رياست استاندار يا معاون عمراني وي و با حضور مديران 
تشكيل  انتظامي  ناحيه  فرمانده  و  استان  در  مستقر  شوراي عالي  عضو  سازمانهاي  و  وزارتخانه ها  كل 

مي شود.
 تبصره - دبيرخانه شوراي هماهنگي ترافيك استان در استانداري ها خواهد بود.

بايد در چارچوب قوانين و  مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه   ماده 4 - 
مقررات كشور باشد با رعايت ماده يك اين قانون براي كليه وزارتخانه ها، مؤسسه ها، سازمانهاي دولتي، 

نهادها و مؤسسه هاي عمومي و خصوصي الزم االجراء است.
 ماده 5 - وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان، همچنين وظايف دبيرخانه شوراي عالي و شوراي 
هماهنگي ترافيك استان بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب 

هيأت وزيران مي رسد.
 ماده 6 - كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو و بالاثر است.



6

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

 تبصره - مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نبايد مغاير با مصوبات قانوني شوراي 
عالي شهرسازي و معماري و شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور باشد.

 قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز يك شنبه هشتم اسفند ماه يك هزار و 
سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسالمي تصويب و در تاريخ 1372/12/17 به تأييد شوراي نگهبان 

رسيده است.
 رئيس مجلس شوراي اسالمي - علي اكبر ناطق نوري
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قانون اصالح موادي از قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، 
مصوب 1388/8/27 

ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  تأسيس  قانون   )1( ماده  به   )8( بند  عنوان  به  ذيل  متن  ماده1ـ 
شهرهاي كشور مصوب 1372/12/8 الحاق می گردد:

8 ـ رئيس شوراي عالي استان ها، رئيس شوراي شهر و شهردار شهر مربوطه حسب مورد با حق رأي.
ماده2ـ بند )5( ماده )1( قانون مذكور به شرح ذيل اصالح می گردد:

5 ـ معاون فني رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ماده3ـ در ماده )3( قانون مذكور بعد از عبارت »سازمان های عضو شوراي عالي مستقر در استان«، 

عبارت »رئيس شوراي اسالمي استان« اضافه می گردد.
ماده4ـ متن ذيل به عنوان ماده )3( مكرر به قانون مذكور الحاق می گردد:

»ماده3مكرر ـ شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان به رياست فرماندار و اعضاء زير تشكيل می گردد:
1ـ رئيس اداره راه و ترابري.       

2ـ نماينده مسكن و شهرسازي استان حسب مورد.
3ـ رئيس اداره محيط زيست، در صورت وجود اداره آن در شهرستان.

4ـ فرمانده انتظامي شهرستان.
5 ـ بخشدار هر بخش حسب مورد.

6 ـ شهردار هر شهر حسب مورد.
7ـ رئيس شوراي اسالمي شهر حسب مورد.

تبصره1ـ وظايف شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان و دبيرخانه آن، همچنين نحوه همكاري آن با شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و شوراهاي هماهنگي ترافيك استان ها براساس آيين نامه اي خواهد 
بود كه ظرف سه ماه توسط وزارت كشور و شوراي عالي استان ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد.

تبصره2ـ شهر تهران از اين قانون مستثني بوده و كماكان مشمول ماده )9( آيين نامه اجرايي قانون الحاق 
سه تبصره به بند )12( ماده )4( قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مصوب 1369 می باشد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم آبان ماه يكهزار و سيصد 
و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 1388/9/11 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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آیين نامه موضوع ماده )5( قانون تأسيس شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور
شماره: 8205ت14205هـ                              مورخ: 1374/7/3

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374/7/2بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده )5( قانون تأسيس 
شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور - مصوب 1372 - آيين نامه موضوع ماده ياد شده را 

به شرح زير تصويب نمود.
 ماده 1 - وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان - كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار شوراي 

هماهنگي ناميده مي شود - عبارت است از:
 الف - برنامه ريزي براي اجراي مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك استان - كه از اين پس در اين 

آيين نامه به اختصار شوراي عالي ناميده مي شود - در  سطح استان.
ب - تدوين خط مشي و سياستهاي جامع و هماهنگ استاني ترافيك درون شهري بر اساس اهداف و 

سياستهاي ملي، منطقه اي و مصوبات شوراي عالي.
به  آنها  ترافيك درون شهري - كه شرح خدمات  و  تأييد طرحهاي جامع حمل و نقل  و  بررسي  ج - 
تصويب شوراي عالي مي رسد - و ساير مطالعات حمل و نقل و ترافيك الزم براي شهرهاي استان به 

منظور بررسي و تصويب شوراي عالي.
 د - هماهنگي كليه امور مربوط به عبور و مرور شهرهاي استان بر اساس مصوبات شوراي عالي و 

شرايط منطقه اي و محلي به منظور افزايش بهره وري فعاليتها.
ه - هماهنگي كليه اقدامات حمل و نقل و ترافيك درون شهري با اقدامات مشابه برون شهري استان بر 

اساس مصوبات شوراي عالي و شرايط استاني و منطقه اي.
 ماده 2 - وظايف دبيرخانه شوراي عالي عبارت است از:

 الف - وظايف عمومي دبيرخانه اي از قبيل مكاتبات و امور ارسال و مراسالت.
ب - امور مربوطه به جلسات شوراي عالي از قبيل اعالم زمان تشكيل و لغو جلسه به اعضاء تنظيم 

دستور جلسه، تهيه گزارش موضوعات مورد بحث در جلسه و صورت جلسه.
پ - ثبت، نگهداري و ابالغ مصوبات شوراي عالي.

ت - تهيه و جمع آوري اطالعات الزم و انجام تحقيقات و پژوهش در زمينه حمل و نقل.
ث - ايجاد بانك اطالعات در زمينه حمل و نقل شهري در سطح ملي.

ج - ارايه شاخصها و معيارها و استاندارها و آمار و اطالعات فني و كارشناسي و مديريتي به شوراي عالي.
چ - پيگيري تهيه و اجراي طرحهاي جامع حمل و نقل بر اساس اولويتهاي مصوب.
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ح - شناسايي و دسته بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران داخلي و خارجي صاحب صالحيت.
خ - تهيه و تدوين شرح خدمات در امر حمل و نقل.

 د - ارايه خدمات فني و تشكيالتي و مشورتي به شوراي هماهنگي استانها.
 ذ - ايجاد هماهنگي الزم در كليه امور مربوط به حمل و نقل و ترافيك درون شهرهاي استان و اقدامات 

مشابه برون شهري بر اساس مصوبات شوراي عالي و شرايط استاني.
 ر - برگزاري نشستها و نمايشگاه هاي تخصصي با همكاري سازمانهاي ذيربط به منظور نيل به اهداف 

مذكور در قانون.
 ماده 3 - دبيرخانه شوراي عالي زير نظر دبير شورا كه با حكم رييس شورا منصوب مي شود، فعاليت 

مي كند و محل آن معاونت امور هماهنگي عمراني وزارت كشور است.
 ماده 4 - دبير شوراي عالي رياست جلسات فرعي را كه به منظور فراهم آوردن زمينه اجراي مصوبات 

شوراي عالي تشكيل مي شود، بر عهده دارد و كليه مكاتبات دبيرخانه با امضاي وي انجام مي شود.
 ماده 5 - وظايف دبيرخانه شوراي هماهنگي عبارت است از:

 الف - وظايف عمومي دبيرخانه اي از قبيل مكاتبات و امور ارسال و مراسالت.
ب - امور مربوط به جلسات شوراي هماهنگي از قبيل اعالم زمان تشكيل و لغو جلسه به اعضاء تنظيم 

دستورجلسه، تهيه گزارش موضوعات مورد بحث در جلسه و صورتجلسه.
پ - تثبيت، نگهداري و ابالغ مصوبات شوراي هماهنگي.

ت - گردآوري آمار و ايجاد بانك اطالعاتي مربوط به حمل و نقل و ترافيك شهرهاي استان.
ث - نظارت بر تهيه طرحهاي جامع حمل و نقل شهرها.
ج - بررسي و ارزيابي طرحها و برنامه هاي مطرح شده.

چ - ارايه گزارش به شوراي هماهنگي.
ح - انجام پژوهش و تحقيقات در امر حمل و نقل شهري.

خ - همكاري با دبيرخانه شوراي عالي در زمينه تدوين و ارايه شاخص ها و معيارهاي الزم.
انجام امور كارشناسي جهت تدوين سياستهاي جامع و هماهنگ حمل و نقل درون شهري براي   د - 

شهرهاي استان بر اساس اهداف مصوب.
 ذ - برگزاري سمينارها و تشكيل نمايشگاه هاي الزمه در زمينه حمل و نقل و ترافيك شهري در سطح 

استان با تصويب شوراي هماهنگي.
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 ماده 6 - دبيرخانه شوراي هماهنگي زير نظر دبير شورا كه با حكم رييس شورا منصوب مي شود، 
فعاليت مي كند و محل آن معاونت امور عمراني استانداري است.

 ماده 7 - دبير شوراي هماهنگي، رياست جلسات فرعي را كه به منظور فراهم آوردن زمينه اجراي مصوبات 
شوراي هماهنگي تشكيل مي شود، بر عهده دارد و كليه مكاتبات دبيرخانه با امضاي وي انجام مي شود.

 حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
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آیين نامه اجرایي تبصره )1( ماده )4( قانون اصالح موادي از قانون تاسيس شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك كشور ـ مصوب 1393

شماره: 123539/ت50752هـ           مورخ: 1393/10/20
و  استان ها  عالي  و شوراي  وزارت كشور  پيشنهاد مشترك  به  در جلسه 1393/10/14  وزيران  هيئت 
به استناد تبصره )1( ماده )4( قانون اصالح موادي از قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور- مصوب 1388- آيين نامه اجرايي تبصره )1( ماده )4( قانون اصالح موادي از قانون 

تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور را به شرح زير توصويب كرد:
آيين نامه اجرايي تبصره )1( ماده )4( قانون اصالح موادي از قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي 

ترافيك كشور
ماده 1- در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار می روند:

الف- شوراي عالي: شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
ب ـ شورای استان: شورای هماهنگی ترافيك استان

پ ـ شورای شهرستان: شورای هماهنگی ترافيك شهرستان
ماده 2- وظايف شورای شهرستان به شرح زير تعيين می شود:

الف- پيگيري و هماهنگي براي اجراي مصوبات شوراي عالي و شوراي استان در سطح شهرستان.
ب-هماهنگي و نظارت بر اجراي خط مشي ها و سياست های مرتبط با عبور و مرور درون شهري بر 

اساس اهداف و سياست های ملي،  منطقه اي و مصوبات شوراي عالي و شوراي استان.
پ-هماهنگي و اتخاذ تصميمات الزم در امور مربوط به مبادي ورودي و خروجي شهرها و نقاط تبادل 
سفرهاي شهري و برون شهري در سطح شهرستان با رعايت استانداردهاي مربوط و دستور العمل 

و طرح های ابالغي از سوي وزارت راه و شهرسازي.
ت-ارائه گزارش وضعيت ترافيكي به صورت موردي و فواصل شش ماهه به شوراي استان.

ماده 3- وظايف دبيرخانه شوراي شهرستان به شرح زير تعيين می شود:
الف- امور دبيرخانه اي از قبيل مكاتبات و ارسال مراسالت نامه هاو نظاير آن.

ب-تنظيم دستور جلسات.
پ-ارائه گزارش جلسات و تنظيم، ثبت و ضبط صورت جلسات.

ت- ثبت، نگهداري و ابالغ مصوبات شوراي شهرستان به دستگاه های ذيربط با امضاي رئيس شوراي 
شهرستان.
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ث- گردآوري آمار و ايجاد بانك اطالعاتي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در سطح شهرستان.
ج- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي شهرستان.

چ-اخذ نظر كارشناسي دستگاه های عضو وساير دستگاه های ذيربط در خصوص طرح ها و برنامه های 
ارسالي به دبيرخانه براي ارائه گزارش در شوراي شهرستان.

ح-ارائه گزارش ماهانه و ساالنه وضعيت ترافيكي شهرستان به شوراي شهرستان.
تبصره1- دبيرخانه شوراي شهرستان در فرمانداري شهرستان مستقر بوده و معاون فرماندار، دبير شورا 

می باشد. در صورت وجود پست معاونت عمراني، معاون عمراني فرماندار دبير شورا خواهد بود.
تبصره2-تمام مكاتبات دبيرخانه با امضاي رئيس شوراي شهرستان انجام می شود.

ماده4- پيشنهاد انجام اصالح هندسي، كم كردن عرض سواره رو، ايجاد پياده راه و اقدامات مربوط 
به تعيين جهت حركت در معابر شرياني پس از مطالعه و تهيه طرح توسط شهرداري و اتخاذ تصميم 
در شوراي شهرستان با رعايت سلسله مراتب شبكه معابر و ضوابط طرح های هادي و تفصيلي قابل 

اجرا می باشد.
ماده 5- موضوع های مربوط به شهر مركز استان به صورت مستقيم در شوراي استان مطرح می شود. 
در اين جلسات از فرماندار شهرستان ذيربط و شهردار و رئيس شوراي اسالمي شهر مركز استان با حق 

رأي دعوت به عمل می آيد.
ماده 6- اين آيين نامه جايگزين تصويب نامه شماره 79235/ت45207هـ مورخ 1390/4/15 می شود.
                                                                  اسحاق جهانگيري-معاون اول رئيس جمهور
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آیين نامه برگزاری جلسات شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور
در يكصد و ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مورخ 1393/3/11 آيين 
نامه برگزاري جلسات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در 20 ماده، به شرح زير مورد 

تصويب قرار گرفت:
آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

ماده 1- شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور كه از اين پس شورای عالی ناميده می شود 
مركب از اعضای زير می باشد:

1. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستايی وزير كشور، رياست شورا.
2.معاون وزير راه و شهرسازی.

3.معاون وزير ارتباطات و فن آوری اطالعات.
4.معاون معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری.

5.رئيس سازمان حفاظت محيط زيست يا معاون وی.
6.رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي.

7.رئيس شورای عالی استان ها.
8.رئيس شورای اسالمی شهر و شهردار شهر مربوطه حسب مورد با حق رأی )مجموعًا يك رأی(.

ماده 2- دبيرخانه شورای عالی می تواند از نمايندگان ساير دستگاه ها برای شركت در جلسات شورای 
عالی بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

ماده 3- در جلسات شورای عالی برای بررسی طرح های مطالعات ساماندهی و جامع حمل و نقل و 
ترافيك، مطالعات امكان  سنجی سامانه حمل و نقل ريـلی شهری و حومه و ساير مطالعات و امور شهری 
و منطقه ای مـرتبط، از استاندار يا معاون هماهنگی امـور عمرانـی استان برای شركت در جلسه بدون 
هماهنگی  شـورای  دبير  نمايند.  شركت  جلسه  در  تا شخصًا  آمد  خواهـد  عمل  به  دعـوت  رأی  حق 

ترافيك استان و نماينده مهندسين مشاور می توانند بدون حق رأی در جلسه حضور يابند.
ماده 4- اعالم زمان تشكيل و لغو جلسات شورای عالی، تنظيم و اعالم دستور جلسات، تهيه و ارسـال 

گزارش موضوعـات مـورد بحث و تنظيم صورتجلسه به عهده دبيرخانه شورای عالی می باشد. 
از استماع نظرات كميتـه فنــی  را پس  اعضای شورای عالی، نظرات  وپيشنهادهاي  خود  ماده 5- 

شـورای عالــی، در هنگام  تشكيل  جلسه  مطرح  می نمايند.
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ماده 6- جلسات  شوراي عالي  هر 15 روز يك  بار و با حضور حداقل  پنج  نفر از اعضا تشكيل  خواهد شد.
ماده 7- تصميمات  شورای عالی با اكثريت  الاقل  چهار نفر معتبر خواهد بود. 

ماده 8- صورتجلسات به امضاء تمامی حاضرين در جلسه خواهد رسيد. 
ماده 9- دبيرخانه شورای عالی مـوظف اسـت پيش از تصويـب مصـوبـات شورای عالـی توسط وزيـر 
كشور، عـدم مغايـرت اين مصوبات را با مصوبات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای 

عالی هماهنگی ترابری كشور احراز نمايد.
زمينه  تشكيل  آوردن   فراهـم   و  كارشناسي  الزم  كارهاي   انجـام   و  بـررسـي   منظور  بـه   ماده 10- 
جلسات شـوراي عالـي هماهنـگی ترافيك شهرهای كشور ، »كميته  فني شورای عالی« ، متشكل  از 
نمايندگان اعضاي  شوراي عالي  كه به صورت كتبی برای مدت 2 سال به دبيرخانه شورای عالی معرفی 

می شوند تشكيل می شود.
تبصره 1. از نماينده سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور و ساير دستگاه های ذيربـط با تشخيص دبيـر 

شورای عالـی بـرای شركت در جلسات كميته فنی شورای عالی بدون حق رأی دعوت به عمل می آيد.
تبصره 2. از دبير شورای هماهنگی ترافيك استان، نماينده شورای اسالمی شهر، نماينده شهردار شهر 
مربوطه و نماينده مهندسين مشاور بر حسب مورد برای شركت در جلسات كميته فنی شورای عالی 

بدون حق رأی دعوت به عمل می آيد.
ماده 11- دبير شورای عالی عضو كميته فنی بوده و رياست جلسات آن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 12- دبير كميته فنی توسط دبير شواری عالی انتخاب می شود. 
ماده 13- تصميمات  كميته فنی پس از انجام مراحل كارشناسی و استماع نظرات اعضا در شورای 

عالی مطرح خواهد شد.
ماده 14- كميته فنی شورای عالی به صورت هفتگی و با حضور حداقل پنج عضو تشكيل می گردد.

ماده 15- در صــورت نيـاز و بنـا بـه تشخيـص دبيـر شورای عالـی و با توجـه بــه حجـم كـار 
كميتـه فنـی، كميته فنـی ديـگـری متشكل از نمايندگان جديد اعضای شورای عالی به ترتيب مذكور 

در ماده 10 تشكيل خواهد شد.
ماده 16- برای انـجام وظايـف و نـيل به اهداف شـورای عالـی و تـدوين ضوابط و معيارهای فنی در 
امور مربـوط به ايمنـی ترافيك، محيط زيست، آموزش و ارتقای فرهنگ ترافيك، حمل و نقل عمومی، 
مديريت تقاضای سفر و ساير امور مربوط به حمل و نقل شهـری، دبيرخانه شـورای عالــی نسبـت به 
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تشكيـل»كارگروه های تخصصـی« الزم از بين متخصصان و كارشناسان  موسسات  خصوصي  و دولتي 
و دانشگاهيان اقدام می  نمايد. پيشنهادات گروه های تخصصی پـس از بررسـی و تأييـدكميـته فنــی 

قابليـت طرح در شواری عالی را خواهد داشت.
ماده 17- مطالعات جامع حمل و نقل و مطالعات امكانسنجی سامانه های حمل و نقل ريلی شهری و 

حومه به ترتيب زير مورد بررسی و تصويب قرار می گيرند:
بررسی و تأييد در شورای هماهنگی ترافيك استان و ارائه گزارش تصميمات اتخاذ شده به دبيرخانه   .1

شورای عالی توسط استاندار يا معاون عمرانی استانداری.
بررسی كارشناسی در كارگروه تخصصی و تأييد در كميته فنی شورای عالی.  .2

ارائه گزارش تصميمات و نظريه كميته فنی به شورای عالی برای تصويب نهايی.  .3
ايجاد محدوده ممنوعه تردد به  امكان  سنجی  مطالعات ساماندهی حمل و نقل و مطالعات  ماده 18- 

ترتيب زير مورد بررسی و تصويب قرار می گيرند:
1. بررسی كارشناسی در كميته فنی شورای هماهنگی ترافيك استان.

2. بررسی و تصويب در شورای هماهنگی ترافيك استان در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی با 
حضور نماينده دبيرخانه شورای عالی .

3. ارائه گزارش تصميمات اتخاذ شده در شورای هماهنگی ترافيك استان به دبيرخانه شورای عالی 
توسط استاندار يا معاون عمرانی استانداری.

زير  حمل و نقلی  اتحاديه های  و  شركت ها  و  كشور  دهياری های  و  شهرداری ها  سازمان   -19 ماده 
مجموعه آن مكلفند پيش از هرگونه تصميم گيری و اقدام اجرايی در امور توسعه، نوسازی و بازسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهاي كشور، سياست ها، ضوابط و معيارهای فنی پيشنهادی خود را به 

تصويب شورای عالی برسانند.
بودجه جاری  تنظيم  در  وزارت كشور،  روستايی  و  امور شهری  توسعه  و  معاونت عمران  ماده 20- 
نياز دبيرخانه شورای  اعتبار مورد  سنواتی وزارت كشور و سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور، 

عالی را ملحوظ می نمايد.
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صورتجلسه  ی اولين جلسه  ی شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور
پيرو دعوتنامه  ی شماره  ی 19511/3 مورخ74/10/24 اولين جلسه  ی شورای عالی هماهنگی ترافيك 
وزارتخانه  های  نمايندگان  آشنايی  و  معارفه  برای  روز دوشنبه 74/10/30  شهرهای كشور ساعت 14 
كشور، راه و ترابری، مسكن و شهرسازی، پست و تلگراف و تلفن، سازمان برنامه و بودجه، سازمان 
حفاظت محيط زيست و نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران و مروری بر قانون تأسيس شورای عالی 
هماهنگی ترافيك شهرهای كشور مصوب 72/12/8 مجلس شورای اسالمی و همچنين آئين  نامه  ی 
موضوع ماده  ی 5 قانون مذكور كه در تاريخ 74/7/2 به تصويب هيأت محترم دولت رسيده است برگزار 
گرديد. چگونگی دستيابی به اهدافی كه در قانون و آئين  نامه  ی اجرايی پيش  بينی شده است مورد تبادل 

نظر قرار گرفت.

صورتجلسه دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
بنا به دعوتنامة شمارة 22118/3/35 مورخ 74/12/5، دومين جلسه شوراي عالي ترافيك شهرهاي 
كشور در ساعت 14 مورخ 74/12/7 با نام و ياد خدا تشكيل و دربارة موضوعات زير مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت:
اهم  همچنين  و  انتظامي  نيروي  حمل و نقل  معاونت  فعاليت  هاي  و  تاريخچه  از  مبسوطي  گزارش   .1

مسائل و مشكالت ترافيك شهري، از سوي سردار سرتيپ غفاري به شورا ارائه گرديد.
2. بنا به پيشنهاد تعدادي از اعضا، مقرر شد در جلسات آينده، حسب موضوع، نمايندگاني از بخش  هاي 
از همكاري  و  ايران دعوت شود  تبليغاتي، خصوصًا صدا و سيماي جمهوري اسالمي  و  فرهنگي 

ايشان استفاده شود.
3. دستور جلسة آينده ارائة ديدگاه  ها و نكته نظرات آقاي مهندس شهيدي به عنوان مشاور رياست شورا، 
در خصوص مسائل و مشكالت ترافيك شهرهاي كشور خواهد بود. متعاقباً ساير اعضاي شورا نيز طي 
جلسات آتي، نكته نظرات و ديدگاه  هاي سازماني خود را در خصوص ترافيك شهري ارائه خواهند داد تا 

زمينه  هاي مناسب براي سياست گذاري  ها و برنامه  ريزي  هاي الزم در شورا فراهم گردد.
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صورتجلسه سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
بنا بر دعوتنامة شمارة 22892/3/35 مورخ 74/12/16، سومين جلسه شوراي عالي ترافيك شهرهاي 
كشور در ساعت 14 مورخ 74/12/21 با نام و ياد خدا تشكيل و موضوعات زير مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت:
1. ابتدا آقاي مهندس شهيدي مشاور رياست شورا، شرح مختصري در خصوص چندجانبه بودن ترافيك، 
علل بروز مشكالت ترافيكي، جايگاه شورا و ديـدگاه  هاي اساسي و نظريه  هاي مطرح در كشورهاي 
پيشرفتة دنيا در رابطه با مسائل حمل و نقل و ترافيك را عنوان نمودند كه متقاباًل سؤاالت و نظر 

اعضاي محترم شورا مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
2. مقرر گرديد تعيين عناوين مورد بحث، اولويت  ها و دسته  بندي آنها در دستور كار جلسه آتي شورا 
قرار گيرد. لذا اعضاي محترم شورا بايد پيشنهادات خود را در خصوص موارد فوق، كتبًا به دبيرخانه 

اعالم نمايند.
3. جلسة آينده، انشاءا... در سال 1375 برگزار مي  گردد و بنا به پيشنهاد، يك ساعت اول آن به ادامة 

بحث اين جلسه اختصاص خواهد يافت.

صورتجلسه چهارمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
ترافيك شهرهاي  بر دعوتنامة شمارة 837/3/35 مورخ 75/1/21، چهارمين جلسه شوراي عالي  بنا 
كشور در ساعت 14 مورخ 75/1/27 در وزارت كشور با نام و ياد خدا تشكيل و موضوعات زير مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
1. آقای مهندس محمد رئوفی به عنوان رئيس دبيرخانه شورای عالی هماهنگی ترافيك معرفی گرديدند.

2. پيشنهاد و مقرر گرديد به عنوان زيرمجموعه شورای عالی يك كميته فنی تشكيل گردد و در اين 
رابطه اعضای محترم شورا، نماينده مطلع خود را به دبيرخانه معرفی نمايند.

3. مجموعه عرصه  ها و قلمروهای قابل بحث و بررسی در شورای عالی تهيه شده توسط دبيرخانه مورد 
بررسی قرار گرفت و مقرر شد تصميم  گيری نهايی به جلسه آتی موكول گردد.

4. مقرر گرديد گزارشی از وضعيت موجود حمل و نقل درون شهری و نيز مشكالت ترافيك موجود در 
شهرهای بزرگ توسط دبيرخانه تهيه و به شورای عالی ارائه گردد.
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صورتجلسه پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 2750/3/35 مورخ 75/2/25، روز دوشنبه 75/2/31 در دفتر معاونت هماهنگي 
امور عمراني وزارت كشور با حضور اكثريت اعضای جلسه تشكيل گرديد و موارد زير به تصويب رسيد:

الف( آيين  نامة داخلي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
1. به منظور بررسي و انجام كارهاي كارشناسي الزم، كميتة فني متشكل از نمايندگان معرفي شدة 
دانشگاهيان  و  دولتي  و  مؤسسات خصوصي  كارشناسان  نياز،  در صورت  و  عالي  اعضاي شوراي 
و  مطرح  عالي  شوراي  جلسات  در  نتايج  و  تشكيل  را  مربوط  جلسات  شورا،  دبيرخانة  دعوت  با 

تصميم  گيري مي  شود.
2. دستور جلسات شورا بايد قباًل به اعضای شورا اعالم شود و اعضا مي  توانند نظرات و پيشنهادات خود 

را موقع تشكيل جلسة شورا مطرح سازند.
3.  شوراي عالي هر 15 روز يك بار تشكيل جلسه خواهد داد.

4. جلسات شورا با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء تشكيل خواهد يافت.
5. تصميمات با اكثريت )الاقل چهار نفر از حاضرين( معتبر خواهد بود.

ب( باتوجه به درخواست  هاي قبلي اعضاي محترم شورا و مسائل و مشكالت وضعيت ترافيك شهرها 
كه توسط برادر مهندس شهيدي در جلسات قبل به طور اجمالی عنوان شده بود، در اين جلسه بحث 
در خصوص شرايط كنوني مطالعات حمل و نقل و ترافيك درون شهري، كه يكي از اساسي  ترين 

مشكالت در توسعة شهرهاست، عنوان و ارائه گرديد.
ترافيك  و  حمل و نقل  كنوني  شرايط  بر  كلي  مرور  و  بحث  اينكه  نمودند ضمن  درخواست  اعضا  پ( 
شهرهاي كشور ادامه داشته باشد، دبيرخانه مشكالت موجود ترافيكي شهرهاي كشور را در جلسة 
آينده عنوان كند تا بتوان به صورت برنامه  ريزي  هاي كوتاه مدت، بخشي از مشكالت را كه قابل 

حل سريع می  باشند را مرتفع كند.

صورتجلسه ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
بنا به دعوتنامة شمارة 5619/3/35 مورخ 75/4/16، جلسه در تاريخ 75/4/18 در محل دفتر رياست 
انجام شده، جايگاه عرضه و تقاضا و مدل  هاي  از مطالعات  شوراي عالي برگزار و گزارش مبسوطي 

رياضي مربوط به مطالعات حمل و نقل و ترافيك شهرها ارائه گرديد. 
در ادامة جلسه، سؤاالت شوراهاي هماهنگي استان  ها مطرح و به شرح زير تصميم گرفته شد:
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1. تشكيل شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان در شرايط حاضر تصويب نشد و مقرر شد مسائل خاص 
شهرستان  ها به طور ويژه در شوراي هماهنگي ترافيك استان بحث و بررسي شود.

2. در مورد وزارتخانه  ها و سازمان  هاي عضو شوراي عالي كه در استان دارای دو مدير كل يا رئيس 
سازمان می  باشند، مقرر شد تنها يك مدير عامل يا رئيس سازمان، به معرفي دستگاه ملي مربوطه، 

در جلسة شورا داراي حق رأي باشد.
3. در خصوص مشكالت و معضالت مجوز ورود به محدودة طرح ترافيك شهر تهران، توضيحات الزم 
با توجه به شرايط پيش آمده به اطالع شوراي عالي رسيد و روند مورد عمل مورد تأكيد شورای 

عالی قرار گرفت.

صورتجلسه هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
هفتمين جلسه  ی شورای عالی براساس دعوتنامة شمارة 9594/35 مورخ 75/6/17 دبيرخانه، در تاريخ 
75/6/26 در دفتر رياست محترم شوراي عالي تشكيل گرديد. ابتدا رياست محترم شوراي عالي با ذكر 
نام خداوند متعال، جلسه را آغاز و توضيحاتي راجع به علت عدم تشكيل جلسات گذشته و موضوعات 
اين جلسه ارائه نمودند. سپس جلسه وارد بحث و بررسی پيرامون پيش  نويس آيين  نامة اجرايي تبصرة 

ذيل مادة 6 قانون جلوگيري از آلودگي هوا كه توسط وزارت كشور تهيه گرديده است، شد.
پس از تبادل نظر، اعضاي محترم جلسه بر موضوعات زير تأكيد كردند:

الف( گسترش سرويس  هاي حمل و نقل عمومي در مناطق و محدوده  هاي طرح ترافيك و
كاهش تردد خودروهاي شخصي در اين محدوده  ها

ب( نياز به برنامه  ريزي و هزينه براي طراحي سيستم حمل و نقل شهري
پ( استفاده از خدمات پست و مخابرات براي كاهش سفرهاي درون شهري

داشتند كه سطح محدودة طرح  اعالم  تهران  مورد شهر  در  عالی  رياست محترم شورای  سپس 
ترافيك در تهران، 3 درصد كل سطح شهر تهران می  باشد كه از كل سفرهاي روزانة تهران حدود 12 
درصد را به خود اختصاص داده است و به علت وجود محدوديت براي انجام سفرها، تقويت سيستم 
حمل  ونقل عمومي مورد نظر و تأكيد بوده است تا جايي كه در شهر تهران 65 درصد از سفرها توسط 
حمل و نقل عمومی انجام می  شود ولی در محدودة طرح، 80 درصد از سفرها توسط حمل و نقل عمومي 
انجام مي  گردد. و باتوجه به تقويت مجدد و افزايش تعداد ناوگان اتوبوسراني شهر تهران، امسال تعداد 

مجوزهاي صادرة ورود به طرح را باز هم كاهش داده  ايم.
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در خصوص برنامه  ريزي براي سيستم حمل و نقل شهرها، اين مورد نيز از سال 72 در دستور كار 
قرار گرفته بود و اكنون نيز براساس آيين  نامة اجرايي مادة 5 قانون تأسيس شوراي عالي، پيگيري و 

هماهنگي اين موضوع نيز در دستور كار دبيرخانه می  باشد. در اين جلسه تصميمات زير اتخاذ گرديد:
هوا،  آلودگي  از  جلوگيري  قانون   6 مادة  اجرايي  آيين  نامة  تأييد  براي  زماني  محدوديت  به  باتوجه   .1
كميتة فني شوراي عالي جلسة خود را روز دوشنبه 75/7/2 تشكيل دهد تا نظرات اعضاء دريافت 
و اصالحات الزم در متن پيشنهادي منظور گردد و نتيجه در جلسة 75/7/9 شوراي عالي به تأييد 

اعضاي محترم برسد.
2. براي ارائة مطالب و موضوعات نقش مخابرات و پست در كاهش سفرها، مقرر گرديد دو جلسة آيندة 
شوراي عالي به اين امر اختصاص يابد و جلسات در محل وزارت پست و تلگراف و تلفن تشكيل شود.

صورتجلسه هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
هشتمين جلسه  ی شورای عالی براساس دعوتنامه  هاي شمارة 11275/35 مورخ 75/7/8 و  11309/35 
تلفن تشكيل  و  تلگراف  و  وزارت پست  دفتر مركزي  در  تاريخ 75/7/9  در  دبيرخانه،  مورخ 75/7/9 
گرديد. ابتدا رياست محترم شوراي عالي با ذكر نام خداوند متعال جلسه را آغاز كرد و راجع به موضوعات 
نقش  به  راجع  شهاب  الدين  مهندس  برادر  سپس  دادند.  توضيحاتي  جلسه  اين  براي  شده  پيش  بيني 
مخابرات و پست در كاهش سفرها و اقدامات انجام يافته، توضيحاتي ارائه نمودند. در ادامه، مسئولين 
و كارشناسان شركت مخابرات ايران، جديدترين دستاوردها و پيشرفت  هاي مخابراتي دنيا و همچنين 
انواع سيستم  هاي جديد كه بدون نياز به نقل و انتقال و انجام سفر، بخش وسيعي از فعاليت  هاي روزانة 
براي اشتراك و بهره  برداري در شهرهاي بزرگ كشورمان ارائه  شهروندان را تأمين مي  كند، و اخيراً 
گرديده  اند و چگونگي توسعه و افزايش آنها را به سمع و نظر اعضای محترم شورای عالی رسانند و مقرر 
شد ضمن ادامة بحث در جلسة آينده، خدمات مزبور به صورت جزوه در اختيار مسئولين و دستگاه  هاي 

اجرايي قرار گيرد تا ضمن آشنايي، آمادگي براي اشتراك و بهره  برداري نيز ميسر گردد.
سپس رياست محترم شورای عالی با تشكر از شركت مخابرات ايران اظهار داشتند ديگر موضوع 
جلسه، بررسي آيين  نامة اجرايي موضوع تبصرة ذيل مادة 6 قانون نحوة جلوگيري از آلودگي هوا می  باشد 
كه در جلسة 75/6/26 شوراي عالي مورد بررسي مقدماتی قرار گرفت و در نهايت براي بررسي بيشتر و 
جزئي  تر موضوع به كميتة فني شوراي عالي واگذار شد، براساس گزارش دبير شوراي عالي، در جلسات 
دوم و سوم مهرماه، كميتة فني با حضور نمايندگان اعضاء، آيين  نامه  مورد بررسي و اصالح قرار داده 
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شد كه به اعضاي محترم شوراي عالي ارائه گرديده است. سپس اعضاي محترم نظرات خود را اعالم 
و پس از بحث، بررسي و تبادل نظر با اصالحات الزم، آيين  نامه به تأييد اكثريت جلسه رسيد.

صورتجلسة نهمين، دهمين و یازدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
پيرو دعوتنامه  هاي صادره جلسات نهم، دهم و يازدهم شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، 
در محل دبيرخانه برگزار گرديد. در اين جلسات، دستورالعمل نحوة اجراي مادة 1 آيين  نامة موضوع مادة 
5 قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد 

دستورالعمل در جلسة آينده جمع  بندي نهايي گردد.

صورتجلسة دوازدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
بنا به دعوتنامة شمارة 18850/35 مورخ 75/10/30، دوازدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور در محل دبيرخانة شوراي عالي با حضور امضاكنندگان زير )مهندس رسول زرگر رئيس 
نژاد، مهندس هاشمی، دكتر طهور، مهندس شهاب الدين، سردار سرتيپ غفاری  شورا، دكترم محرم 
و مهندس سعيد نژاد عضو شورا( تشكيل و دستورالعمل نحوة اجراي مادة 1 آيين  نامة موضوع مادة 5 

قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، به تصويب رسيد.

دستورالعمل نحوة اجراي مادة )1( آیين  نامة موضوع مادة )5( قانون تأسيس شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

تذكر: در اين دستورالعمل، به منظور پرهيز از تكرار واژه  هاي طوالني، از عنوان  هاي خالصه شدة زير 
استفاده شده است:

 شوراي عالي هماهنگي: شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
 دبيرخانة شوراي عالي: دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

 شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي ترافيك استان
 دبيرخانة شورا: دبيرخانة شوراي هماهنگي ترافيك استان

مادة 1- شوراي هماهنگي موظف است برنامه  ريزي  هاي الزم را براي اجراي مصوبات شوراي عالي 
هماهنگي در سطح استان انجام دهد.

برنامة اجراي مصوبات شوراي عالي، پس از تأييد در كميتة فني و تصويب شوراي هماهنگي به اجرا 
گذاشته مي  شود.
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دبيرخانة شورا با همكاري كميتة فني، بر اجراي مصوبات نظارت و آنها را پيگيري مي  كند و اقدامات 
زير را انجام مي  دهد:

 نگهداري سوابق اطالعاتي برنامه  ها
 دريافت گزارش از عملكرد برنامه  ها توسط مجريان

 دادن گزارش از نحوة عملكرد برنامه  ها به اعضاي شورا
 بازنگري عملكرد برنامه  ها در صورت لزوم

مادة 2- شوراي هماهنگي موظف است براساس اهداف و سياست  هاي ملي و منطقه  اي همچون قانون 
الگوي مصرف حمل و نقل و طرح  هاي  فرهنگي كشور، مصوبات  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعة  برنامة 
كالبدي در سطوح ملي، منطقه  اي و محلي و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي 
عالي هماهنگي ترابري كشور و شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، نسبت به تدوين خط 
مشي  ها و سياست  هاي جامع و هماهنگ استاني ترافيك درون شهري، با حفظ كيفيت محيط زيست و 

رعايت آيين  نامه  هاي مصوب، اقدام كند.
مادة 3- مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك در دو مرحلة كلي انجام مي  شود:

مرحلة اول: طرح ساماندهي وضعيت موجود و ارائة راه حل  هاي فوري و كوتاه مدت براي بهبود وضعيت 
ترافيك شهر

به  بخشيدن  بهبود  هدف  با  شهري«  حمل و نقل  سيستم  »ساماندهي  عنوان  تحت  مرحلة  مطالعات 
وضعيت كنوني حمل و نقل شهر انجام مي  شود. اين مطالعات در شهرهايي با جمعيت بيش از 100 هزار 

نفر ضروري و الزامي است.
ترافيك  و  حمل و نقل  موجود  وضعيت  ساماندهي  چگونگي  خدمات  شرح  عالي  شوراي  دبيرخانة 

شهرهاي كشور را تهيه مي  كند كه پس از تصويب شوراي عالي هماهنگي، ابالغ مي  گردد.
شوراهاي  عهدة  به  مشمول  شهرهاي  در  شهري  حمل و نقل  سيستم  ساماندهي  مطالعات  تصويب 

هماهنگي است.
مرحلة دوم: پس از اتمام مطالعات ساماندهي سيستم حمل و نقل شهري )مرحلة اول( براي شهرهايي 
با جمعيت بيش از 500 هزار نفر، مشاور، شرح خدمات مورد نظر خويش را براي اجراي مرحلة دوم 
مطالعات، در گزارش جداگانه  اي در اختيار كارفرما قرار مي  دهد. اين شرح خدمات، پس از بررسي و تأييد 
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گردش کار فعالیت های مورد نظر در تهیه طرح مطالعات جامع
 حمل و نقل و ترافیک شهرها



24

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

شوراي هماهنگي، بايد به تصويب شوراي عالي هماهنگي برسد و سپس مرحلة دوم آغاز گردد.
مطالعات مرحلة دوم تحت عنوان »مطالعات جامع سيستم حمل و نقل شهري« براساس برآورد عرضه 
و تقاضاي حمل  ونقل، در سال  هاي افق طرح و مطالعة سيستم  هاي مختلف موجود و نوين حمل و نقل، 
ارائة گزينة بهينه براي دستيابي به هدف  هاي مورد نظر  انجام مي  شود و به  براي پاسخگويي به آن 

منجر مي  شود.
انجام اين مطالعات در شهرهايي با جمعيت بيش از 500 هزار نفر الزامي است و در ساير شهرها، 
اولويت كمتري دارد. باتوجه به اهميت ويژة اين مطالعات و سرمايه  گذاري  هاي الزم براي پاسخگويي 
و تأمين نيازهاي پيش  بيني شده در طرح جامع، تصويب شوراي عالي هماهنگي در كلية اين طرح  ها 
شوراي  تصويب  از  پس  جامع،  طرح  تهية  دوم  مرحلة  مطالعات  كلية  ترتيب  اين  به  است.  ضروري 

هماهنگي، بايد به تأييد و تصويب عالي هماهنگي نيز برسند.
بديهي است انجام مطالعات مرحلة اول، پيش  نياز شروع مطالعات مرحلة دوم است.

تبصرة 1: در صورتي كه پس از انجام مطالعات مرحلة اول در برخي شهرها با جمعيت كمتر از 500 
با پيشنهاد  هزار نر مشخص گردد كه انجام مطالعات جامع سيستم حمل و نقل شهري ضرورت دارد، 
شوراي هماهنگي و تأييد شوراي عالي هماهنگي، براساس ضوابط مرحلة دوم اقدام مي  شود. گردش 
كار فعاليت  هاي مورد نظر در تهية طرح مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهرهاي كشور به شكل 

نمودار پيوست است.
اقدامات حمل و نقل و ترافيك شهري را كه براساس  مادة 4- شوراي هماهنگي موظف است كلية 
مصوبات شوراي عالي و تصميم  گيري استاني و منطقه  اي حاصل شده است، با اقدامات مشابه برون 

شهري هماهنگ سازد.
استان، سازمان حمل و نقل و  ترابري  و  راه  ادارة كل  با  و هماهنگي  ارتباط  دبيرخانة شورا وظيفة 
پايانه  هاي استان و سازمان مسكن و شهرسازي و ساير نهادهاي مسئول در اين رابطه را برعهده خواهد 

داشت.
مادة 5- به منظور بررسي و انجام امور كارشناسي الزم، كميتة فني متشكل از نمايندگان معرفي شدة 
نياز كارشناسان مؤسسات خصوصي و دولتي و دانشگاهيان،  اعضاي شوراي هماهنگي و در صورت 
با دعوت دبيرخانة شورا در دبيرخانة شوراي هماهنگي تشكيل مي  گردد. نتايج اين جلسات در جلسات 

شوراي هماهنگي مطرح و تصميم  گيري مي  شود.
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مادة 6- شوراي هماهنگي موظف است به منظور پاسخگويي و حل و فصل مسائل و موارد سيستم 
است،  نشده  اشاره  آنها  به  آيين  نامه  مواد  ديگر  در  كه  استان  شهرهاي  درون  ترافيك  و  حمل و نقل 
هماهنگي  هاي الزم را با ارگان  ها و سازمان  هاي ذي  ربط مانند فرمانداري، شهرداري، نيروي انتظامي 
و ادارات كل راه و ترابي و سازمان حمل و نقل و پايانه  ها به عمل آورد. دبيرخانة شورا مسئول برگزاري 

جلسات هماهنگي با ارگان  هاي يادشده در شهرهاي استان است.
مادة 7- دبيرخانة شورا موظف است نظارت بر اجرا و رعايت صحيح قوانين مصوب مربوط به امر عبور 
و مرور درون شهري توسط ارگان  هاي ذي  ربط داشته و تخلفات را بررسي كند و انجام اقدامات الزم در 

جلسات شوراي هماهنگي را مطرح و تبادل نظر كند.
مادة 8- پس از تشكيل جلسات شوراي هماهنگي و تهيه و امضاي صورتجلسات و مصوبات، ضمن 

ابالغ به اعضاي شوراي هماهنگي، يك نسخه نيز بايد به دبيرخانة شوراي عالي ارسال گردد.

صورتجلسة سيزدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
ارائة پيشنهاد در جلسة 75/11/1 شوراي  به گزارش دبير شوراي عالي در جلسة 75/10/17 و  نظر 
عالي، باتوجه به وظيفة قانوني شهرداري  ها در امر حمل و نقل درون شهري و به لحاظ نقش مهم آنها در 
اجراي مصوبات شوراي عالي و شوراهاي هماهنگي ترافيك استان  هاي كشور، پس از بحث و بررسي 
و تبادل نظر در مورد جايگاه شهرداري  ها در شوراي هماهنگي ترافيك استان  ها و عدم لحاظ قانوني 

آن، تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديد:
1. شوراي هماهنگي ترافيك استان  هاي كشور از شهردار محترم مركز استان به عنوان عضو ناظر براي 

شركت در جلسات و تصميم  گيري  ها دعوت نمايند.
2. در جلسات شوراي هماهنگي ترافيك استان تهران كه تصميم  گيري دربارة كلية شهرهاي استان به 
جز شهر تهران انجام مي  پذيرد، از معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران به عنوان عضو 

ناظر دعوت گردد.
3. شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با حضور شهردار محترم تهران و معاونت محترم 

راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل تهران بزرگ براي تهران بزرگ تصميم  گيري می  نمايد.
4. كميتة فني شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با حضور نمايندگان شهرداري تهران و 
معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل تهران بزرگ، امور كارشناسي مربوط به تهران بزرگ 
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را انجام داده و براي تصميم  گيري به شوراي عالي )با تركيب بند 3( پيشنهاد می  دهد.
اقدامات  5. دبيرخانة شوراي عالي براي اصالح آيين  نامة اجرايي مادة 5 قانون تأسيس شوراي عالي 

الزم را معمول نمايد.

صورتجلسة چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
عالي هماهنگي  مورخ 75/11/27، چهاردهمين جلسه شوراي  براساس دعوتنامة شمارة 20592/37 
ابتداي  در  گرديد.  تشكيل  عالي  شوراي  دبيرخانة  در   75/11/29 تاريخ  در  كشور،  شهرهاي  ترافيك 
جلسه، دبير شوراي عالي چگونگي تهية كتابچه راهنما، دستورالعمل و شرح خدمات مطالعات ساماندهي 
سيستم حمل و نقل و ترافيك شهري، توسط دبيرخانة شوراي عالي را به اطالع اعضا رسانيد و همچنين 
بررسي و تأييد قسمت اول كتابچه )راهنما و دستورالعمل( در كميتة فني شوراي عالي را نيز اعالم نمود. 
سپس رياست شوراي عالي هماهنگی ترافيك شهرهای كشور با ارائة توضيحاتي، ضمن دريافت نقطه 
نظرات اعضا در خصوص چگونگي بررسي كتابچه، شروع به قرائت و مرور دستورالعمل و راهنما نمودند 
و در هر بخش اعضاي شوراي عالي اصالحات و پيشنهادهايي براي حذف و يا اضافه كردن مواردی 
را مطرح داشتند. نهايتًا با انجام اصالحات عنوان و تأييد شده، قسمت راهنما و دستورالعمل تهية طرح 

ساماندهي سيستم حمل و نقل و ترافيك شهري به تصويب رسيد.

صورتجلسة پانزدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه  پانزدهمين   ،75/12/8 مورخ   21900/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 
ترافيك شهرهاي كشور، در تاريخ 75/12/13 در دفتر معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل 
نيروي انتظامي تشكيل گرديد. در ابتدا سردار سرتيپ غفاري ضمن خوش آمدگويي، با ارائة نمودارهاي 
مختلف از آمار و تحليل تصادفات در سطح كشور )درون شهري و برون شهري(، علل و عوامل مؤثر 
در تصادفات را براي اعضاي شورا و حاضرين جلسه برشمردند. سپس پيرو جلسات قبل كه قسمت 
اين جلسه قسمت شرح  در  به تصويب رسيد،  با اصالحاتي  تهيه شده  كتابچة  و دستورالعمل  راهنما 
خدمات مطالعات تهية طرح ساماندهي سيستم حمل و نقل و ترافيك شهري را كه در جلسات كميتة 
فني بررسي، اصالح و تأييد شده بود، توسط دبير شورای عالی ارائه و پس از اصالحاتي، بخش  هاي اول، 
دوم و سوم به تصويب رسيد و مقرر گرديد سه بخش باقي مانده در جلسة بعد مطرح گردد. در پايان 
جلسه، اعضاي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و حاضرين از زحمات و همكاري  هاي 
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سردار سرتيپ غفاري در شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و نيروي انتظامي تشكر و 
قدرداني نمودند.

صورتجلسة شانزدهمين و هفدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 746/37 مورخ 76/1/25 دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 
 76/2/1 دوشنبه  روز   ،1376 سال  جلسة  اولين  و  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه  هفدهمين  كشور، 
و ضمن  كرد  آغاز  را  جلسه  عالي،  شوراي  رياست  ابتدا  شد.  برگزار  عالي  شوراي  دبيرخانة  محل  در 
آرزوي موفقيت براي حاضران در سال جديد، عيد نوروز را تبريك گفت. سپس از دبير شوراي عالي 
درخواست كرد توضيحي دربارة دستور جلسه ارائه دهد. پس از ارائة گزارش و توضيح اين كه بخش 
راهنما و دستورالعمل در چهاردهمين جلسه شوراي عالي تصويب شد و همچنين سه بخش اوليه شرح 
خدمات نيز در جلسة پانزدهم و شانزدهم به تصويب اعضا رسيد، رياست شوراي عالي سه بخش باقي 
مانده از شرح خدمات را قرائت و مرور كرد و در هر بخش، اعضا اصالحات و پيشنهادهايي را براي 
حذف و يا اضافه كردن موضوعاتي مطرح كردند. در نهايت، با انجام اصالحات راهنما، دستورالعمل 
و چارچوب شرح خدمات مطالعات ساماندهي سيستم حمل و نقل و ترافيك شهري به تصويب شوراي 

عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور رسيد.
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وزارت کشور
معاونت هماهنگي امور عمراني

دفتر حمل و نقل و دبیرخانة شوراي عالي هماهنگي
ترافیک شهرهاي کشور

شرح خدمات مطالعات ساماندهي
حمل و نقل و ترافيك شهرهاي كشور

بهار 1376
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شرح خدمات مطالعات ساماندهي حمل و نقل و ترافیک شهرها

هدف: تهية طرح ساماندهي سيستم حمل و نقل و ترافيك شهرها )راه  حل  هاي فوري و كوتاه مدت(
مقدمه: اين مطالعات به منظور سامان بخشيدن و بهبود وضعيت كنوني حمل و نقل و ترافيك شهر و 
پاسخگويي به تقاضاي فعلي حمل و نقل و ترافيك شهر انجام مي  شود. شايان ذكر است زمان انجام اين 

مطالعات نبايد بيش از 12 ماه به طول بينجامد.

الف( مرحلة اول مطالعات
هدف: شناخت وضع موجود )جستجو و تعيين اولويت  بندي مشكالت(

مقدمه: در اين مرحله، مشاور باتوجه به سياست  هاي اعالم شده توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور، مصوبات الگوي مصرف حمل و نقل، خط مشي  ها و اهداف برنامه  هاي توسعة اقتصادي 
– اجتماعي – فرهنگي كشور و همچنين بررسي مصوبات شوراي هماهنگي ترافيك استان و به طور 
هماهنگ با طرح  هاي توسعة شهري )شامل طرح  هاي جامع، تفصيلي، هادي و ...( و مصوبات شوراي 
عالي شهرسازي و معماري و شوراي هماهنگي ترابري كشور و قانون نحوة جلوگيري از آلودگي هوا 
و قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و ديگر مقررات مربوط، سعي در شناخت كلي وضعيت موجود 

محدودة مطالعاتي خواهد داشت.
مسئولين،  با  مشاور  مالقات  ضمن  آنها،  اولويت  بندي  و  مسائل  از  مشاور  شناخت  است  بديهي 
به  نسبت  آنها  حساسيت  هاي  و  نظرات  ديدگاه  ها،  كسب  و  مردم  گروه  هاي  نمايندگان  و  كارشناسان 
مسائل حمل و نقل و ترافيك موجود، بررسي و مرور انتقادي گزارش  ها و پيشنهادهاي مطالعات ذيربط 
و نهايتًا بازديدهاي محلي از محدودة مورد مطالعه در چارچوب يك شناخت جامع به صورت كامل  تري 

تدوين خواهد شد.
پس از شناخت و تعيين مشكالت، مشاور مبادرت به تدوين جامع اهداف فوري و كوتاه مدت طرح 
خواهد نمود و براي ميزان تحقق اين اهداف، با ارائة شاخص  هاي كمي مناسب، اثرات )بهبودهاي( ناشي 

از اجراي طرح پيشنهادي خود را به طور كمي و صريح نشان مي  دهد.
در اين بخش الزم است فعاليت  هاي زير انجام گيرد:

1. برگزاري جلسة معرفي مشاور به اعضاي شوراي هماهنگي ترافيك استان
2. درخواست اطالعات و منابع مطالعاتي موجود ارگان  هاي مختلف شهري
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3. انجام بازديدهاي محلي
4. مطالعه و بررسي اسناد و مدارك موجود و مطالعة برنامه  هاي آينده

5. مالقات و مذاكره با مسئولين و كارشناسان محلي
6. تهية پرسشنامه براي مصاحبه با مردم و مسئولين و تعيين نحوة توزيع آنها

7. ارائة گزارش از مراحل قبل )رديف 1 تا 6(
8. توزيع پرسشنامه بين مردم و مسئولين و گردآوري آنها )با درصد نمونة مناسب(

9. تحليل ديدگاه  هاي مردم و مسئولين و تعيين مشكالت از ديدگاه  هاي يادشده
10. تحليل كارشناسي توسط مشاور با تلفيق ديدگاه  هاي مردم و مسئولين و نتايج بازديدهاي محلي و 

تعيين و اولويت  بندي مشكالت حمل و نقل و ترافيك شهر
11. ارائة گزارش از مراحل فوق )رديف 8 تا 10(

12. تعريف اقدامات مورد نياز براي رفع مشكالت شهر به همراه ارائة شرح فعاليت  هاي كلي آنها
13. گروه  بندي اقدامات و اولويت  بندي آنها با استفاده از شاخص  هاي كمي كالن

14. تعيين سطح بودجة مورد نياز براي گروه اقدامات فوق
15. انتخاب فهرست نهايي اقدامات منتخب

16. ارائة گزارش از مراحل فوق )رديف 12 تا 15( و گزارش مديريتي نهايي.
در اين مرحله، باتوجه به مشكالت و اقدامات اولويت  بندي شده و سطح بودجة مورد نياز و براساس 
هماهنگي با مسئولين و مديران شهرداري براي اجراي اقدامات، گروه  هاي اقدمات اولويت  بندي شده به 

منظور مطالعة دقيق در مرحلة دوم انتخاب مي  گردد.
گروه  بارزترين  كه  مي  دهد  نشان  كشور،  شهرهاي  از  بسياري  در  اول  مرحلة  مطالعات  نتايج  تذکر: 
مشكالت در سيستم  هاي حمل و نقل همگاني و شبكة معابر، خصوصًا در بافت  هاي قديمي و محدودة 
مركزي شهرها تمركز يافته است. لذا در اين قسمت شرح خدمات و فعاليت  هاي مرحلة دوم مطالعات با 
تمركز بر موارد فوق  الـذكر ارائه مي  شود. در حالي كه اين مرحله از مطالعات به منظور دستيابي هرچه 
سريع  تر به راهكارهاي اجرايي مي  تواند به موازات مطالعات مرحلة اول انجام شود. شايان ذكر است در 
صورتي كه نتايج مطالعات مرحلة اول نشان دهد كه اقدام ديگري به غير از موارد فوق در اولويت است، 
بايد همانطور كه در رديف 12 شرح فعاليت  هاي مرحلة اول مطالعات گفته شده، مشاور اقدام به تهيه و 

ارائة شرح خدمات آنها به كارفرما براي بررسي و اتخاذ تصميم نهايي نمايد.
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ب( مرحلة دوم مطالعات
هدف: ارائة راه حل  ها، سياست  ها، پيشنهادها، طرح  ها، برنامه  ها و پروژه  هاي ساماندهي حمل و نقل و 
ترافيك شهر جهت رفع مشكالت اولويت  بندي شدة موجود در سيستم  هاي حمل و نقل همگاني و شبكة 

معابر در محدودة مركزي شهرها و ساير مشكالت اولويت  دار توافق شده با كارفرما.
در اين مرحله الزم است فعاليت  هاي سه  گانة زير به عنوان محورهاي اصلي فعاليت  ها مورد توجه قرار گيرد:

1. سيستم حمل و نقل همگاني شهري )اتوبوسراني و ميني بوسراني(
هدف: ارائة روش  هاي قابل اجرا و اثربخش براي ساماندهي سيستــم اتوبوسراني و

ميني  بوسراني در افق پنج ساله با توجه به امكانات و محدوديت  هاي مالي شركت يا سازمان اتوبوسراني 
و متناسب با بودجه  هاي عمراني و بهبود عبور و مرور شهرها.

با عنايت به اين كه ساماندهي سيستم حمل و نقل همگاني بدون توجه به ديگر سيستم  هاي حمل و نقل 
 امكان  پذير است، لذا با يك بررسي مقدماتي ضمن استفاده از نرخ  سفر و جمعيت در محدودة مورد مطالعه

اجتماعي  اقتصادي،  توسعة  برنامة سوم  از شاخص  هاي حمل و نقل همگاني در طول  بهره  گيري  با  و   
و فرهنگي اقدام به تعيين سهم سيستم حمل و نقل همگاني نموده و سپس با تعيين شاخص  ها و نيز 
سطوح مختلف خدمت مورد انتظار از اين سيستم، و با در نظر گرفتن مسائل زيست محيطي، اقدام به 

ساماندهي مي  گردد.
اين مطالعه در شهرهايي انجام مي  شود كه قباًل مطالعات ساماندهي حمل و نقل همگاني آنها انجام 
مسئول  مراجع  نظر  از  و...  مطالعه  نبودن  بهنگام  چون:  داليلي  به  انجام  در صورت  يا  و  باشد  نشده 

حمل و نقل و ترافيك آن شهر، فاقد كارايي الزم باشد.
اين مطالعات در سه فعاليت به ترتيب زير انجام مي  شود:

الف( شناسايي وضعيت موجود
ب( تحليل وضعيت موجود

پ( ارائة راهكارها و پيشنهادات ساماندهي سيستم حمل و نقل همگاني

الف( شناسایي وضعيت موجود
1. خطوط

1-1. شناسايي مسير خطوط، مبدأ و مقصد خطوط، محل و تعداد ايستگاه  ها، محل و تعداد پايانه  ها، 
محل و تعداد توقفگاه  ها، محل و تعداد تعميرگاه  ها و تعداد ناوگان
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1-2. شناسايي نحوة تخصيص ناوگان به خطوط در وضعيت موجود در ساعات اوج و غيراوج
1-3. تعيين محل  هايي كه به صورت پايانه و ايستگاه اصلي )محل تجمع چندين خط( عمل مي  كنند.

1-4. شناسايي عملكرد سيستم اتوبوسراني و ميني  بوسراني شامل موارد زير است:
1-4-1. متوسط سرعت حركت اتوبوس  ها و ميني  بوس  ها در تمام خطوط )به تفكيك هر خط( در ساعت 

اوج و غيراوج
1-4-2. آمار تعداد مسافران جابه  جا شده در هر خط و در ازاي هر دستگاه اتوبوس و ميني  بوس در 

سال  هاي گذشته و سال پاية مطالعات براساس گزارش عملكرد اتوبوسراني
1-4-3. آمارگيري از تعداد مسافر جابه  جا شده و مبدأ – مقصد آنها در خطوط اصلي و نمونه در ساعات 

اوج و غيراوج در روزهاي غيرتعطيل
1-4-4. نمونه  گيري از مسافران يك يا دو ايستگاه اصلي در هر خط جهت تعيين متوسط زمان انتظار 

در ساعات اوج و غير اوج

2. پایانه  ها و ایستگاه  هاي اصلي )محل تجمع چندین خط(
2-1. آمارگيري از تعداد و زمان ورود اتوبوس  ها و ميني  بوس  ها به پايانه  ها و ايستگاه  هاي اصلي و خروج 

از آنها در ساعات اوج و غيراوج
2-2. آمارگيري از تعداد مسافران سوار و پياده شده از اتوبوس  ها و ميني  بوس  ها در ساعات اوج و غير 

اوج در پايانه  ها و ايستگاه  هاي اصلي
2-3. آمارگيري از تعداد مسافران سوار نشده و يا جامانده در پايانه  ها و ايستگاه  هاي اصلي در ساعات 

اوج و غيراوج
2-4. آمارگيري از مدت زمان اضافي توقف اتوبوس  ها و ميني  بوس  ها در پايانه  ها، ايستگاه  هاي اصلي و 

ايستگاه  هاي مبدأ و مقصد
2-5. آمارگيري مبدأ، مقصد مسافران بر حسب ايستگاه  هاي مبادي و مقاصد

3. ایستگاه  ها
3-1. بررسي وضعيت ايستگاه  ها از نظر تابلوها و عالئم، سرپناه و پوشش جوي آب

3-2. بررسي امكان عقب نشيني ايستگاه  ها از خطوط عبوري
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ب( تحليل وضعيت موجود

1. خطوط
1-1. تعيين شاخص  هاي عملكرد فعلي خطوط شامل سرعت حركت، تعداد مسافر جابه  جا شده و متوسط 

زمان انتظار مسافران در ايستگاه  ها
1-2. مقايسة شاخص  هاي مطلوب با وضعيت موجود

1-3. ارزيابي مسيرهايي كه به دليل كمبود سرعت اتوبوس و ترافيك زياد، مناسب خطوط ويژه است. 
با ارائة نقشه در مقياس 1:10000

2. پایانه  ها
2-1. تجزيه و تحليل اطالعات و تعيين متوسط زمان توقف اتوبوس  ها و ميني  بوس  ها در هر پايانه و 

ايستگاه اصلي
2-2. برآورد كمبود عرضه در مقايسه با تقاضاي مسافر

2-3. برآورد زمان تلف شدة اتوبوس  ها و ميني بوس  ها در پايانه  ها و ايستگاه  هاي اصلي
2-4. تعيين حداكثر تعداد اتوبوس و ميني بوس متوقف در پايانه  ها و ايستگاه  هاي اصلي

2-5. تعيين حداكثر تعداد مسافرين جمع شده در پايانه  ها و ايستگاه  هاي اصلي
2-6. تجزيه و تحليل مبادي و مقاصد سفرها و حجم انتقالي مسافران از خطوط مختلف به يكديگر

3. ایستگاه  ها
3-1. تعيين موقعيت و تعداد ايستگاه  هايي كه نياز به اقدامات اصالحي از جمله تابلوها و عاليم، سرپناه، 

پوشش جوي آب و عقب  نشيني ايستگاه يا حذف ايستگاه از مسير سواره رو و يا ادغام آنها دارند.

4. تعيين و اولویت  بندي مشكالت و كمبودهاي تسهيالت حمل و نقل همگاني )پایانه  ها، 
اتوبوس و ميني بوس، ایستگاه  ها، توقفگاه  ها، عالئم و تابلوها(

5. برآوردها براي افق طرح )دورة پنج ساله(
5-1. برآورد تقاضاي سفر با سيستم حمل و نقل همگاني براساس عملكرد وضع موجود و شاخص  هاي مطلوب

سطوح  در  بوس(  ميني  و  )اتوبوس  همگاني  حمل و نقل  سيستم  نياز  مورد  ناوگان  تعداد  برآورد   .2-5
مختلف خدمت و متناسب با امكانات و محدوديت  ها به ويژه اعتبارات و بودجه
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پ( ارائة راهكارها و پيشنهادات ساماندهي سيستم حمل و نقل همگاني
)اتوبوسراني و ميني  بوسراني و تاكسي  هاي خطي در وضع موجود و افق طرح(

باتوجه به اطالعات و مدارك جمع  آوري شده و برآورد و تحليل  هاي انجام گرفته و با در نظر گرفتن 
چهار نكتة اساسي در حمل و نقل همگاني شامل: جلب اعتماد شهروندان به سيستم، قابليت دسترسي، 
آماده به كاري ناوگان و ايمني به عالوه محدوديت  ها و امكانات، راهكارهاي اصالحي و پيشنهادات 

اجرايي به شرح زير ارائه خواهد شد:
1. پيشنهاد اصالح و يا تغيير موضعي موقعيت ايستگاه  هاي اصلي و پيشنهاد ايجاد ايستگاه جديد در 

صورت لزوم به همراه نقشه  هاي اجرايي و برآورد هزينه  هاي مورد نياز
2. طراحي تسهيالت ايستگاه  ها در خطوط شامل: تابلوها و عالئم، سرپناه، پوشش جوي آب و عقب  نشيني 

به همراه نقشه  هاي اجرايي و برآورد هزينه  هاي مورد نياز
3. پيشنهاد افزايش خطوط و مسيريابي به همراه نقشه  هاي مورد نياز

4. تخصيص بهينة ناوگان موجود بين خطوط براساس تقاضاي هر خط
5. تعيين فاصلة زماني مناسب براي اعزام وسايل نقلية همگاني در هر يك از خطوط

   و تدوين برنامة زمان  بندي حركت ناوگان در ساعات اوج و غيراوج
6. طراحي مرحلة اول اصالح پايانه  ها، ايستگاه  هاي اصلي و توقفگاه  ها بر حسب اعالم مشاور و تأييد 

كارفرما به همراه نقشه  هاي اجرايي و برآورد هزينه  هاي مورد نياز
7. بررسي ضرورت و امكان سنجي ايجاد خطوط ويژه براي ناوگان حمل و نقل همگاني

8. تعيين ميزان بهبود در شاخص  هاي مهم و معرف عملكرد سيستم از جمله: ميزان بهبود در سرعت 
به  مهم  شاخص  هاي  ساير  و  اصلي  ايستگاه  هاي  در  انتظار  متوسط  زمان  سفر،  سرعت  حركت، 

تشخيص مشاور
اجراي  هزينة  تأمين  براي  ميني  بوسراني  و  اتوبوسراني  شركت  هاي  يا  سازمان  درآمد  منابع  تعيين   .9

راهكارهاي پيشنهادي فوق الذكر

2. بافت قدیمي)مركزي( شهر 
هدف: هدف اصلي از انجام اين مطالعات، »ساماندهي حمل و نقل و ترافيك بافت قديمي و محدودة 
مركزي شهر« است كه به منظور بهبود وضعيت حركت وسايل نقليه خصوصًا وسايل نقلية همگاني 
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و عابرين پياده، كاهش حجم ترافيك، كاهش آلودگي هوا و كاهش مصرف سوخت در محدودة فوق 
الذكر انجام مي  گيرد.

اين مطالعات حداكثر در مدت يك سال با تكيه بر نتايج مطالعات پيشين و توجه به طرح  هاي موجود 
)از جمله طرح  هاي جامع، تفصيلي، هادي و ساير طرح  هاي مطالعاتي كه از طرف شهرداري در اختيار 

مشاور قرار مي  گيرد(، براي افق زماني پنج ساله انجام مي  شود. 
به منظور انجام مطالعات فوق الذكر، الزم است فعاليت  هاي زير انجام شود:

الف( شناسايي وضع موجود 
ب( بررسي و تحليل اطالعات وضع موجود

پ( تعيين مشكالت
ت( ارائة گزينه  هاي ساماندهي

الف( شناسایي وضع موجود
الف -1( تعيين محدودة مورد مطالعه

امور عمراني  تأييد معاون هماهنگي  با  محدودة مركزي )بافت قديمي( شهر به پيشنهاد شهرداري و 
تعيين مي  گردد. بايد توجه داشت كه ممكن است شهرها براساس ساختار شكل گرفته، چند مركزي 

بوده و يا ساختار ديگري داشته باشند كه در اين صورت ممكن است چند محدوده قابل تعريف باشد.
الف -2( گردآوري اطالعات مورد نياز در محدودة مورد مطالعه

الف-2-1. نقشه  ها شامل نقشة شبكة معابر وضع موجود و طرح تفصيلي، نقشة كاربري  هاي عمده، 
مصوبات كميسيون مادة 5 و ساير نقشه  هايي كه از طرف شهرداري در اختيار مشاور قرار مي  گيرد.

الف-2-2. تعيين شبكه معابر اصلي و مهم به پيشنهاد مشاور و با تأكيد كميته فني و بازنگري
الف-2-3. ويژگي  هاي فيزيكي شبكة معابر اصلي و تقاطع  هاي مهم )مقطع عرضي(

الف-2-4. آمار حجم وسايل نقليه و عابرين پياده در شبكة معابر اصلي در ساعات اوج تردد
الف-2-5. آمار حجم حركت  هاي گردشي در تقاطع  هاي مهم به همراه حجم عابر پياده و زمان  بندي 

چراغ  هاي راهنمايي در ساعات اوج تردد
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با تكیه بر مطالعات حمل  و نقل همگاني،  الف-2-6. اطالعات مربوط به حمل  ونقل همگاني 
تاکسي و تاکسي موقت )مسافربرهاي شخصي(

الف-2-7. اطالعات مربوط به منابع مالي و هزينه  هايي كه به طور ساالنه در پنج سال گذشته در اختيار 
شهرداري، راهنمايي و رانندگي و ساير ارگان  هاي ذيربط بوده و صرف بهبود عبور و مرور در شهر شده است.

الف-2-8. اطالعات مربوط به تسهيالت و تجهيزات حمل و نقل درون شهري شامل چراغ  هاي راهنما، 
ميني  بوس،  اتوبوس،  ايستگاه  هاي  پايانه  ها،  حاشيه  اي،  پاركينگ  هاي  خط  كشي  ها،  راهنما،  تابلوهاي 

تاكسي و ايستگاه  هاي موتور و دوچرخه
الف-2-9. آمار مانور پاركينگ  هاي حاشيه  اي در ساعات اوج و غيراوج در معابر اصلي و مهم

الف-2-10. ارائة گزارش و نقشه  هاي مربوط به كارفرما

ب( بررسي و تحليل اطالعات وضع موجود
ب-1. جريان تردد وسايل نقليه و عابرين پياده در معابر مهم در ساعات  هاي اوج

ب-2. عملكرد حمل و نقل همگاني با تكيه بر اتوبوس، ميني  بوس، تاكسي موقت )مسافربر شخصي(
ب-3. وضعيت پاركينگ و دسترسي به كاربري  هاي عمده جاذب سفر ضمن هماهنگي با كارفرما

ب-4. ارائة گزارش و نقشه  هاي مربوط به كارفرما

پ( تعيين مشكالت
پ-1. تردد وسايل نقليه و عابرين پياده در معابر اصلي و تقاطع  هاي مهم با دو ديدگاه مختلف شامل 

تأمين ايمني عابرين پياده و تأمين حركت  هاي گردشي روان  تر با تداخل كمتر براي وسيلة نقليه
پ-2. حمل و نقل همگاني در محدودة مورد مطالعه

پ-3. دسترسي كاربري  هاي عمده جاذب سفر و پاركينگ در محدودة مورد مطالعه
پ-4. ارائة گزارش و نقشه  هاي مربوط به كارفرما

ت( ارائة گزینه  هاي ساماندهي
اين گزينه  ها بايد با تمركز بر روي مشكالت اولويت  بندي شده و محدوديت بودجه ارائه گردد كه شامل 

چند محور اصلي به شرح زير است:
ت-1. گزينه  هاي مربوط به شبكة معابر )اصالح هندسي تقاطع  ها و معابر، بهبود وضع خط  كشي معابر 
و خط  كشي مخصوص عابر پياده، تكميل و توزيع تجهيزات كنترل ترافيك، چراغ  هاي راهنمايي، عالئم 
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و تابلوهاي راهنمايي، پيشنهاد روگذر يا زيرگذر عابر پياده و به طور كلي تسهيل و ايمن سازی عبور و 
مرور وسايل نقليه و عابرين پياده(

ت-2. گزينه  هاي مربوط به حمل و نقل همگاني
كاربري  هاي عمدة جاذب سفر  قرارگيري  در  نظر  )تجديد  زمين  كاربري  به  ت-3. گزينه  هاي مربوط 
تراكم  افزايش  يا  توسعه  از  جلوگيري  كاربري  ها،  احتمال  جابه  جايي،  براي  كارفرما  به  توصيه  ارائة  و 
كاربري  ها باتوجه به طرح  هاي تفصيلي، مصوبات كميسيون مادة 5 و طرح  هاي اجرايي و ساير طرح  هايي 

كه از طرف كارفرما در اختيار مشاور قرار مي  گيرد(.
ت-4. گزينه  هاي مديريتي )اعمال محدوديت  هاي توقف با استفاده از پاركومتر يا كارت پارك و حذف 
پاركينگ  هاي حاشيه  اي در معابر مشكل  دار( يا تردد )از جمله محدودة طرح ترافيك(، بازنگري در جهت 
حركت وسايل نقليه در معابر مهم، مديريت شبكه براي استفادة مخصوص عابرين پياده و موتور سيكلت 

و دوچرخه، بارگيري و تخلية كاال(
ت-5. ارائة گزارش  هاي نهايي و نقشه  ها به كارفرما

ث( تعيين ميزان بهبود ترافيك ناشي از اجراي گزینه  هاي ساماندهي
در اين مرحله، مشاور اثربخشي گزينه  هاي منتخب ارائه شده را براساس شاخص  هاي مناسب و باتوجه 
به هزينة اجراي آنها، تحليل كرده و پس از آن، زنجيرة گزينه  هاي پيشنهادي را براساس محدوديت 
بودجه به كارفرما تحت گزارشي ارائه مي  نمايد تا پس از آن، شهرداري و ارگان  هاي ذيربط براساس 
اعتبارات مربوط، اجراي اين گزينه  ها را در برنامة پنج ساله و يا برنامه  هاي ساالنة خود گنجانيده و به 

طور اولويت  بندي شده به مرحلة اجرا درآورد.

3. اصالح هندسي شبكة معابر و تقاطع  ها
هدف: ارائة راهكارهاي قابل اجرا و اثربخش براي ساماندهي ساختار وضع موجود شبكة معابر براي افق 
پنج ساله در محدوده  اي مشخص باتوجه به امكانات و محدوديت  هاي مالي شهرداري  ها. اين راهكارها 

بايد به صورت اولويت  بندي شده مشخص شوند.

گام 1: گردآوري اطالعات موجود
 گردآوري نقشه  ها. شامل نقشة شبكة معابر وضع موجود شهر در مقياس  هاي مناسب و نقشة شبكة 
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معابر پيشنهادي شهر در طرح  هاي توسعة شهري )جامع، تفصيلي، هادي و ساير طرح  هايي كه از 
طرف كارفرما در اختيار مشاور قرار مي  گيرد(.

  گردآوري مطالعات انجام شدة قبلي در اين زمينه
 گردآوري آمار تصادفات در محدودة مورد نظر

پاركينگ،  وضعيت  تردد،  مقاطع عرضي جهت  شامل  معابر  شبكة  فيزيكي  ويژگي  هاي  گردآوري   
چراغ  ها و ديگر عالئم راهنمايي و رانندگي، ايستگاه  ها و پايانه  هاي حمل و نقل همگاني، پل  هاي عابر 

پياده و ساير ويژگي  هاي مورد نياز به تشخيص مشاور
  گردآوري آمار حجم تردد وسايل نقلية موتوري در شبكة معابر اصلي و بااهميت )اين آمار مي  تواند 
شامل حجم عابرين پياده كه به نوعي ايمني آنان تحت خطر بوده و يا سبب اختالل در جريان تردد 
به ويژه در تقاطع  ها مي  گردند نيز باشد( در ساعات بحراني )اوج( و تعيين روند تغييرات اين حجم 

نسبت به قبل )در صورت وجود آمار قبلي(
  تعيين سلسله مراتب شبكة معابر درون شهري در محدودة مورد مطالعه و تعيين شبكة معابر اصلي 

و بااهميت براساس ضوابط و معيارهاي مصوب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
  گردآوري اطالعات مربوط به نقاط تصادف خيز در شبكة معابر اصلي و با اهميت بر مبناي آمار تصادفات 

گام 2: تحليل اطالعات
تحليل اطالعات گردآوري شده در گام  هاي قبل و تعيين عملكرد شبكة معابر )شامل خيابان  هاي اصلي 

و بااهميت و تقاطع  هاي وابسته به آن(
تعيين نقاط بحراني و مشكل  دار در شبكة معابر اصلي براساس تحليل انجام گرفته در گام قبل و با 

استفاده از شاخص  هاي مناسب و مربوط

گام 3: ارائة راهكارها
راهكارهاي ساماندهي كوتاه مدت به صورت اولويت  بندي شده )اين راهكارها مي  توانند شامل روش  هاي 
مديريتي شامل تغيير تعداد خطوط عبوري در جهات مختلف حركت، تغيير جهت تردد، سياست مديريت 
پاركينگ  هاي حاشيه  اي و بهبود وضعيت ايستگاه  ها و پايانه  هاي حمل و نقل همگاني با هدف افزايش 
ظرفيت شبكة معابر و ارائة راهكارهاي اجرايي براي بهبود حركت موتور سيكلت و دوچرخه، اصالح 
هندسي تقاطع  ها، ميادين، پياده  روها، در جهت افزايش كارايي و كنترل ارتفاع جداول براساس ضوابط و 
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معيارهاي مورد تأييد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و تأمين فاصلة ديد در تقاطع  ها و 
ساير راهكارها به تشخيص مشاور باشند.(

گام 4: تعيين اثربخشي راهكارهاي ارائه شده با استفاده از شاخص  هاي مناسب و مربوط

گام 5: تعيين هزینة اجراي هر یك از راهكارها و مقایسة هزینة ریالي اجراي هر پروژه 
به صورت اولویت  بندي شده، همزمان با اثربخشي آنها

نيمرخ  ارائة  و  طراحي  شامل  مربوط  نقشه  هاي  و  شده  اولويت  بندي  نهايي  راهكارهاي  ارائة   :6 گام 
عرضي معابر، پالن و پروفيل طولي معابر، جانمايي و طراحي مرحلة اول تجهيزات ايمني، ارائة نحوة 
شامل  حمل و نقل  تسهيالت  اول  مرحلة  طراحي  و  جانمايي  و  سطحي  آب  هاي  هدايت  و  جمع  آوري 
ايستگاه  ها و پايانه  هاي حمل و نقل همگاني و پاركينگ حاشيه  اي و برنامة زمان  بندي حداكثر پنج سالة 

اجراي آنها در يك گزارش اصلي.

صورتجلسة هجدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 4192/37 مورخ 76/10/29 جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 
شمارة  پيشنهاد  به  عنايت  با  گرديد.  تشكيل  عالي  شوراي  دبيرخانة  در   76/11/15 تاريخ  در  كشور 
3/3655/3، مورخ 76/10/27، سازمان حفاظت محيط زيست و بررسي  هاي كارشناسانه در جلسة مورخ 
از استماع  ارائه كرد، اعضا پس  نتيجة آن را دبير شوراي عالي به جلسه  76/10/29 كميتة فني كه 
سخنان نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و ديگر اعضاي شوراي عالي، تصميماتي به شرح 

زير اتخاذ نمودند:
اعضاي شوراي عالي اقدامات اجرايي در روز 29 دي )روز هواي پاك( را به شرح زير تصويب كردند و 
مقرر شد ارگان  هاي ذي ربط با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، افكار عمومي را از تصميمات 
اتخاذ شده آگاه كنند و هماهنگي  ها و برنامه  ريزي  هاي الزم را انجام دهند و پس از ابالغ اين صورتجلسه 

در روز 29 دی، تصميمات ذيل اجرا شوند:
1. تردد كلية خودروهاي سواري شخصي و دولتي و موتور سيكلت  ها در محدودة طرح ترافيك ممنوع 
است. اين ممنوعيت شامل خودروهاي اداري طرح ترافيك نيز مي  شود. به عالوه شهرداري تهران 
از صدور مجوز روزانه خودداري مي  كند. معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل ناجا، در حد 
مقدورات و امكانات مشابه ساير روزها، با خودروهايي كه اين ممنوعيت را رعايت نكنند، براساس 
مقررات موجود برخورد مي  كند. خودروهايي كه خدمات آتش نشاني و فوريت  هاي پزشكي را انجام 
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مي  دهند از اين قاعده مستثني هستند.
2. با همكاري شهرداري تهران و معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل ناجا، برخي از مسيرها 

به تردد عابران پياده اختصاص مي  يابد.
قرار  حومه  و  تهران  اتوبوسراني  اختيار شركت  در  كه  دولتي  ارگان  هاي  و  سازمان  ها  اتوبوس  هاي   .3

مي  گيرد با برنامه  ريزي شركت واحد، در روز 29 بهمن وارد ناوگان حمل و نقل عمومي مي  شوند.
4. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، نسبت 
به آماده كردن اذهان عمومي براي مشاركت در اين برنامه و نيز بهره  برداري از نتايج آن، اقدامات 

الزم معمول می  دارند.
5. سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري ديگر ارگان  هاي ذيربط )شهرداري تهران، 
نيروي انتظامي و...( نتايج اجرا را ارزيابي كند و طي گزارشي به اطالع اعضاي شوراي عالي و عموم 

مردم برساند.
6. در خصوص پيشنهاد جابه  جايي رايگان توسط اتوبوس  هاي شركت واحد و اتوبوس  هاي دولتي در روز 
هواي پاك، ضمن موافقت با اين پيشنهاد، مقرر شد مراجع ذيربط نيز در اين خصوص همكاري نمايند.

صورتجلسة نوزدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  دبيرخانة   ،76/12/6 مورخ   4355/37/6 شمارة  دعوتنامة  براساس 
شهرهاي كشور، نوزدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در تاريخ 76/12/17 
تشكيل گرديد. در آغاز جلسه، دبير شوراي عالي گزارشي از وضعيت تصادفات، ضرر و زيان  هاي ناشي 
از آن و چگونگي تهية دستورالعمل كميتة تخصصي ايمني ترافيك شهرهاي كشور را ارائه نمود. پس 
از آن، اعضا ضمن بررسي و تبادل نظر، تشكيل كميتة تخصصي ايمني و دستورالعمل مربوطه را به 

شرح زير تصويب نمودند.

دستورالعمل کمیتة تخصصي ایمني ترافیک شهرهاي کشور

عالي  شوراي  تأسيس  قانون   5 مادة  موضوع  آيين  نامه   2 مادة  »ج«  و  »ت«  بندهاي  به  استناد  با 
هماهنگي، ترافيك شهرهاي كشور و به منظور نيل به افزايش ايمني و كاهش تصادفات و عوارض 
الزم  هماهنگي  هاي  ايجاد  و  ترافيك  و  حمل و نقل  در  ايمني  سطح  بودن  پايين  يا  فقدان  از  ناشي 
ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  فني  بازوي  عنوان  به  ايمني  تخصصي  كميتة  يكپارچه،  اقدامات  و 
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شهرهاي كشور، با وظايفي كه در اين دستورالعمل مشخص شده، تشكيل مي  شود.

1. اهداف
  افزايش ايمني و تأكيد بر آن در مطالعه، طراحي، ساخت، نگهداري و بهره  برداري از تسهيالت و 

فعاليت  هاي حمل و نقل درون شهري
  كاهــش شــدت و تعــداد تصادفــات و عــوارض ناشــي از فقــدان يــا پاييــن بــودن ســطح ايمنــي 

ــك ــل و ترافي در حمل و نق

2. روش  ها
سعي در اتخاذ راهكارهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي افزايش سطح ايمني با تأكيد بر 
ارتقاي سطح  و  نقليه  وسايل  نارسايي  رفع  حادثه  خيز،  نقاط  ايمن سازی  و  محيط  حادثه  آفرين  عوامل 

فرهنگ عمومي جامعه به كمك:
  تحقيق پيرامون ايمني

  ارائة پيشنهاد براي توسعه و ايجاد پايگاه  هاي اطالعاتي الزم
  ارائة پيشنهاد براي اصالح و تدوين استانداردها، آيين  نامه  ها و دستورالعمل  هاي الزم در سطح ملي

  ارائة پيشنهاد براي اصالح قوانين و مقررات و روش  هاي اعمال آنها
  ارائة پيشنهاد براي آموزش  هاي الزم

  ارائة پيشنهاد براي تأمين منابع مالي به منظور توسعه و ترويج ايمني در سطح ملي
  ارائة پيشنهاد براي خدمات فوريتي )اورژانس(

  ارائة پيشنهاد براي ايجاد هماهنگي بين نهادهاي مؤثر در ايمني حمل  ونقل و ترافيك

3. اعضاي كميته
  وزارتخانه  ها و سازمان  هاي عضو شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

  سازمان صدا و سيما
 ديگر وزارتخانه  ها، سازمان  ها و نهادها )به تناسب موضوعات جلسه(

4. حوزة مطالعات و تحقيقات
كميته در حوزة حمل و نقل و ترافيك شهرها از طريق مطالعه و تحقيق، تجديد نظر و يا پيشنهاد سياست  ها 

و روش  هاي اجرايي در قالب طرح  هاي فوري و كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت فعاليت مي  نمايد.
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5. حوزه  هاي ارائة پيشنهاد
پيشنهادهاي طرح  هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مندرج در بند 4 در چارچوب يكي از عوامل چهارگانة ذيل هستند:

  آموزش و تبليغات
  قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آنها

  مهندسي و طراحي محيط، ترافيك و وسيلة نقليه
  مديريت ترافيك و هماهنگي و ارزيابي طرح  هاي ترافيك

صورتجلسة بيستمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 6266/37 مورخ 77/9/24 جلسة اضطراري شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
بنا به تقاضاي سازمان حفاظت محيط زيست در ساعت 19 سه  شنبه 77/9/24 در  شهرهاي كشور، 
وزارت كشور تشكيل گرديد. در آغاز جلسه، دبير شوراي عالي گزارشي از بحراني بودن آلودگي هواي 
تهران و اعالم وضعيت شرايط اخطار توسط وزارت بهداشت و درمان و اعالمية صادره از سوي معاونت 
راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل ناجا و پخش آن در صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مبني 
بر اجراي طرح محدوديت حركت براساس شماره  هاي زوج و فرد خودروها و عدم هرگونه هماهنگي 
با شوراي عالي را اعالم داشت. سپس رياست شورای هماهنگی ترافيك شهرهای كشور از حاضرين 
در جلسه درخواست نمودند كه راهكارهاي فوري و قابل اجرا براي گذر از بحران فعلي، طرح نيروي 
انتظامي و پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست را به جلسه ارائه نمايند. در ادامه، معاونت راهنمايي و 
رانندگي گزارشي از چگونگي صدور اطالعيه را اعالم و از طرح يادشده دفاع نمود و پس از دو ساعت 
بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشكالت متأثر از اجراي طرح باال و عدم امكان پاسخگويي 

به آنها، اعضاي شوراي عالي تصميماتي به شرح زير اتخاذ نمودند:
1. از وزارت آموزش و پرورش درخواست شود كه روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 77/9/26 كلية 

مدارس را تعطيل كند.
2. معاونت راهنمايي و راننـدگي و امور حمل و نقل ناجا، كنتر ل و نظارت دقيـق بر تردد در محدودة 
ممنوعة ترافيك شهر تهران را به طور مستمر اعمال و از ورود خودروهاي فاقد مجوز جداً جلوگيري 

نمايد و شهرداري تهران نيز از صدور مجوز يك روزه تا اطالع ثانوي خودداري نمايد.
3. نظر به اين كه اعالم كان لم يكن بودن اطالعية معاونت راهنمايي و رانندگي به مصلحت نمی  باشد، به 
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اعالم گردد كه از ادامة پخش اطالعية مذكور خودداری 
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نمايد و به عالوه معاونت راهنمايي و رانندگي نيز برگة جريمه  اي به اين منظور صادر ننمايد.
و  نهادها  همكاري  با  گرديد  موظف  عالي  شوراي  دبيرخانة  بحران،  مواقع  در  آمادگي  منظور  به   .4

ارگان  هاي عضو، نسبت به مطالعه و تهية دستورالعمل اجرايي شرايط بحران اقدام نمايد.

صورتجلسة بيست  ویكمين جلسه شوراي  عالي  هماهنگي ترافيك شهرهاي  كشور
براساس دعوتنامة شمارة 6401/37 مورخ 77/10/8، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 

كشور در تاريخ 77/10/12 با حضور اكثر اعضا در ساعت 14 تشكيل گرديد.
با  از آن  ارائه كرد و پس  در آغاز جلسه، دبير شورا گزارشي در خصوص موارد دستور كار جلسه 
نمايش فيلمي از عدم كنترل و برخورد قانوني با متخلفين كه به محدودة ممنوعه وارد مي  شوند، اعالم 
ترافيك شهرهاي كشور در جلسة اضطراري مورخ  تأكيد شوراي عالي هماهنگي  گرديد كه عليرغم 
77/9/24 و تأييد و ابالغ مصوبه توسط وزير محترم كشور به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، 
متأسفانه براساس گزارشات واصله از مديريت محترم امور اجرايي شوراي اسالمي شهر تهران، و سازمان 
حمل و نقل و ترافيك، مشاهده شده كه كنترلي در داخل منطقه محـدودة ممنوعه صورت نمی  گيرد و 

پس از بحث و  تبادل نظر دربارة هريك از دستور كارهاي جلسه به شرح زير تصميم  گيري شد:
1. ضمن تأكيد بر كنترل و نظارت دقيق بر تردد در محدودة ممنوعة ترافيك شهر تهران و برخورد با 
متخلفين، در صورت ضرورت، وزارت كشور براي انجام اين مهم اقدامات حقوقي و قانوني بايسته 

را معمول نمايد.
2. دبيرخانة شوراي عالي براي بررسي و مطالعة وسعت و ميزان جريمة ورود به محدودة ممنوعه، با 

همكاري ساير اعضا و شهرداري تهران، اقدامات الزم را معمول نمايد.
3. به منظور رفع مشكل سرويس  هاي شركت مسافربري سير و سفر مقرر گرديد مسئله به نيروهاي 
انتظامي انعكاس داده شود تا موانع از بين برود و در صورت نياز، وزارت كشور اقدامات حقوقي الزم 
را انجام دهد. همچنين شهرداري تهران موظف شد انجام مطالعات درخواستي، در خصوص تعيين 

نقاط جديد پايانه  اي و مكان  يابي آنها تسريع و نتيجه را به اطالع شوراي عالي برساند.
4. در مورد بررسی درخواست  های ارگان  ها، ادارات و نهادهاي مختلف مبني بر نياز به تعداد بيشتر مجوز 
ورود به محدودة ممنوعه )برچسب – كارت( مقرر شد دبيرخانة شوراي عالي با همكاري شهرداري 

تهران، بررسي  هاي الزم را انجام دهد و تقاضاي واقعي را در اسرع وقت گزارش نمايند.
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5. دبير شوراي عالي توضيحاتي در مورد نياز به مطالعه در سطح ملي براي كاهش تقاضاي سفر را ذكر 
كرده و يادآور شدند كه نياز به همكاري وزارت پست و تلگراف و تلفن و ديگر ارگان  ها و همچنين 
استفاده از خدمات مشاوران اجتناب  ناپذير است و اين مورد در دستور كار دبيرخانة شوراي عالي قرار 

گرفته كه نتيجة آن در جلسات بعد ارائه خواهد شد.
6. مقرر گرديد كه جلسات شوراي عالي اولين دوشنبه هر ماه از ساعت 13 الي 15 تشكيل گردد.

صورتجلسة بيست  ودومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 6576/37 مورخ 77/10/26، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 

كشور در تاريخ 77/10/30 پس از حضور اعضای محترم، در ساعت 18 تشكيل گرديد. 
آغاز جلسه، دبير شوراي عالي، گزارشي در خصوص دستور كار جلسه و چگونگي تهيه و تدوين  در 
دستورالعمل اجرايي وضعيت اضطراري آلودگي هوا ارائه و پس از بحث و تبادل نظر در مورد هر يك از 

موارد دستور كار جلسه به شرح زير تصميم  گيری شد:
به امضای  آلودگي هوا در 7 صفحه تصويب شد كه متن  اجرايي وضعيت اضطراري  1. دستورالعمل 

اعضا می  رسد.
2. بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست، روز 29 دی ماه به عنوان روز هواي پاك تعيين و از 
كلية وزارتخانه  ها، ارگان  هاي دولتي، نظامي و نهادهاي انقالب اسالمي و عموم شهروندان محترم 
از انجام سفرهاي غيرضروري در صورت نياز به انجام  تهراني درخواست گرديد ضمن خودداري 
سفر، حتي المقدور از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده نمايند و با سازمان حفاظت محيط زيست 

همكاري الزم را معمول دارند.
همچنين مقرر گرديد در روز هوای پاك: 

الف( ادارة كل راهنمايي و رانندگي تهران نسبت به جلوگيری از تردد خودروهاي مجاز با كمتر از 
ظرفيت تعيين شده  و الزام آنان به تردد با حداكثر ظرفيت قانوني در محدودة ممنوعة ترافيك اقدام 

نمايد. بديهي است خودروهاي عمومي از اين قاعده مستثني هستند.
و  اتوبوس  دستگاه   300 افزايش  با  گرديد  موظف  حومه  و  تهران  اتوبوسراني  واحد  شركت  ب( 
تخصيص مناسب آن، سفرهاي افزوده شده در حوزة شهر تهران و به ويژه محدوده طرح ترافيك 

و اطراف آن را پاسخ دهد.
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3. باتوجه به تأكيد رياست محترم جمهوري، صدور مجوز يك روزة ورود به محدودة ممنوعه از اين 
تاريخ ملغي می  باشد.

4. چگونگي صدور و تحويل مجوزهاي ورود به محدودة ممنوعه از سوي سازمان حمل و نقل و ترافيك 
تهران به صورت جدي از طريق دبيرخانه  ی شورای عالی بازرسي گردد و گزارش مربوطه در جلسة 

آتي شوراي عالي ارائه شود.
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وزارت كشور
معاونت هماهنگي امور عمراني

دفتر حمل و نقل ودبيرخانة شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

دستورالعمل اجرايي
وضعيت اضطراري آلودگي هوا

به علت کیفیت خاص جوي و پایداري وارونگي دما
موضوع مادة 7 قانون نحوة جلوگیري از آلودگي هوا مصوب 74/2/3

مصوب بیست و دومین جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور
دي ماه 1377
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دستورالعمل اجرايي وضعيت اضطراري آلودگي هوا
علت کیفیت خاص جوي و پایداري وارونگي دما

موضوع مادة 7 قانون نحوة جلوگیري از آلودگي هوا مصوب 74/2/3

مقدمه
مراكز صنعتي  از جمله خودروها،  آلوده  كنندة هوا  منابع  بزرگ،  توسعة شهرهاي  و  افزايش جمعيت  با 
و كارخانه  ها و منابع گرمايش خانگي به طور روزافزون رشد نموده و سبب آلودگي هواي اين شهرها 
مي  گردد. بدون شك نبود قاعده و روش مشخص براي نظارت و كنترل بر منابع آاليندة هوا و نحوة 
استفاده از آنها، به بروز فجايع زيست محيطي منجر خواهد شد. به همين دليل قانون نحوة جلوگيري 
از آلودگي هوا در تاريخ 74/4/3 به تصويب مجلس محترم شوراي اسالمي رسيد. مادة 7 اين قانون به 

شرح زير مي  باشد:
به حدي برسد كه  آلودگي هواي شهرها  به علت كيفيت خاص جوي،  »در مواقع اضطراري كه 
به شدت  را  انسان و محيط زيست  آموزش پزشكي، سالمت  بهداشت، درمان و  به تشخيص وزارت 
نيروي  و  )شهرداري  ها  كشور  وزارت  همكاري  با  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  بيندازد،  مخاطره  به 
ايران( ممنوعيت يا محدوديت  هاي موقت زماني، مكاني و نوعي را براي  انتظامي جمهوري اسالمي 
منابع آلوده  كننده برقرار نموده و بالفاصله مراتب را از طريق رسانه  هاي همگاني به اطالع عموم خواهد 
و  ممنوعيت  رفع  به  نسبت  هوا، سازمان  آلودگي  و كاهش  اضطرار  برطرف شدن وضعيت  با  رسانيد. 

محدوديت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع عموم خواهد رسانيد.«
در روزهاي زيادي از سال به خصوص فصول سرما، در بسياري از شهرهاي بزرگ كشور به دليل 
وقوع پديدة وارونگي دما، پتانسيل آلودگي هوا به شدت باال رفته و شـرايطي كه مشمول مادة 7 قانون 

نحوة جلوگيري از آلودگي هوا مي  باشد، ايجـاد مي  گردد.
بر اين اساس و با عنايت به آيين  نامة اجرايي تبصرة 6 همين قانون در بيستمين جلسه شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور )كه در تاريخ 77/9/24 به درخواست سازمان حفاظت محيط 
زيست و به دنبال اعالم وضعيت اضطراري توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تشكيل 
گرديد(، دبيرخانة شوراي عالي موظف گرديد با همكاري نهادها و ارگان  هاي عضو نسبت به مطالعه و 

تهية دستورالعمل اجرايي شرايط بحران آلودگي هوا، اقدام نمايد.



48

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

و  كارشناسي  متعدد  تشكيل جلسات  و  كلية دست  اندركاران  از  نظرخواهي  راستا ضمن  در همين 
و  ارتباط  نحوة  ديگر،  كشورهاي  در  مشابه  شدة  تجربه  نمونه  هاي  بررسي  و  اطالعات  جمع  آوري  با 
از حد استاندارد،  آلودگي بيش  پايداري وارونگي دما و  ارگان  هاي مربوط در شرايط  وظايف نهادها و 
تعيين و اقدامات مقتضي در سه سطح مختلف عملكردي با گزينه  هاي متناسب با آن شرايط، بررسي و 

تصميماتي اتخاذ گرديد.
الزم به يادآوري است كه در اين جلسات بر تقويت ناوگان حمل و نقل همگاني و كاهش تقاضاي 
سفر به عنوان راه حل  هاي اساسي معضالت ترافيكي و همچنين انجام معاينة فني و معاينة خروجي 
براي گازسوز نمودن خودروهاي دولتي، شركت  ها و سازمان  هاي  به عالوه تالش  اگزوز خودروها، و 
اتوبوسراني و تاكسيراني، و خودروهاي شخصي با پرداخت تسهيالت الزم از طريق سيستم بانكي و 
حذف خودروهاي مستهلك )با بيش از 20 تا 25 سال عمر( از مجموعة حمل و نقل شهري كشور كه 
بالطبع منجر به كاهش چشمگير آلودگي هوا و تردد سريع  تر و ايمن  تر خواهد شد، تأكيد شد. البته اين 
روش  ها در ميان مدت و بلندمدت ثمربخش بوده و براي شرايط بحران بايد راه  هايي كه آثار سريع  تري 

را به دنبال داشته باشد نيز مشخص شود.
بايـد به اين نكته توجه داشت كه استفاده از خودروي شخصي نه يك حق بلكه امتيـازي

است كه از سوي جامعه به افراد واگذار شده است و در صورتي كه استفاده از اين خودرو منافع جمعي را 
به خطر بيندازد، مي  بايست اين امتياز را سلب نموده و يا محدوديت  هايي براي آن ايجاد كرد. براساس 
براي  مخلتفي  محدوديت  هاي  هوا،  آلودگي  بحران  با  مقابله  مدت،  كوتاه  روش  هاي  در  نگرش،  اين 

استفاده از خودروهاي شخصي اعمال مي  گردد.

نحوة ارتباط و وظایف نهادها و ارگان  هاي مربوط،
در شرایط پایداري وارونگي دما و آلودگي بیش از حد استاندارد

1. سازمان هواشناسي بروز پديدة وارونگي دما را براي حداقل 48 ساعت آينده پيش  بيني مي  كند. در 
صورت احتمال وقوع پايداري وارونگي دما، بالفاصله به:

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي:
- ادارة كل بهداشت محيط و حرفه  اي )در تهران(،

- معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان، واحد بهداشت محيط 
)در استان  ها(
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  وزارت كشور: استانداري  ها
  سازمان حفاظت محيط زيست: ادارات كل محيط زيست استان

اطالع داده مي  شود.
ادارة كل محيط زيست تهران و  ادارة كل بهداشت محيط و حرفه  اي،  بر  تبصره: در تهران عالوه 
استانداري، مراتب به اطالع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست 

و وزارت كشور نيز خواهد رسيد.
2. وزارتخانه  ها و سازمان ياد شده و واحدهاي تابعة آنها، پس از اطالع از احتمال وقوع پايداري وارونگي 
هوا  آاليندة  مواد  ميزان  دارند،  اختيار  در  كه  هوا  آلودگي  ايستگاه  هاي سنجش  از  استفاده  با  دما، 
را اندازه  گيري نموده و نتايج سنجش خود را هر 6 ساعت يك بار كه از ساعت 9:30 صبح آغاز 
مي  گردد براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )كميتة بهداشت هوا( و سازمان هواشناسي 

كشور )و يا ادارات مربوط در استان  ها( ارسال مي  كنند.
تبصرة 1: شهرداري  هايي كه مجهز به دستگاه سنجش آلودگي هوا مي  باشند، نيز با دريافت گزارش 
از سازمان هواشناسي )و يا ادرات مربوط در استان  ها(، نتايج سنجش را به وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي )كميتة بهداشت هوا( و سازمان هواشناسي كشور )و يا ادارات مربوط در استان  ها( اعالم 

مي  كنند.
تبصرة 2: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )ادارة كل بهداشت محيط و حرفه  اي در تهران و 

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان، واحد بهداشت محيط
پايداري  احتمال وقـوع  بر  از دريافت پيش  بيني سازمان هواشناسي مبني  استان  ها( بالفاصله پس  در 
وارونگي دما، كميتة بهداشت هوا را مطلع مي  سازد. اين كميته تا دريافت اطالعات مربوط به ميزان 

آالينده  هاي هوا، مقدمات اقدامات بعدي خود را فراهم مي  كند.
به  كه  هوا  آالينده  هاي  ميزان  به  مربوط  اطالعات  دريافت  از  پس  بالفاصله  هوا  بهداشت  كميتة   .3
)PSI( هوا  آلودگي  استاندارد  شاخص  ميزان  مي  كند،  دريافت  بار  يك  ساعت   6 هر  منظم   طور 

 را تعيين كرده و به ترتيب زير اعالم وضعيت مي  كند و مراتب را به اطالع سازمان حفاظت محيط 
زيست )ادارات كل محيط زيست استان(، وزارت كشور )استانداري  ها( و سازمان هواشناسي كشور 

)و يا ادارات مربوط در استان  ها( مي  رساند.
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الف( PSI< 250> 100 اعالم وضعيت هشدار
ب( PSI≤ 350> 250 اعالم وضعيت اضطرار

پ( PSI 350≤ اعالم وضعيت بحران
تبصره: در صورتي كه كميتة بهداشت هوا، اطالعات متفاوتي از ميزان آالينده  هاي هوا دريافت كند، 

اطالعات ارسالي از سوي ادارات كل حفاظت محيط زيست استان  ها را مالك عمل خواهد داد.
4. پس از اعالم هر يك از وضعيت  هاي سه  گانة هشدار، اضطرار و بحران به سازمان حفاظت محيط 
زيست )ادارات كل محيط زيست استان( و وزارت كشور )استانداري  ها(، كميتة نظارت و هماهنگي 
مواقع اضطراري آلودگي هوا، مركب از نمايندگان تام االختيار سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كشور و سازمان هواشناسي كشور، با مسئوليت استانداري 
تشكيل مي  شود تا تصميمات الزم را براساس اين دستورالعمل اتخاذ و نتايج صرفًا از طريق دبير 
ايران و خبرگزاري جمهوري اسالمي  كميته به اطالع سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
اجراي صحيح تصميمات  بر  و  برساند  اقدامات مربوط  انجام  براي  ذيربط  نهادهاي  و ساير  ايران 
توسط ارگان  هاي ذيربط نظارت كند. پس از عادي شدن وضعيت و اتخاذ تصميم در كميتة نظارت 
و هماهنگي، اعالم وضعيت عادي و رفع محدوديت  ها و ممنوعيت  ها توسط دبير كميته و از طريق 
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران انجام مي  پذيرد.

تبصره: دبيرخانة اين كميته در استانداري  ها مستقر و دبير آن مدير كل حفاظت محيط زيست استان 
خواهد بود. نمودار مراحل ياد شده در صفحة بعد ارائه شده است.
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نحوه ارتباط و وظایف نهادها و ارگان های مربوط، در شرایط پایداری وارونگی دما و 
آلودگی بیش از حد استاندارد هوا
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اقدامات در وضعيت هشدار
توصيه به مردم، از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و خبرگزاري جمهوري اسالمي 

ايران و ساير روش  هاي اطالع  رساني.
1. مشاركت عمومي و خودداري از هرگونه فعاليت كه منجر به افزايش آلودگي هوا مي  شود از جمله: 

روشن كردن آتش در معابر، سوزاندن الستيك، عمليات قيركاري و نظاير آن
2. كاهش فعاليت بيماران قلبي و ريوي و مبتال به آسم، به خصوص در فضاي باز

3. عدم خروج غيرضروري از منزل
4. استفاده از ماسك استاندارد

5. استفاده از مواد غذايي مناسب )براي اين شرايط(
6. استفادة بهينه در مصرف سوخت و وسايل حرارتي )آبگرمكن، بخاري و...( و كاهش درجه حرارت در 

فضاهاي مسكوني، تجاري و اداري
7. كاهش استفاده از وسايل نقلية شخصي و استفاده از وسايل همگاني و هم  پيمايي

8. تنظيم موتور خودروها
9. دقت در هنگام سوخت  گيري در جايگاه  ها و جلوگيري از سرريز شدن بنزين و ساير سوخت  ها

توصيه به ادارات و ارگان  ها در اسرع وقت و از طريق دورنگار و يا ساير شيوه  هاي ممكن اطالع  رساني
1. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران:

  انتقال سريع پيام  ها و اطالعيه  هاي كميتة نظارت و هماهنگي، توصيه و جلب همكاري و مشاركت عمومي
2. وزارت آموزش و پرورش:

حضور  كاهش  نظير  پيشگيرانه  اقدامات  انجام  و  دانش  آموزان  به  اطالع  رساني  و  آماده سازي    
دانش  آموزان در فضاي باز، كاهش فعاليت  هاي بدني و...

3. ادارات راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل نواحي انتظامي:
  كنترل دقيق  تر خودروهاي فاقد برگ معاينه )برچسب( و خودروها و موتورسيكلت هايي كه آاليندگي 

قابل رويت دارند.
ترافيك  ترافيك در تهران و شهرهايي كه داراي محدودة مصوب    كنترل دقيق  تر محدودة طرح 

خواهند شد.
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4. ادارات، ارگان  ها و سازمان  هاي دولتي، نظامي و نهادهاي انقالب اسالمي:
  استفادة كمتر از خودروهاي دولتي از طريق كاهش مأموريت  هاي غيرضروري و ترغيب هم  پيمايي

  تأكيد بر انجام معاينة فني خودروها
5. شهرداري  ها: 

  انعكاس اخبار ترافيكي از طريق مراكز كنترل ترافيك و همكاري با صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
ايران و انتشار آگهي براي اطالع همگان از محدوده  ها و ساعات ممنوعة تردد

  خودداري از فعاليت  هايي كه در معابر موجب افزايش آلودگي هوا مي  گردد.
اين اقدامات پس از تصميم  گيري در كميتة نظارت و هماهنگي به مورد اجرا گذارده مي  شود.

اقدامات در وضعيت اضطرار
در وضعيت اضطرار، عالوه بر توصيه  هايي كه در وضعيت هشدار صورت مي  پذيرد، اقدامات عملي زير 

متناسب با شرايط هر شهر، توسط نهادها و سازمان  هاي ذي  ربط انجام خواهد شد:
1. ادارات راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل نواحي انتظامي:

  اعمال محدوديت  هاي نوع خودرو و زمان، در يكي از محدوده  هاي مصوب ترافيكي
تبصره: محدوده  ها، ساعات ممنوعه و خودروهاي مجاز براساس آيين  نامة اجرايي تبصرة مادة 6 قانون 
نحوة جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 76/2/14 و اصالحية مورخ 77/9/18 همين آيين  نامه، كه 

قباًل به تأييد شوراي هماهنگي ترافيك استان و تصويب وزير كشور رسيده باشد، تعيين مي  شوند.
  ممنوعيت حركت سواري  هاي تك سرنشين در يكي از محدوده  ها

  تردد نوبتي )زوج و فرد يا ديگر روش  ها( خودروهاي داراي مجوز تردد در محدوده
  تردد نوبتي )زوج و فرد يا ديگر روش  ها( كلية خودروها در يكي از محدوده  ها

  جلوگيري از تردد كلية سواري  ها و موتورسيكلت  ها با آاليندگي قابل رويت
تذکر: گشت انتظامي، گشت اتوبوسراني و تاكسيراني، تاكسي  ها، مؤسسات تاكسي سرويس، خودروهاي 
آب،  امداد  )آتش  نشاني،  امداد  خودروهاي  بيماران خاص،  جانبازان،  پزشكان،  پزشكي،  فوريت  هاي 
برق، پست، مخابرات( و خودروهاي حمل زبالة شهرداري  ها از محدوديت  هاي اعمال شده در اين 

شرايط مستثني مي  باشند.
2. شهرداري  ها:

  عدم صدور مجوز روزانة ورود به محدوده
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3. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي:
  استقرار مراكز سيار بهداشتي در چهارراه  ها و مراكز شلوغ و آلوده  تر

ادارات و سازمان  هاي خدماتي:
  استفاده از ماسك استاندارد توسط پرسنل خدمت )راهنمايي و رانندگي، شهرداري و...(

  تعطيلي مهد كودك  ها )از طريق ادارات بهزيستي(
4. وزارت آموزش و پرورش:

  تعطيلي مراكز پيش دبستاني، دبستان  ها و مدارس راهنمايي
5. ادارات، ارگان  ها و سازمان  هاي دولتي، نظامي و نهادهاي انقالب اسالمي:

  تأخير دو ساعته در شروع يا پايان كار مراكز اداري
مدارس  و  دبستان  ها  دبستاني،  پيش  مراكز  در  تحصيل  به  )مشغول  دانش  آموزان  اولياي  تشويق    
راهنمايي( و كودكاني كه به مهد كودك مي  روند، به گرفتن مرخصي و همكاري مديران با كاركنان 

در اين زمينه
6. وزارت صنايع و سازمان حفاظت محيط زيست:

  تعطيلي موقت كارخانه  ها و مراكز آلوده  كنندة شهر
7. شركت  ها و سازمان  هاي اتوبوسراني )شهرداري  ها(:

  تطبيق ساعات كار اتوبوسراني با ساعات كار اداري و مراكز آموزشي
  به كارگيري حداكثر توان ناوگان اتوبوسراني شهري در جابه  جايي مسافر

اين اقدمات پس از تصميم  گيري در كميتة نظارت و هماهنگي به مورد اجرا گذارده مي  شود.

اقدامات در وضعيت بحران
اقدامات وضعيت  در وضعيت هشدار صورت مي  پذيرد،  توصيه  هايي كه  بر  بحران، عالوه  در وضعيت 

اضطرار به شرح زير تشديد خواهد شد:
1. ادارات راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل نواحي انتظامي:

در  گازسوز،  خودروهاي  استثناي  به  شخصي  پالك  داراي  خودروهاي  ترديد  كامل  ممنوعيت    
بزرگ  ترين محدودة ترافيكي مصوب

تبصرة 1: موارد استثناء كه نياز به تردد دارند )بيماران و ...( به تشخيص ادارات راهنمايي و رانندگي 
مجاز به تردد مي  باشند.
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عالوه  به  اتوبوسراني،  سازمان  هاي  و  شركت  ها  اتوبوس  هاي  از  اعم  همگاني  حمل و نقل   :2 تبصرة 
اتوبوس  ها و ميني  بوس  هاي تحت پوشش آنها، تاكسي  ها و مؤسسات تاكسي سرويس )تاكسي تلفني( 

مجاز به تردد و جابه  جايي مسافران مي  باشند.
آموزش  و  درمان  »بهداشت،  عالي«،  آموزش  و  »فرهنگ  پرورش«،  و  »آموزش  وزارتخانه  هاي   .2

پزشكي« و »دانشگاه آزاد اسالمي«:
  تعطيلي كلية مراكز آموزشي

3. ادارات، ارگان  ها و سازمان  هاي دولتي، نظامي و نهادهاي انقالب اسالمي:
* تعطيلي موقت كلية مراكز اداري )به استثناي مراكزي كه در روزهاي تعطيل نيز الزم است به فعاليت 

خود ادامه دهند(
تذکر: الزم است نهادها و سازمان  هايي كه به مردم خدمات ارائه مي  دهند، ترتيبي اتخاذ نمايند كه اين 

تعطيلي كمترين مشكالت را براي مراجعان ايجاد كند.
اين اقدامات پس از تصميم  گيري در كميتة نظارت و هماهنگي به مورد اجرا گذارده مي  شود.

صورتجلسة بيست  وسومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه   77/11/26 مورخ   20242/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 
شهرهاي كشور، در ساعت 14 روز دوشنبه 77/12/3 با حضور كلية اعضای محترم به استثناي نمايندة 

نيروي انتظامي در محل وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي، گزارشي را در مورد دستور كار جلسه ارائه دادند و در ادامه اعالم داشتند 
در اجراي مفاد مادة 1 آيين  نامة اجرايي موضوع مادة 5 قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور، مصوب سال 1374 هيأت محترم وزيران، به منظور ساماندهي و بهينه  سازي سيستم 
حمل و نقل و ترافيك شهرهاي كشور، انعقاد قرارداد براي اجراي طرح  هاي ساماندهي 14 شهر كشور 
صورت گرفته و با ترغيب و تشويق مشاوران جوان براي همكاري، در كنار استفاده از خدمات مشاوران 
مجرب موجود، پيشرفت كار به مراحل نسبتًا مطلوبي رسيده است. به عنوان مثال، گزارش كار در مرحلة 
اول مطالعات ساماندهي ترافيك شهر قم، به وسيلة كارشناسان دفتر حمل و نقل و دبيرخانة شوراي عالي 

به اطالع اعضای محترم رسيد و مقرر گرديد در جلسة آتي در اين خصوص بحث و تبادل نظر گردد.
موضوعات ديگر جلسه، پيشنهاداتی بود كه از سوی دبير شوراي عالي مطرح و به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد:

1. در مورد افزايش ميزان جريمة رانندگان متخلف ورود به محدودة ممنوعة ترافيك در تهران و تعيين 
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ميزان جريمه در شهرهايی كه محدوده  ی ممنوعه تعيين و پس از تصويب اجرا خواهد شد، اعضای 
افزايش جريمه در محدوده  ی ممنوعه تعيين شده در شهر تهران موافقت نكرده ليكن  با  محترم 
مقرر شد راهنمايي و رانندگي به مأمورين ذيصالح )افسران موضوع مادة 1 قانون نحوة رسيدگي به 
تخلفات و اخذ جرايم رانندگي و درجه  داران موضوع بند 1 مادة 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي 
قانوني  مادة 1 اليحة  و  االشاره  فوق  قانون   1 مادة  براساس  نمايد.  ابالغ  دولت، مصوب 1369( 
وارد محدودة ممنوعة  نقلية غيرمجازي كه  رانندگان وسايل  انقالب،  مصوب سال 1359 شوراي 
ترافيك شده  اند، جريمه آنان را ملزم و موظف به خروج از محدودة ممنوعه نموده و در صورت تكرار 
تخلف مشابه در زمان  هاي مختلف، به تعداد تكرار تخلف برگ اخطارية جريمه صادر نمايند و در 
مورد جريمة تخلف از مقررات طرح تردد در محدودة ممنوعه در ساير شهرها نيز اعضا با جريمة 10 

هزار ريالي براي هر بار تخلف براي رانندگان متخلف موافقت نمودند.
2. باتوجه به الحاق يك تبصره به مادة 159 آيين  نامة راهنمايي و رانندگي به ويژه در مورد عدم استفاده 
از تلفن همراه به هنگام رانندگي مقرر گرديد كه راهنمايي و رانندگي در مورد آثار سوء استفاده 
از تلفن همراه، مردم را از طريق رسانه  ها آموزش داده و سپس با توجيه رانندگان، ميزان جريمة 
پيشنهادي را براي متخلفين به دفتر حمل و نقل و دبيرخانة شوراي عالي اعالم تا پس از تصويب به 

مرحله  ی اجرا گذاشته شود.

صورتجلسة بيست  وچهارمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 7695/3/37 مورخ 78/2/29، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 

كشور در ساعت 14 روز سه  شنبه 78/3/4 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي، گزارشي از دستور كار جلسه ارائه نمود و مفاد بندهاي 11 و 42 مادة 1، 
بند 16 مادة 144 و مادة 86 آيين  نامة راهنمايي و رانندگي و همچنين مادة 7 قانون نحوة رسيدگي به 
تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350 را قرائت و اعالم داشت به منظور بررسي و حل مسائل 
كميتة  جلسات  ايران،  اسالمي  جمهوري  انتظامي  نيروي  بين  هماهنگي  ايجاد  و  پاركومتر  به  مربوط 
فني شوراي عالي از تاريخ 77/11/7 آغاز و طي جلسات متعددي، اعضاي محترم كميتة فني شوراي 
عالي )بدون حضور نمايندة نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران( موارد اختالف براي اعمال قانون 
نتيجة بررسي  ها در صورتجـلسة مورخ 77/12/23 كميتة فني  پاركومترها را بررسي كه  در خصوص 
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منعكس می  باشد، ضمنًا اعضاي كميتة فني دستورالعمل نحوه جانمايي و نصب پاركومتر را مورد تأييد 
قرار دادند. سپس دستورالعمل فوق الذكر قرائت شد و اعضاي محترم شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور، تمام بندهاي دستورالعمل را مورد بازبيني قرار داده و پس از بحث و تبادل نظر به شرح 

زير تصميم نمودند:
1. بندهاي 1، 2 و 3 صورتجلسة مورخ 77/12/23 كميتة فني مورد تأييد قرار گرفت.

2. دستورالعمل نحوة جانمايي و نصب پاركومتر با اصالحاتي به تصويب رسيد.
3. بررسي دستورالعمل كميتة فرعي كاهش تقاضاي سفر به جلسة بعد موكول شد.

دستورالعمل نحوة جانمایي و نصب پارکومتر
بعد از شناسايي و انتخاب معبر مناسب جهت نصب پاركومتر، طول مفيدي كه براي پاركينگ حاشيه  اي 
در نظر گرفته مي  شود بايد باتوجه به عوارض موجود در معبر، با معيارهاي مختلفي كنترل شود تا باتوجه 
به ترافيك خيابان و حالت  هاي خاص كه در طول معبر است، مشكالتي ايجاد نگردد. به اين منظور، 

رعايت ضوابط و فواصل زير جهت نصب پاركتومترها الزامي است:
1. محل پاركومتر بايد به گونه  اي باشد كه در حداقل و حداكثر فاصلة رويت مسئوالن كنترل  كننده كاماًل 

قابل رويت باشد و كنترل و نظارت آن را دچار اشكال نكند.
2. پاركومتر بايد در مكان  هايي كه كاربري غيرمسكوني دارند استفاده شود. استفاده از آن در كاربري  هاي 

مسكوني، با تهية طرح كارشناسي و تصويب شهردار شهر، بالمانع است.
3. نصب پاركومتر منحصراً در خيابان  هاي جمع  كننده و حداكثر شرياني درجه 2 مجاز خواهد بود. موارد 

استثناء با تصويب شهردار شهر قابل اجرا خواهد بود.
4. فاصلة پاركومتر نصب شده نسبت به محل استقرار تابلوهاي پاركينگ ممنوع يا توقف مطلقًا ممنوع 

)ايستادن ممنوع( نبايد كمتر از 15 متر باشد.
5. فاصلة پاركومتر نصب شده براي ايستگاه  هاي ايجاد شده در سطح سواره  رو بايد از محدودة خط كشي 

ايستگاه اتوبوس، 15 متر باشد.
6. فاصلة محل نصب پاركومترها نسبت به خط  كشي  هاي عبور عابر پياده  اي كه در معابر )غير تقاطع( 

ترسيم شده  اند، از هر طرف نبايد از 15 متر كمتر باشد.
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7. فاصلة پاركومتر از محدودة خط  كشي ايستگاه تاكسي حداقل 5 متر باشد.
8. فاصلة پاركومتر نصب شده از محل تقاطع  هاي اصلي و فرعي قبل از خط  كشي عابر پياده حداقل 

15 متر باشد.
9. نصب پاركومتر در حريم تقاطع  ها و سه  راه  ها و ميادين و تقاطع راه آهن به فاصلة كمتر از 15 متر 

ممنوع است.
آتش  نشاني،  گاراژهاي  مدخل  جلوي  اتومبيل  پل  هاي  محل  از  شده  نصب  پاركومتر  فاصـلـة   .10
به  گردش  جهت  در  متر   10 حداقل  عمومي  پاركينگ  هاي  و  بيمارستان  ها  انتظامي،  پاسگاه  هاي 

راست و به چپ باشد.
11. فاصلة پاركومتر نصب شده از جايگاه نصب شير آتش  نشاني و شير آب، حداقل 5 متر باشد.

12. طول الزم براي پاركينگ حاشيه-اي براساس آيين  نامة طراحي هندسي راه  هاي شهري است ولي 
حداقل 5/5 و حداكثر 6 متر توصيه مي  شود. در معابري كه شيب بيش از حد متعارف دارند بايد به 

فواصل ياد شده يك متر اضافه شود.
در محل  استقرار خودروها  استاندارد، محل  يا عالمت  گذاري  و  با خط  كشي  مكلفند  13. شهرداري  ها 
پاركومتر و همچنين محل  هاي غيرمجاز توقف خودرو، موضوع بندهاي قيدشده در اين دستورالعمل 

را مشخص نمايند.
14. نصب پاركومتر از ابتدا تا انتهاي پيچ  ها ممنوع است.

15. در محل  هايي كه تابلوي توقف ممنوع يا توقف مطلقًا ممنوع وجود دارد نصب پاركومتر ممنوع است.
تبصره: در صورتي كه در محل  هايي كه قباٌل پاركومتر در آنجا نصب شده بود، ضرورت نصب تابلوي 
توقف ممنوع يا توقف مطلقٌا ممنوع ايجاد شود. مراتب پس از تصويب شوراي هماهنگي ترافيك 

استان، قابل اجرا خواهد بود.
16. در خيابان  هايي كه پياده  روي آنها قابل عبور نيست و پياده  ها مجبورند از قسمتي از سواره  رو عبور 

كنند، نصب پاركومتر ممنوع است.
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صورتجلسة بيست  وپنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 7990/3/37، مورخ 78/3/30، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 

كشور، در ساعت 14:30 روز يكشنبه 78/4/6 در محل وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي، گزارش كاملی از روند شكل  گيري مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد ارائه 
و اعالم داشت كه از سال 1370، به دنبال جلساتي كه در وزارت كشور ضرورت انجام مطالعه براي 
شهرهاي باالي 1 ميليون نفر جمعيت احساس شد، از مشاورين خارجي درخواست ارائة پيشنهاد انجام 
مطالعات گرديد كه باتوجه به باال بودن نرخ  هاي پيشنهادی و ارزبري، قرارداد مطالعات فوق با مشاور 
دانشگاه صنعتي شريف( كه كار مشابهي در شهرهاي  )مركز مطالعات و تحقيقات حمل و نقل  ايراني 
اصفهان و شيراز را در حال انجام داشت منعقد گرديد. شروع فعاليت از مهرماه سال 1373 و مطالعات 
شامل 53 جلد گزارش است كه در دو مرحله در سال  هاي 74 و 77 به شوراي هماهنگي ترافيك استان 
خراسان تحويل گرديد و پس از جلسات متعددی در شوراي ترافيـك استان و كميتة فني شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مورد بررسي و تأييد قرار گرفت. اكنون جهت بررسي و تصويب به 

شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ارائه شده است. 
سپس آقای مهندس محسن اكبرزاده، معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان، ضمن 
تأييد مطالعات، ويژگي  هاي مطالعه، به خصوص همزماني تحقيق و مطالعه را يادآور گرديد و سپس 
مشاور به ارائة خالصة چگونگي انجام و دستاوردهاي مطالعات پرداخت و در ادامه راه حل  هاي گزينه  هاي 
مديريتي و كم  هزينه )كوتاه مدت( و گزينه  هاي استفاده از تراموا و قطار سبك شهري )دراز مدت( را به 

لحاظ علم اقتصاد مهندسي بيان داشت. 
در ادامة جلسه، اعضا پرسش  هاي متعددي را مطرح نمودند كه به علت طوالني شدن زمان جلسه، با 
اعالم تنفس، متعاقبٌا در ساعت 14:30 روز يكشنبه 78/4/13، جلسة يادشده ادامه يافت و به پرسش  ها 

پاسخ داده شد. پس از بحث و تبادل نظر به شرح زير تصميم  گيري شد:
الف( مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد با عنايت به شرح خدمات آن مورد تأييد قرار گرفت، 
ليكن طراحي مسير و اولويت  بندي اجرايی قطار سبك شهري پس از ارائة نتايج كارشناسي دقيق 

توسط شهرداري مشهد، بايد مجدداٌ به تأييد شوراي عالي برسد.
سيستم  كل  در  تصميم  نوع  هر  تبليغات  تبيين  براي  ابزاري  ايجادشده  اطالعاتي  گستردة  پايگاه   .1
حمل و نقل شهر مشهد، بررسي گزينه  ها، ارزيابي سياست  ها و تصميم  گيري  هاي مديران شهر مشهد 
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می  باشد، لذا ضرورت بهنگام  سازي ساالنة اطالعات آن امری اجتناب  ناپذير بوده و شهرداري مشهد 
مثبت  نتايج  درآوردن  اجرا  به  و  بهنگام  سازي  براي  دفتري  ايجاد  به  استانداري خراسان مكلف  و 

مطالعات در جهت بهبود امر عبور و مرور در شهر و حوزة نفوذ آن می  باشند.
2. استانداري خراسان )شوراي هماهنگي ترافيك استان( نتايج مطالعات انجام شده را ارزيابي و ضمن 
تعيين تغييراتي كه ضرروت دارد در طرح جامع شهرسازي مشهد ايجاد شود، آن قسمت از تغييرات 
را كه در حيطة وظيفة شوراي شهرسازي و معماري استان خراسان است را انجام و تغييرات اساسي 

را نيز براي اقدام به دبيرخانة شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور منعكس نمايد.
3. با عنايت به ضرورت انجام مطالعات حمل و نقل و ترافيك در مطالعات شهرسازي و رابطة كليدي 
اين دو مطالعات، دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور موظف است توصيه  هاي 
اين مطالعات براي طرح  هاي توسعه )جامع – تفصيلي و...( و طرح  هاي هادي را تهيه و براي طي 
مراحل تصويب به معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي و دفتر فني وزارت 

كشور منعكس نمايد.
4. نظر به اين كه اين مطالعات در نوع خود اولين مطالعه در كشور است، ضرورت دارد دبيرخانة شوراي 
همكاري صاحب  نظران  با  آن،  دستاوردهاي  و  مطالعه  انجام  روش  هاي  بررسي  با  ترافيك،  عالي 
براي  الگو  عنوان  به  حمل و نقل  جامع  مطالعات  خدمات  شرح  چارچوب  تدوين  و  تهيه  به  نسبت 
شهرهاي با جمعيت بيش از 500 هزار نفر جمعيت اقدام نموده و نتيجه  ی آن را براي تصويب به 

شوراي عالي منعكس نمايد.
5. از زحمات مسئولين و كارشناساني كه در شهرداري مشهد، استانداري خراسان و دبيرخانة شوراي 

عالي ترافيك انجام، بررسي و تصويب اين مطالعه را پيگيري نمودند تشكر و قدرداني مي  گردد.
ب( دستورالعمل كميتة فرعي كاهش تقاضاي سفر مورد تصويب قرار گرفت.

پ( اعضا موافقت نمودند جلسات شوراي عالي هر دو هفته يك بار روزهاي يكشنبه ساعت 14:30 
الي 16:30 برگزار گردد.
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وزارت كشور
معاونت هماهنگي امور عمراني

دفتر حمل و نقل ودبيرخانة شوراي عالي هماهنگي
ترافيك شهرهاي كشور

دستورالعمل كميتة فرعی كاهش تقاضاي سفر

دي ماه 1378
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دستورالعمل كميتة فرعي كاهش تقاضاي سفر

مقدمه
به منظور استفادة بهينه از تسهيالت موجود در جهت بهبود سيستم حمل و نقل و ترافيك شهرها و كاهش 
عوارض ناشي از حمل و نقل )همچون تأخير و اتالف وقت، آلودگي محيط زيست، تصادفات، اتالف سوخت 
و ...( و استفاده از امكانات موجود به كمك ايجاد هماهنگي  هاي الزم و انجام اقدامات يكپارچه، كميتة 
فرعي كاهش تقاضاي سفر به منظور انجام وظايفي كه در اين دستورالعمل مشخص شده است، تشكيل 

مي  گردد. دستورالعمل كميتة فرعي كاهش تقاضاي سفر شامل سه بند به شرح زير مي  باشد:
  اهداف

  روش  ها
  اعضاي كميته

1. اهداف
استفاده از روش  هاي مديريتي براي بهره  برداري بهينه از عرضه  هاي موجود در قالب گزينه  هايي كه نه 
تنها موجب بهبود تحرك در جامعه گردد، بلكه بازدهي اقتصادي بيشتري را فراهم سازد كه به پاره  اي 

از آنها در زير اشاره شده است:
بين  ايجاد هماهنگي  اداري،  از طريق كاهش بوروكراسي  زايد درون شهري  1-1. كاهش سفرهاي 
ارائة خدمات در شهرها، تبادل  ارگان  هاي خدمات دهنده، تمركز زدايي و منطقه  اي نمودن اماكن 
اطالعات مورد نياز و همچنين آموزش نيروهاي خدماتي براي ارائة خدمات بهتر و سريع  تر، تبليغات 
براي آگاهي عموم از كارايي و خدمات نهادهايي مانند پست و مخابرات و پست بانك، رفع كمبود 

بازارهاي محله  اي و جايگزيني روش مكاتبه به جاي مراجعه.
2-1. استفاده از خدمات پستي، مخابراتي، ارتباطي و جايگزيني امواج به جاي تردد افراد، نظير انواع 
خدمات پستي، پست بانك، تلفن، تلفن همراه، دورنگار، شبكه  هاي اطالعاتي، كنفرانس از راه دور 

)ويديو كنفرانس(، پزشكي از راه دور )tele medicine( و خدمات ديگر
3-1. افزايش كارايي سيستم حمل و نقل و ترافيك با اعمال روش  هاي مديريتي و جايابي مناسب مراكز 

خدماتي و اداري
4-1. انجام مطالعة امكان  سنجي، جانمايي و مكان  يابي اماكن عمومي و خدماتي )جاذب سفر( متناسب 
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با فعاليتشان در طرح  هاي جامع، تفصيلي و هادي شهرها و همچنين در كميسيون  هاي تغيير كاربري
5-1. جانمايي مناسب و برقراري ارتباط بهتر براي نزديك بودن محل اسكان كاركنان، دانش آموزان 

و ... به محل كار، تحصيل و ...

2. روش  ها
سعي در اتخاذ راهكارهاي فوري، كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي بهره  وري بهينه از تسهيالت 
موجود به منظور پيشگيري از اتالف وقت شهروندان و ايجاد ترافيك روان با كمترين هزينه و بيشترين 

اثر كه شامل موارد زير مي  باشد:
1-2. تحقيق پيرامون روش  هاي كاهش تقاضاي سفر

2-2. ارائة پيشنهاد براي اصالح و تدوين قوانين، آئين  نامه  ها، دستورالعمل  ها و راهكارهاي مورد نياز در 
سطح ملي، منطقه  اي و محلي، تحول اساسي و بنيادي در نحوة ارائة خدمات دولتي، عمومي، تعاوني 
و خصوصي، تنظيم مجدد ساعات كار كاركنان، استقرار مسكن در نزديكي محل كار و آموزشگاه  ها 
از طريق صدا و سيما و رسانه  هاي گروهي،  )دبستان  ها، دبيرستان  ها( و برعكس. آموزش عمومي 
تشكيل كنفرانس از طريق وسايل ارتباطات دوربرد، ايجاد امكانات كار در منزل از طريق مرتبط بودن 

به دستگاه رايانه و دورنگار و جايگزيني روش مكاتبه به جاي مراجعه
3-2. ارائة پيشنهاد براي توسعه و ايجاد پايگاه  هاي اطالعاتي و مطالعاتي مورد نياز

4-2. ارائة پيشنهاد براي تأمين منابع مالي به منظور توسعه و ترويج فرهنگ استفادة كمتر از وسيلة نقليه

3. اعضاي كميته
عالوه بر نمايندگان اعضاي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، ارگان  ها و نهادهاي زير 

نيز در كميته عضويت خواهند داشت:
1-3. سازمان امور اداري و استخدامي كشور

2-3. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
3-3. سازمان شهرداري  هاي كشور

4-3. شهرداري تهران
5-3. وزارت آموزش و پرورش

6-3. دانشگاهيان و متخصصين مرتبط
7-3. مدعوين موردي
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صورتجلسة بيست  وششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 20853/37، مورخ 78/8/17، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 
كشور، در ساعت 14:30 روز يكشنبه 78/8/23 در محل وزارت كشور تشكيل گرديد. ابتدا دبير شوراي 
عالي، گزارش كاملی در خصوص نتايج مطالعه و تحقيق انجام شده توسط وزارت كشور تحت عنوان 
»پژوهشي در چگونگي جابه  جايي كاال در شهر، ساماندهي تردد وانت  بارها« و اليحة قانوني تمركز امور 
مربوط به حمل و نقل بار در شهرها را كه مورد تأييد نمايندگان اعضاي شوراي عالي در كميتة فني قرار 
گرفته بود را به منظور كاهش ترافيك، كاهش آلودگي هوا، كاهش مصرف بنزين و ايجاد رفاه و اطمينان 
براي شهروندان، ارائه كرد. در ادامه، ضمن ارائة گزارشات مربوط به روند گازسوز نمودن خودروها و 
آمار تصادفات به اعضاي شوراي عالي، مغايرت آمار تصادفات پزشكي قانوني و راهنمايي و رانندگي 
مطرح گرديد. در ادامة جلسه، اعضا پرسش  هاي متعددي را مطرح نمودند كه پس از بحث و تبادل نظر 

به شرح زير تصميم  گيری شد:
1. اليحة قانوني تمركز امور مربوط به حمل و نقل بار در شهرها، به شرح پيوست تأييد شد و مقرر گرديد 

مراحل تصويب اين اليحه طي شود.
2. به منظور بررسي اختالف آماري تصادفات، موضوع با حضور كارشناسان سازمان پزشكي قانوني در 
كميتة فني شوراي عالي مطرح گردد و نحوة آمارگيري و استخراج آن را مورد بازبيني قرار داده و 

نتيجه براي تصميم  گيري در جلسات بعد به اعضاي شوراي عالي ارائه شود.
3. تصميم  گيري در خصوص نامة 110 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به رياست جمهوري 
در خصوص اجراي طرح زوج و فرد، باتوجه به حساسيت موضوع در جلسة آتي كميتة فني مطرح و 

نتيجه در جلسة آيندة شوراي عالي ارائه شود.

صورتجلسة بيست  وهفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
جلسه  ی شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور بنا به دعوتنامة شمارة 26121/3/37 مورخ 
78/10/20 با حضور اعضاي شوراي عالي، كارشناسان مرتبط، معاونت امور عمراني استانداري اصفهان، 
رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان، نمايندگان شهرداري، شركت مترو و سازمان قطار شهري اصفهان 
تشكيل گرديد. پس از استماع گزارش دبير شوراي عالي و اعالم نتيجة شش جلسة كميتة فني شوراي 
عالي و به عالوه گزارش شركت متروي اصفهان و معاونت امور عمراني استانداري، اعضاي شوراي 

عالي، سؤاالت خود را مطرح و پس از تبادل نظر، به شرح زير تصميم  گيری شد:
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نياز به سيستم حمل و نقل انبوه  بر مورد تأييد قرار گرفت و با ايجاد سيستم قطار سبك شهري در حد 
فاصل ترمينال كاوه تا ميدان آزادي موافقت گرديد و مقرر شد استانداري و شهرداري اصفهان، براساس 
صورتجلسة مورخ 78/10/8 كميتة فني شوراي عالي )تصوير پيوست(، عمل نموده، نقشه  هاي اجرايي 
بندهاي 1 و 3 صورتجلسة موصوف، پس از تأييد شوراي هماهنگي ترافيك استان اصفهان به مرحله  ی 
اجرا درآيد. ضمنًا موضوع بند 2 صورتجلسة ياد شده، يعني بخش زيرزميني، به عالوه انتخاب نوع قطار 

و تجهيزات مربوطه را مجدداٌ به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور برسانند.
اعضاي شوراي عالي از سازمان برنامه و بودجه درخواست نمودند كه به هر شكل ممكن، مساعدت  نمايند.

صورتجلسة بيست  وهشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
پيرو مصوبة بيست و پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، موضوع تصويب 
مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر مشهد، با توجه به بررسي  هاي كارشناسي كميتة فني در تاريخ 
78/12/15 صورتجلسة شمارة 4/ش/همتا، مورخ 78/9/24 شوراي هماهنگي ترافيك استان خراسان، 
مورد تأييد قرار گرفت و مقرر شد شهرداري مشهد بر اين اساس اقدام نموده و استانداري خراسان هر 

سه ماه يك بار گزارش عملكرد و فعاليت  هاي انجام شده را گزارش نمايد.

صورتجلسة بيست  ونهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 29913/3/37 مورخ 79/2/7، بيست و نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 

ترافيك شهرهاي كشور در ساعت 14:30 روز يكشنبه مورخ 79/2/18 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي، باتوجه به فصل چهارم آيين  نامة راهنمايي و رانندگي و مادة 5 قانون نحوة 
جلوگيري از آلودگي هوا، انجام معاينة فني وسايل نقلية موتوري در سراسر كشور و به ويژه شهرهاي 
بزرگ را از اهم مواردي دانست كه در صورت اعمال مقررات و كنترل جدي از سوي مجريان قانون، 

خسارات وارده به محيط زيست را كاهش داده و ايمني تردد خودروها را افزايش مي  دهد.
سپس با عنوان پيشنهاد سازمان حمل و نقل و پايانه  هاي كشور دربارة ممنوعيت تردد وسايل نقلية 
سنگين در برخي از خيابان  هاي شبكة جنوب شهر تهران كه در كميتة فني شوراي عالي مطرح و مورد 
تردد  ممنوعيت  دستورالعمل  دقيق  اجراي  نمود  اعالم  بود،  گرفته  قرار  مذكور  كميته  ی  اعضای  تأييد 
كاميون  ها در محدودة كاميون ممنوع كه در هشتمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك تهران در تاريخ 
77/3/10 به تصويب رسيده بود، به اضافة پيشنهادات مندرج در صورتجلسة مورخ 79/2/12 كميته فني 

شـوراي عالي، مي  تواند بخش عمده  اي از مشكالت را مرتفع سازد.
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دبير شوراي عالي در مورد ستاد هماهنگي و برنامه  ريزي گازسوز كردن خودروهاي همگاني شهرهاي 
بزرگ كه با تدبير رياست شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، به منظور ايجاد هماهنگي 
استفادة صحيح  اقدامات موازي،  از  آنان، جلوگيري  از  تعيين وظايف هريك  بين دستگاه  هاي ذيربط، 
اولويت و زمان  بندي گازسوز نمودن خودروهاي پرتردد »اتوبوس،  تعيين  اعتبارات مربوط،  از  بهينه  و 
ضابطه  مند  نهايت  در  و  سوخت  جايگاه  هاي  ايجاد  موقت(«،  )تاكسي  شخصي  مسافربرهاي  تاكسي، 

نمودن اين مهم، تشكيل مي  گردد، مطالبی را ارائه نمود.
 اعضاي شوراي عالي پس از استماع گزارش دبير شوراي عالي در مورد موضوعات مطروحه به بحث

و تبادل نظر پرداخته و موارد زير مورد تأييد و تصويب قرار گرفت:
1. تشكيل ستاد هماهنگي و برنامه  ريزي گازسوز كردن خودروهاي همگاني شهرهاي بزرگ با تسري 
كه  گرديد  مقرر  و  گرفته  قرار  تصويب  مورد  كلية خودروها  به  ستاد  اختيارات  و  وظايف  تعميم  و 
سياست  گذاري و برنامه  ريزي برای كلية خودروها به طور عام شامل گردد و عنوان ستاد مذكور به 

»ستاد هماهنگي و برنامه  ريزي تغيير نوع سوخت مصرفي خودروها« تغيير يابد.
2. با عنايت به تصويب محدودة كاميون ممنوع در شهر تهران به شرح پيوست، راهنمايي و رانندگي 
موظف گرديد در مورد جلوگيری از ورود كاميون  ها به محدودة مذكور اقدام جدی به عمل آورده و 

با متخلفين برابر مقررات رفتار نمايد.
صورت  در  رانندگي،  و  راهنمايي  هماهنگي  با   79/2/13 تاريخ  از  پايانه  ها  و  حمل و نقل  سازمان   .3
اقدام نمايد و همچنين راهنمايي و رانندگي  لزوم نسبت به احداث پاسگاه موقت سازمان مذكور 
در خصوص  ممنوع  كاميون  خيابان  هاي جنوبي محدوده  گفته، شرايط  پيش  با همكاري سازمان 
پيشگيري از تراكم ترافيك ناشي از توقف كاميون  ها در محل، مورد بررسي قرار داده و عنداللزوم 

تابلوهاي بازدارنده )توقف ممنوع( را در محل نصب نمايند.
4. سـازمان حمل و نقل و پايانه  ها آمادگي رسمي پايانة اكبرآباد را براي استقـرار شركت  هاي حمل و نقل 
انتقال  به  نسبت  مربوطه  قوانين  براساس  شهرداري  تا  كند  اعالم  شهرداري  به  مذكور  پايانة  در 
بنگاه  ها و مؤسسات حمل و نقل به پايانة جديد اقدام نمايد و در صورت لزوم نسبت به تغيير كاربري 

محل اينگونه مؤسسات عمل نمايد.
5. سازمان حمل و نقل و پايانه  ها با توجه به قوانين و مقررات مربوط به مديران و مسئولين مؤسسات 
حمل و نقل ابالغ نمايد كه در مورد انتقال مركز فعاليت خود به پايانة جديد اقدام نموده و در غير اين 

صورت مجاز است از فعاليت شركت  هاي غيرمجاز جلوگيري نمايد.
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6. به منظور پيشگيري از وقوع بحران آلودگي هوا و آماده نمودن مردم و مسئولين براي مقابله با اين 
با  و  انجام كارشناسي  هاي الزم  رانندگي، ضمن  و  راهنمايي  با همكاري  تهران  پديده، شهرداري 
بهره  گيري از مطالعات جامع انجام شده، با تعيين روزهاي مهم بحراني آلودگي هوا )نيمة دوم آذر 
تا پايان بهمن ماه( طرح كاهش آلودگي هوا و اعمال مقررات خاص در محدوده  هاي تعيين شده 
را براساس بانك اطالعاتي گستردة موجود، تهيه كند و تا 15 تيرماه 1379 به دفتر حمل و نقل و 

دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي ترافيك، جهت بررسي و تصويب شوراي عالي ارائه نمايد.
و  برای كل كشور  ذيربط  ارگان  هاي  ديگر  و  ناجا  امور حمل و نقل  و  رانندگي  و  راهنمايي  معاونت   .7
شهرداري تهران در تهران نسبت به انجام تبليغات الزم براي آماده كردن اذهان عمومي و تشويق 
مردم و مسئولين براي مشاركت در انجام معاينة فني خودروها اقدام و ضرورت انجام معاينه براي 
كلية خودروها را به ارگان  ها و نهادهاي كشوري و لشكري و شركت  ها و سازمان  هاي اتوبوسراني، 
شهرداري  ها و ديگر سازمان  هاي خدمات دهندة بخش خصوصي و خودروهاي شخصي اعالم كنند 

و جدي بودن موضوع را متذكر شوند.
8. ضروری است پيش  نويس ارائه شدة »برنامة زمان  بندي اجراي معاينة فني خودروهاي سواري در شهر 
تهران« بايد با تأكيد بر اولويت انجام براي خودروهاي دولتي، نظامي، شهرداري  ها و سازمان  هاي 
خدمات دهنده، پس از بررسي و انجام كارشناسي الزم توسط شهرداري تهران و ادارة راهنمايي و 
رانندگي تهران حداكثر تا تاريخ 79/3/15 در كميتة فني شوراي عالي مطرح و نتيجه براي تصويب 

در شوراي عالي مجدداً ارائه شود.
رياست شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در پايان جلسه ضمن قدرداني از فعاليت  هاي 
آقاي دكتر محرم نژاد، پيوستن آقاي دكتر حجت و سردار سرتيپ دوم احمد عليرضابيگي به جمع 

اعضاي شوراي عالي را خيرمقدم گفت و براي آنان آرزوي موفقيت كرد.

دستورالعمل اجرایی ممنوعيت تردد كاميون  ها در سطح شهر تهران
1. ساعات اعمال ممنوعيت تردد بر كاميون  ها، كاميونت  ها و باركش  های باالی 2 تن در شهر تهران از 
ساعت 6/00 الی 21/00 می  باشد. بديهی است در طول ساعات شبانه )از ساعت 21/00 تا 6/00 
صبح( كه تردد كليه  ی كاميون  ها، كاميونت  ها و باركش  ها مجاز است به علت خلوتی معابر و روان 
بودن ترافيك، نياز به كنترل شديدتر به منظور پيشگيری از بروز سوانح وتصادفات و ارتقای ايمنی 

مشهود است.
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2. منطقه  ی ممنوعيت تردد كليه  ی كاميون  ها، كاميونت  ها و باركش  های باالی دو تن در سطح شهر 
تهران محدود به خيابان  های زير می  باشد:

  مرز جنوبی: تقاطع بزرگراه افسريه – بعثت )ميدان بسيج(، بزرگراه آزادگان )كمربندی جنوب تهران(، 
ميدان جهاد )تقاطع آزادراه قم(

  مرز غربی: ميدان جهاد – خيابان گاز )نور( – جاده ساوه – سه راه آذری – ميدان شير پاستوريزه – 
بزرگراه فتح )جاده قديم كرج( – بلوار ارج )گل  ها( – خيابان ضلع شرقی استاديوم آزادی – دهكده 

المپيك )در امتداد مسيل كن(
  مرز شرقی: تقاطع بزرگراه افسريه – بعثت – بزرگراه بسيج مستضعفين )افسريه( – ميدان شهيد كالهدوز 

– بزرگراه اسبدوانی – تقاطع بزرگراه رسالت – بلوار پروين – تقاطع بزرگراه ازگل )جاده لشگرك(
3. كاميون  های حامل كاالهای زيـر با داشتن بغل نويسی يا مجوز سازمان يا ارگان مربوط می  توانند 
با ارائه بارنامه  ی معتبر كه مسير حركت در آن ذكر شده باشد، در داخل محدوده كاميون ممنوع 

تهران تردد نمايند:
الف( كاميون  های حامل آرد و ساير غالت

ب( كاميون  های حامل مواد سوختی )نفت – بنزين و ...(
نوشابه  حمل  ويژه  كاميون  های  و  شدنی  فاسد  مواد  دارو،  حامل  يخچالدار  كاميون  های  ج( 

)فرآورده  های غذايی، گوشت و ...(
د( كاميون  های حامل پول و اسكناس بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران

4. برای ساير كاميون  ها – كاميونت  ها و باركش  های باالی دو تن، جهت تردد در محدوده  ی كاميون 
ممنوع شهر تهران بايستی براساس سهميه تعيين شده، كارت مخصوص تردد وسايل نقليه سنگين 

از جانب سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران صادر شود.
5. برای تردد تراك ميكسرهای حمل بتن و كشنده  های پمپ و همچنين باركش  های شهری جهت 
نقل و انتقال اسباب منزل باتوجه به موقعيت محلی و نوع فعاليت آنها، براساس سهميه تعيين شده 

كارت مخصوص تردد وسايل نقليه سنگين منظور خواهد شد.
نظير  كارگاه  ها  و  كارخانجات  توليدات  و پخش  توزيع محصوالت  با شركت  های  6. ضمن هماهنگی 
مواد خوراكی  از جمله  توزيع محصوالت غير ضروری  تا  ... مقرر می  گردد  و  البرز  شركت پخش 
غيرفاسد شدنی، لوازم مصرف خانگی و... برای واحدهای صنفی در ساعات شب )از 21/00 الی 

6/00 صبح( صورت پذيرد.
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صورتجلسة سي  امين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
ترافيك  هماهنگی  عالی  شورای  جلسه  ی   ،79/5/15 مورخ   8784/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 

شهرهای كشور در ساعت 14:30 روز يكشنبه مورخ 79/5/23 در محل وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور درخواست شركت راه آهن شهري تهران 
به مرحله  ی  راهبران قطارهاي شهري و حومه كه  به  اعطاي گواهينامه  )مترو( در خصوص  و حومه 
بهره  برداری رسيده مطرح و تأييد و تصويب اجازة صدور اين گواهينامه را كه چگونگي و مرجع صدور 
آن به وسيله  ی قانون و آيين  نامه  هاي موجود تعيين نگرديده در صالحيت و محدودة اختيارات قانوني 

شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور دانست.
وي همچنين يادآور شد كه با ارائة اليحه  اي دوفوريتي تحت عنوان »قانون تعيين مرجع تدوين 
آيين نامه  هاي امور رانندگي و تخلفات« به هيأت محترم وزيران و تصويب آن در كميسيون مربوطه، به 
مجلس شوراي اسالمي ارجاع و در صورت تصويب، كلية آيين  نامه  هاي مربوط به حمل و نقل و ترافيك 

در وزارت كشور تهيه و براي طي مراحل تصويب به دولت ارسال خواهد شد.
در ادامة جلسه، دبير شوراي عالي توضيحاتي راجع به دستور كار دوم جلسه در خصوص استفاده از 
مجوز توقف  هاي مشروط حاشية خيابان  ها، ارائه و اظهار كرد: هدف ايـن اسـت كـه بـا فـرهنگ  سازي 
و ايجاد جايگاه قانوني بتوانيم از طرح  هاي جديـد و كم  هزينة مديريتي استفاده كرده و اين مجوز را 
در اختيار شوراي هماهنگي ترافيك استان  ها قرار دهيم تا بتوانند از اين طرح  ها براي بهبود ترافيك 
بهره  برداري نمايند. و با عنايت به قانون شهرداري  ها )چون معابر عمومي شهري در مالكيت شهرداري  ها 
بوده و از طرف ديگر، به موجب مادة 7 قانون نحوة رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 
سال 1350، كه موضوع توقف  هاي مشروط )پاركومتر( در آن پيش  بيني شده است(، لذا شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، براساس وظايف و اختيارات حاصل از مادة 1 قانون تأسيس شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 72/12/8 مجلس شوراي اسالمي، از جايگاه اعمال 
سياست  هاي خود در زمينة طراحي، هدايت و انتظامات ترافيكي، باتوجه به مقررات و ضوابط توقف  هاي 
مشروط می  تواند كارت پارك را قرينة پاركومتر به حساب آورده و در مورد استفاده از آن در توقف  هاي 

مشروط اتخاذ تصميم نمايد.
امور  و  رانندگي  و  راهنمايي  نمايندگان  از  كه  عالي  شوراي   79/2/12 مورخ  جلسة  پيرو  سپس 
با  اجرايي  بود كه طرح  معاينة فني خودروها( خواسته شده  تهران )ستاد  ناجا و شهردراي  حمل و نقل 
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برنامة زمان  بندي مناسب براي معاينة فني خودروهاي تهران ارائه كنند، طرح مذكور را كه پس از انجام 
كارشناسي و رفع معايب و موانع فني و حقوقي در كميتة فني شوراي عالي مورد تأييد قرار گرفته بود، 

ارائه نمود.
در ادامه، دبير شورای عالی در مورد كنترل ترافيك منطقة آزاد تجاري – صنعتي كيش اطالعاتي 
را ارائه و عنوان نمود كه از حدود 10 سال قبل، سازمان منطقة آزاد كيش اقدام به تشكيل واحد كنترل 
ترافيك و ايجاد تأسيسات و تجهيزات مربوطه را نموده و از نظر ايمني و نظم ترافيك به توفيقات قابل 
توجهي دست پيدا كرده بود كه به دنبال بروز پاره  اي از مسائل در مورد مسئوليت كنترل عبور و مرور 
در منطقة يادشده، بين سازمان منطقة آزاد و نيروي انتظامي، اماكن و تأسيسات و تجهيزات متعلق به 
واحد كنترل ترافيك به تصرف نيروي انتظامي درآمده است. در حال حاضر وضعيت ترافيك در آن محل 
خوشايند نمی  باشد و با توضيح تعارض و تناقض در قوانين و آيين  نامه  هاي مربوط و تبيين شرايط موجود 

از نمايندة سازمان خواست كه توضيحات كافي را به اعضا و مدعوين محترم ارائه نمايد.
سپس درخواست استانداري تهران براي حل مشكل و ايمن سازی مسير تهران – رودهن، واقع در كيلومتر 

6 اين محور مطرح شد و به دليل طوالني شدن جلسه، بند 5 دستور كار به جلسة بعدي موكول شد.
در ادامة جلسه، رباست محترم شورای عالی در هر يك از موارد مطرح شده، ضمن طرح مباحثی، 
رهنمودهاي الزم را ارائه و سپس اعضاي شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور، پس از بحث 

و تبادل نظر به شرح زير اتخاذ تصميم نمودند:
و  حومه  و  شهري  قطارهاي  راهبران  گواهينامة  صدور  و  مهارت  سنجش  و  آموزش  دستورالعمل   .1

تأسيس كميسيون سوانح مورد تصويب قرار گرفت.
2. استفاده از مجوز توقف  هاي مشروط )كارت پارك( با رعايت موارد زير مورد تصويب قرار گرفت:

همچنين  و  آنها  نصب  محل  و  تابلوها  جانمايي  نحوة  مجوز،  صدور  مرجع  و  نوع  اجرا،  نحوة   .1-2
مورخ  كامل مصوبة  رعايت  با  گذارده شود  اجرا  موقع  به  آن  در  است طرح  قرار  كه  خيابان  هايي 
78/3/4 شوراي عالي هماهنگي شهرهاي كشور، ناظر به مادة 144 آيين  نامة راهنمايي و رانندگي 

توسط شوراي هماهنگي ترافيك استان تعيين، و سپس موضوعات به مرحلة اجرا درآيد.
به  كه  رانندگي  مقررات  از  تخلف  جرايم  استثناي  به  اين طرح  اجراي  از  درآمد حاصل  كلية   .2-2
وسيله  ی شهرداری وصول می  گردد برای بهبود امور حمل و نقل و ترافيك همان شهر از جمله خريد 

تابلو و عالئم راهنمايي و رانندگي انجام خط  كشي معابر توسط شهرداری هزينه خواهد شد.
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2-3. حداكثر زمان توقف در محل پارك در هر مرحله توقف حداكثر دو ساعت تعيين شود.
3. دربارة طرح اجرايي زمان  بندي براي معاينة فني خودروهاي تهران موارد زير به تصويب رسيد:

كشور،  وزارت  نمايندگان  از  مركب  كميته  اي  به  هدايت  و  نظارت  برنامه  ريزي،  سياست  گذاري،   .1-3
شهرداري تهران و معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا واگذار گرديد و تصميمات اين كميته از طريق 
دفتر حمل و نقل و دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور جهت اجرا ابالغ گردد. 
تشكيل جلسات كميته حداقل هر 15 روز يك بار الزامي خواهد بود )با رعايت مادة 5 قانون نحوة 

جلوگيري از آلودگي هوا(
3-2. شهرداري تهران موظف است ضمن اطالع  رساني مناسب، افكار عمومي را براي اجراي تصميمات 
كميته و طرح  هاي مصوب آماده و در جهت ترغيب و تشويق مردم و جلب مشاركت آنان تمهيدات 

و تسهيالت الزم را براي انجام معاينات خودروها فراهم نمايد.
3-3. سازمان حفاظت محيط زيست با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور، تسهيالت 
الزم را از محل مادة 10 آيين  نامة اجرايي بند الف تبصرة 27 قانون بودجه سال 1379 كل كشور 
براي اصالح سيستم مصرف سوخت و معاينة فني خودورهاي حمل و نقل عمومی متعلق به بخش 
خصوصي و تعاوني دودزای شهر تهران و همچنين بهينه  سازي خودروها در جهت كنترل گازهاي 

خروجي از اگزوز و كاهش آالينده  ها به عمل آورد.
3-4. كميته، موضوع 3-1 امكانات اجرايي معاونت راهنمايي و رانندگي را براي اجراي طرح بررسي و براي 
تقويت و تجهيز آن معاونت، تصميمات الزم را اتخاذ و شهرداري تهران در اجراي تصميمات نسبت به 

تأمين نيازها و تقويت توان اجرايي راهنمايي و رانندگي جهت اجراي مطلوب طرح اقدام نمايد.
3-5. راهنمايي و رانندگي براساس تصميم كميتة مذكور نسبت به اطالع  رساني همگاني و آگاه نمودن 

شهروندان از چگونگي اجراي طرح و مقررات مربوط اقدام نمايد.
ارگان  ها، سازمان  ها و دستگاه  هاي دولتي و شركت  ها و سازمان  هاي وابسته به آن و همچنين   .6-3
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران موظفند با تأمين اعتبار مالي نسبت به انجام معاينة فني 

خودروهاي متعلق و يا وابسته به خود، با اولويت، نسبت به ساير خودروها، اقدام نمايند.
3-7. صاحبان خودروها و همچنين سردفتران اسناد رسمي موظفند هنگام انتقال اسناد مالكيت خودرو 
به نام خريداران، گواهي معاينة فني معتبر خودروي مورد معامله را مبني بر سالمت خودرو ارائه و 
رويت نمايند و پس از احراز اعتبار و اصالت گواهي مزبور، نسبت به انجام اقدامات قانوني و ثبت و 

انتقال سند اقدام نمايند.
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و  رانندگي  و  راهنمايي  همكاري  با  كشور  شهرهاي  ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  دبيرخانة   .8-3
شهرداري تهران، براي بررسي در مورد تعيين ميزان جريمه متناسب با فقدان گواهي معاينة فني 

خودروها، اقدام الزم معمول و سپس در مسير مراحل تصويب قانوني قرار دهند.
4. در مورد امور مربوط به كنترل ترافيك منطقة آزاد تجاري – صنعتي كيش موارد زير مورد تصويب 

قرار گرفت:
مقررات  اجراي  براي  استفاده  مورد  ضوابط  و  مقررات  از  پاره  اي  در  موجود  ابهامات  به  باتوجه   .1-4
راهنمايي و رانندگي و كنترل ترافيك، فرماندة منطقة ويژة انتظامي با هماهنگي مدير عامل سازمان 
در حال حاضر براساس تفاهم  نامة مورخ 78/8/25 تنظيمي در دبيرخانة شوراي عالي مناطق آزاد 
اقدام نمايد. دستورالعمل اجرايي و تقسيم كار موضوع اين بند پس از بررسي  هاي كامل محلي در 

كميتة بند 4-3 تهيه و ابالع مي  شود.
4-2. با استناد مادة 191 آيين  نامة راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي 
ايران مصوب 73/7/9 كه مقرر گرديده جداول جرايم رانندگي در مناطق آزاد بنا به پيشنهاد دبيرخانة 
شوراي عالي مناطق آزاد و تصويب وزارت كشور خواهد بود چون جداول موصوف موجود نيست 
و جدول جرايم رانندگي شهرستان  ها نيز به علت پايين بودن ميزان جرايم در پيشگيري تخلفات 
رانندگي در محل مؤثر نبوده و همچنين از شمول اجراي قانون در منطقه خارج می  باشد، مدير عامل 
سازمان منطقة آزاد تجاري صنعتي كيش، با هماهنگي فرماندة منطقة ويژة انتظامي نسبت به ايجاد 
منطقه  در  را  ترافيك  و  مقررات حمل و نقل  نقليه كه  رانندگان وسايل  براي  قانوني  مالي  تعهدات 

رعايت نمي  كنند، اقدام نمايند.
4-3. كميته  اي مركب از دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور يا نمايندة وي، رئيس 
سازمان منطقة آزاد تجاري – صنعتي كيش يا نمايندة وي - معاون انتظامي ناجا يا نمايندة وي، 
تشكيل و با بررسي مستمر وضعيت ترافيك كيش تصميمات مقتضي را اتخاذ و جهت اجرا در محل 
ابالغ می  نمايند و عنداللزوم با ارجاع موضوع به شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 

نسبت به تحصيل نظر مصوب اين شورا اقدام مي  كنند.
4-4. دفتر حمل و نقل و دبيرخانة شوراي عالي فوق الذكر، با بررسي و تحقيق الزم نسبت به تهيه  ی 
لوايح مورد نياز در خصوص رفع ابهامات و موانع قانوني مرتبط با موضوع حمل و نقل و ترافيك كيش 

با هماهنگي سازمان منطقة آزاد اقدام و آنها را در سير مراحل تصويب قرار دهد.
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5. در خصوص حل مشكل و ايمن سازی مسير تهران – رودهن و اختصاص راه ورودي جديد براي 
فرمانداري  مورخ 78/12/10  به صورتجلسة  باتوجه  اين محور،   6 كيلومتر  در  نخاله  تخلية  محل 
گرديد كه شهرداري  مقرر  و  قرار گرفت.  مورد تصويب  گذرگاه غيرهمسطح  احداث  لزوم  تهران، 
تهران، ادارة كل راه و ترابري استان تهران نيست به اجرای تعهدات خود براي ساخت پل اقدام و 

عمليات اجرايي آن حداكثر از اول مهرماه 1379 آغاز گردد.

صورتجلسة سي  ویكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 6322/3/37 مورخ 79/7/11، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 

كشور در ساعت 16 روز يكشنبه 79/7/17 در محل وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي گزارشي از روند شكل  گيري مطالعات جامع حمل و نقل شهر شيراز ارائه و اعالم 
ولوو  ترافيك در شيراز توسط شركت خارجي  و  بار حمل و نقل  اولين  براي  داشت كه در سال 1355 
از سيستم حمل و نقل همگاني  استفاده  نتيجه  ی آن، پيشنهاد  )Volvo( مورد مطالعه قرار گرفت كه 

سريع بود. 
مطالعة دوم در سال  هاي 1369 تا 1373 صورت گرفت كه تالش برای گردآوری اطالعات به عمل 
آمد و مطالعة سوم به مراتب گسترده  تر از دو مطالعة قبلي بود كه از سال 1378 آغاز شد كه اين مطالعه 
توسط مركز مطالعات و تحقيقات حمل و نقل و پژوهشكدة حمل و نقل شريف )دانشگاه صنعتي شريف( 

كه كار مشابهي را براي شهرهاي تهران، اصفهان و مشهد انجام داده بودند، صورت گرفت. 
وی اعالم داشت كه گزارش حمل و نقل همگاني سريع شيراز، ضرورت يك تصميم در جلسة كميتة 
فني شوراي عالي در تاريخ 79/6/30 مورد بررسي قرار گرفت و به شرح صورتجلسة مورخ 79/6/30 
مورد تأييد قرار گرفت. سپس آقای دكتر پور زاهدي رئيس پژوهشكدة حمل و نقل شريف، به ارائه  ی 

ويژگي  هاي مطالعه و دستاوردهاي آن پرداخت.
معاونت  غفاري  عليرضا  دوم  به سردار سرتيپ  عالي ضمن خيرمقدم  رياست شوراي  ادامة جلسه،  در 
راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل ناجا، پيوستن مجدد ايشان را به جمع اعضاي شورای عالی تبريك 
گفت و با طرح مباحثي در خصوص دستور جلسه، رهنمودهاي الزم را ارائه كرد. سپس اعضاي شوراي 
عالي، معاون امور عمراني استانداري فارس، شهردار شيراز و كارشناسان حاضر در جلسه به بحث و 

تبادل نظر پرداختند و در نهايت اعضاي شورای عالي به شرح زير اتخاذ تصميم نمودند:
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1. نياز به سيستم حمل و نقل همگاني سريع در شهر شيراز مورد تأييد قرار گرفت. ليكن مقرر گرديد 
شهرداري شيراز به تكميل مطالعات از نظر توجيه اقتصادي، انتخاب كريدور برتر، تكنولوژي و نوع 
تجهيزات اقدام نموده و ضمن هماهنگ نمودن مطالعات با مصوبات و تصميمات كميتة تحقيق و 
بررسي قطارهاي شهري )مستقر در وزارت كشور(، نتايج را در هر مرحله پس از طرح و تأييد در 

كميته  هاي مربوطه جهت بررسي و تصويب به شوراي عالي ارائه نمايد.
2. به علت طوالني شدن زمان جلسه، موارد ديگر دستور كار جلسه، به جلسة آتي موكول شد.

صورتجلسة سي  ودومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 9119/3/37 مورخ 79/9/14، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 
كشور در ساعت 16:30 روز يكشنبه 79/9/20 در محل دفتر معاون محترم راهنمايي و رانندگي و امور 
ابتدا دبير شوراي عالي توضيحاتي در خصوص موضوعات دستور كار  حمل و نقل ناجا تشكيل گرديد. 
جلسه ارائه و در ادامه، رياست محترم شوراي عالي در هر يك از موارد مطرح شده ضمن طرح مباحثي، 
رهنمودهاي الزم را عنوان و سپس اعضاي محترم شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور، 

پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زير اتخاذ تصميم نمودند:
1. دستورالعمل مفاهيم مربوط به رنگ و شكل عالئم عبور و مرور مورد تصويب قرار گرفت و مقرر 
از  استفاده  با  خيابانی  شبكة  فني  ضوابط  عالوه  به  و  تابلوها  فونت  و  اندازه  ارتفاع،  ابعاد،  گرديد 
مراجع معتبر توسط دبيرخانه  ی شورای عالی تهيه و در كميتة مهندسي و طراحي محيط، ترافيك 
و وسيلة نقليه )هماهنگي ضوابط و مشخصات فني(، موضوع مصوبة نوزدهمين جلسه شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك، مطرح گردد. ضوابط يادشده پس از انجام امور كارشناسي و تأييد كميتة مزبور 

كه به منزلة تأييد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور می  باشد، الزم االجرا است.
2. در اجراي مادة 7 قانون نحوة جلوگيري از آلودگي هوا، پيشنهاد مذكور در نامة شمارة 12387 مورخ 
79/8/18 آقاي دكتر فرهادي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جدول موضوع اين 
نامه به شرح پيوست به اطالع اعضاي شوراي عالي رسيد و مقرر گرديد كه تا پايان سال 1379 مالك 
عمل كميتة كاهش آلودگي هوا قرار گرفته و مقرر شد استانداري تهران گزارشي از نحوة عملكرد و 

تأثير بكارگيري اين جدول را به وزارت كشور و سازمان حفاظت و محيط زيست اعالم نمايد.
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وزارت كشور
معاونت هماهنگي امور عمراني

دفتر حمل و نقل ودبيرخانة شوراي عالي هماهنگي
ترافيك شهرهاي كشور

دستورالعمل مفاهيم مربوط به رنگ و شكل عالئم عبور و مرور

کمیتة ضوابط و مشخصات فني

اردیبهشت ماه 1380
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دستورالعمل مفاهيم مربوط به رنگ و شكل عالئم عبور و مرور

مقدمه
از سوي سازمان  ها،  در سال  هاي اخير، ضوابط، مشخصات فني و ويژگي  هاي گوناگوني براي معابر، 
نهادها و وزارتخانه  ها، از جمله وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت راه و ترابري، سازمان مديريت و 
برنامه  ريزي كشور، شهرداري تهران و ... تدوين و ارائه شده كه سبب سردرگمي بسياري از مديران 

شهري گشته است.
با عنايت  ترافيك شهرهاي كشور  دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي  و  اين رو دفتر حمل و نقل  از 
به وظايف قانوني شوراي عالي، بر آن شد تا براي يكسان سازی اين ضوابط اقدام نمايد و با مشاركت 
نمايندگان اعضاي شوراي عالي فوق الذكر و شهرداري تهران و با دعوت از صاحب  نظران و متخصصين 
از  كه  باال  در  يادشده  ضوابط  و  بين  المللي  استانداردهاي  به  باتوجه  و  خصوصي  بخش  و  دانشگاه  ها 
سوي مراجع و منابع معتبر تهيه شده بود و با بهره  گيري از كنوانسيون وين كه كشور ما از متعاهدين 
ايمني تردد، مجموعه  اي  افزايش سطح  انگيزة يكسان سازی اين ضوابط براي  آن مي  باشد، عالوه بر 
را تدوين كرد كه دربرگيرندة مهم  ترين و كاربردي  ترين ويژگي  هاي فني معابر مي  باشد. بخشي از اين 
ضوابط در سي و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور به تصويب رسيده و 
مابقي باتوجه به تفويض اختياز شوراي عالي توسط كميتة ضوابط و مشخصات فني، كميتة تخصصي 
ايمني ترافيك تا تاريخ 80/2/17 تهيه و به تصويب رسيد. اين مجموعه شامل عنوان، رنگ، شكل و 
اندازة عالئم عبور و مرور و تابلوهاي راهنما و نيز ويژگي  هاي فني شبكة معابر مي  باشد كه در ادامه به 

آن پرداخته مي  شود.
اسامي كارشناسان كه در تدوين اين مجموعه قبول زحمت نموده و در طي حضورشان در يك يا 

چند جلسه يا كميتة هماهنگي ضوابط و مشخصات فني همكاري نمودند عبارتند از:

الف( نمایندگان اعضاي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
  وزارت كشور: محمد رئوفي، محمدعلي غني زاده

  وزارت راه و ترابري: فرشيد آيتي، حسن فرضي پور
  وزارت مسكن و شهرسازي: علي  اكبر لبافي، عارفه جداري

  وزارت پست، تلگراف و تلفن: غالمرضا فراهاني، محمدرضا عرب
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  سازمان مديريت و برنامه  ريزي كشور: وحيد سعيديان
  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران: محمد شجاعي، امير افالطون نظمي

  سازمان حفاظت محيط زيست: مسعود زندي، مهروش خواجوندي

ب( نمایندگان شهرداري تهران
  سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران: ثريا پهلوان صباغ، كامران حاج نصرالهي، سيدجالل حسيني، 

اسفنديار صديقي، محمدحسن زارع
  شركت عرف ايران: مهدي عظيمي تبريزي

پ( دانشگاه  ها و بخش خصوصي
  دانشگاه صنعتي شريف – دانشكدة عمران: حبيب  اله نصيري، هدايت ذكايي آشتياني

  بخش خصوصي: مهدي كبيري

1. عنوان، رنگ، شكل و اندازة عالئم عبور و مرور
1-1. مقدمه

رشد جمعيت شهرها، افزايش وسايل نقليه، توسعة روزافلزون شبكة معابر و به تبع آن، افزايش استفاده 
از تجهيزات و تسهيالت حمل و نقل، به عنوان يك روند طبيعي در شهرهاي كشور مطرح بوده و در 
ساماندهي  مطالعات  نتايج  سويي  از  است.  بوده  همراه  بيشتري  رشد  با  روند  اين  نيز  اخير  سال  هاي 
حمل و نقل و ترافيك در شهرهاي كشور، نشان از كمبود تجهيزات حمل و نقل و عدم هماهنگي در رنگ 
و شكل عالئم عبور و مرور و همچنين كيفيت نامطلوب آنها دارد. شايان ياد است اين عدم هماهنگي 

هم در داخل شهرها و هم در راه  هاي بين شهري، به طور چشمگيري وجود دارد.
اين امر نه تنها سبب سردرگمي شهروندان مي  گردد، بلكه حساسيت آنان را به انواع عالئم كاهش 
داده و سبب كاهش ايمني در تردد نيز مي  گردد. لذا به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در رنگ  ها 
و شكل  هاي مورد استفاده در عالئم عبور و مرور و نيز افزايش سطح ايمني حمل و نقل، كميتة »مهندسي 
و طراحي محيط و ترافيك و وسيلة نقليه« كه از اين پس كميتة »هماهنگي ضوابط و مشخصات فني« 
ناميده مي  شود، پس از برگزاري جلسات كاشناسي متعدد، در تاريخ 79/5/19، مفاهيم مربوط به رنگ  ها 
و شكل  هاي عالئم عبور و مرور را براساس مراجع معتبر بين  المللي و به ويژه كنوانسيون 1968 وين و 
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مقررات راهنمايي و رانندگي در كشورمان، مطابق آنچه در صفحات بعد آمده است، مورد تأييد قرار داد.
از اين پس كلية تابلوهايي كه در كشور براساس مقررات مربوط نصب مي  شوند بايد براساس شكل، 

رنگ و مفاهيم عنوان شدة مصوب، تهيه و به كار برده شوند.

2-1. كليات مشخصات فني عالئم عبور و مرور
1-2-1. نورافشاني عالئم عبور و مرور

باتوجه به اين كه عملكرد عالئم در شب و روز بايد يكسان باشد، استفاده از شبرنگ در كلية عالئم 
عبور و مرور الزامي است.

بايد ساخت شركت  هايي باشد كه صراحتًا اذعان مي  دارند محصول خود را  شبرنگ مورد استفاده 
 NF P98520 ،آلمان DIN 67520 ،آمريكا ASTM D4956 براساس يكي از استانداردهاي

فرانسه يا BS 873 انگليس توليد نموده باشند.
شايان ياد است از شبرنگ ردة مهندسي 7 ساله و يا شبرنگ النه زنبوري 10 ساله و يا شبرنگ 
الماسي كه در ميزان بازتابي و زاوية بازتابش نور عملكردهاي متفاوت دارند، متناسب با كاربرد عالمت 

و محدوديت بودجه استفاده مي  شود.
2-2-1. طيف )فام( رنگ  ها در عالئم عبور و مرور

طيف هر يك از رنگ  ها بسيار گسترده است اما طيف رنگ  هاي مورد استفادة موجود در شبرنگ، محدود است.
اصواًل  كه  مي  باشد   CIE chromaticity جدول  با  مطابق  طيف  اين  كه  شود  توجه  بايد 

شركت  هاي معتبر سازندة شبرنگ، آن را رعايت مي  نمايند.
كه  محصول  معرفي  جهت  تجاري  شمارة  يك  از  معمواًل  شركت  ها  اين  كه  است  ياد  به  الزم 
معين  كنندة مشخصات فني مربوط به نوع رنگ و نوع شبرنگ مي  باشد، استفاده مي  نمايند. تعدادي از 

جداول و نمودار مربوط در صفحات ضميمه آورده شده است.
3-2-1. مشخصات فني عالئم عبور و مرور

اين مشخصات فني شامل رنگ زمينه، حاشيه و نوشته  هاي روي عالئم، ابعاد و ارتفاع و محل قرارگيري 
و نصب آنها، فونت نوشته  ها و... مي  باشد. بايد دانست كه ابعاد اين عالئم با سرعت مجاز در انواع معابر، 
رابطة مستقيم داشته به طوري كه هرچه سرعت مجاز بيشتر باشد، اندازة ابعاد اين عالئم نيز افزايش 

مي  يابد. اندازة نوشته  هاي روي اين عالئم نيز تابع سرعت يادشده است.
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رنگ زمينة عالئم نيز با توجه به مفلهوم آنها و رعايت نكات ايمني تردد انتخاب شده است )جدول 
شمارة 1(. همان  طور كه در اين جدول مالحظه مي  شود، تابلوي ايست به دليل اهميتي كه براي حفظ 
ايمني دارد ، به طور منحصر به فرد به شكل هشت گوشة منتظم مي  باشد و به همين دليل تنها تابلويي 

است كه داراي رنگ زمينة قرمز مي  باشد.
الزم به توضيح است كه ويژگي  هاي شكل هندسي و رنگ زمينة هر يك از عالئم عبور و مرور 
همان  طور كه در قسمت الف و ب آمده است، داراي مفاهيمي خاص هستند كه براي افزايش سطح 
ايمني تردد، راننده را در فاصله  اي دورتر و مناسب براي تصميم  گيري و عكس  العمل، قبل از رويت كامل 

نقوش و نوشته  ها از كليات پيام مورد نظر آگاه كند.

الف( مفهوم رنگ  ها در عالئم عبور و مرور
رنگ  ها در عالئم عبور و مرور معنا و مفهوم خاصي دارند كه ذياًل به طور خالصه به آنها اشاره شده 

است:
رنگ قرمز: منع كننده يا ايست

رنگ سبز: حركات مجاز، راهنماي مسير و اماكن مذهبي
رنگ آبي: راهنماي خدمات، حركات مجاز، عالئم اخباري و راهنماي مسير

رنگ زرد: هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام »عمليات ساختماني« و يا »تعمير و نگهداري«
رنگ نارنجي: راهنما براي مناطق اداري، آموزشي و خدماتي

رنگ قهوه  اي: راهنما براي مناطق تفريحي، فرهنگي، گردشگري، اداري و آموزشي
رنگ سفيد و سياه: عالمت دستوري و راهنماي مسير

ب( مفهوم شكل  ها در عالئم عبور و مرور
هشت گوشه: صرفًا براي تابلوهاي ايست )توقف(

مستطيل افقي: معمواًل براي تابلوهاي راهنما و هشدار براي خطرات ناشي از تعمير و نگهداري
مثلث متساوي االضالع )نشسته روي يك رأس(: صرفًا براي رعايت  حق تقدم

مستطيل قائم: معمواًل براي تابلوهاي دستوري و خدمات
 مستطيل پرچمي: معمواًل براي عالئم راهنما

 )مستطيل پرچمي مستطيل افقي است كه يكي از اضالع آن به صورت مثلث كوچك جهت را نشان مي  دهد(
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لوزي )مربع نشسته روي يك رأس(: شروع و پايان حق تقدم مسير
پنج گوش يا نقطة رأس فوقاني: عالئم هشدار براي مدرسه و دبيرستان

دايره: عالئم دستوري، بازدارنده
مثلث متساوي  االضالع )نشسته روي قاعده(: عالمت هشداردهنده براي خطر

جدول 1: مشخصات فنی عالئم عبور و مرور در راه های درون شهری
مثلث: طول ضلع- مربع: طول ضلع- دایره: طول قطر- هشت گوشه: ارتفاع

عنوان 

اصلی

عناوین 

فرعی
شكل و قرارگیری

ابعاد )سانتی متر(رنگ

حاشیهزمینه

نقوش 

و 

نوشته

محلیشریانی درجه 2شریانی درجه 1

فرعیاصلیبزرگراهآزادراه

اصلی 

و 

فرعی

عالئم خطر

عمومی

مثلث متساوی االضالع 

12090756060سیاهقرمزسفید
)رأس باال(

رعایت 

حق تقدم

مثلث متساوی االضالع

12090756060-قرمز سفید
)رأس پایین(

خیابان 

اصلی
12090756045سیاهسیاهزردمربع )یكی از قطرهای افقی(

756060--سفید-قرمزهشت گوشهایست

عالئم 

محدودیت 

و ممنوعیت

قرمزسفیددایره 
سیاه 

و آبی
9075756045

عالئم 

انتظامی
 

9075756045سفید-آبیدایره

-----سفید-آبیمستطیل
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2. ویژگي  هاي فني معابر
1-2. مقدمه

همان  طوري كه همگان مي  دانند، انسان، راه و وسيلة نقليه سه عامل مهم و تأثيرگذار و تأثيرپذير از 
يكديگر در سيستم حمل و نقل و ترافيك هستند. اگر روش  هايي به كار گرفته شد تا اين سه عامل در 
ارتباط با يكديگر و مستقل از هم به درستي عمل كنند، پيامدهاي مثبتي از جمله افزايش سطح ايمني 

حركت، افزايش بهره  وري و كاهش در هزينه  هاي اجرايي را به دنبال خواهد داشت.
از سويي بر تمامي متخصصين امور حمل و نقل واضح است كه به كارگيري علم مهندسي1، آموزش1 
و اعمال و اجراي قوانين2، سه رأس يك مثلث و محورهاي اصلي در تحقق برنامه  هاي مورد نظر هستند. 
از اين رو و با عنايت به وظايف قانوني شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و وزارت كشور، 
اين دفتر براي احيا و تقويت اين رئوس اقدام به تشكيل سه كميتة »آموزش«، »قوانين و مقررات« و 

»هماهنگي ضوابط و مشخصات فني« با همكاري سازمان  هاي ذيربط نمود. 
براي   )1377 سال  اواسط  )از  آموزش  كميتة  در  كارشناسي  جلسات  برگزاري  با  نخست،  گام  در 
و سيماي  از طريق صدا  و  كوتاه مدت  برنامه  ريزي  در  و دست  اندركاران  مردم  آگاهي  افزايش سطح 
جمهوري اسالمي ايران، مطالبي را تهيه و تدوين نموده و در گام بعدي، از اوايل سال 1378 كميتة 
قوانين و مقررات، با بازنگري در قوانين و مقررات، سعي در كاهش و از ميان بردن كاستي-هاي آن و 

افزايش كارايي هرچه بيشتر قوانين مربوط نمود.
راهكارهاي  تعيين  براي  مؤثرتر  و  دقيق  تر  هرچه  كارشناسي  بررسي  براي  كه  است  توجه  شايان 
مناسب به منظور افزايش كارايي قوانين و آموزش بنيادي در بلند مدت با مشاورين ذيصالح قراردادهايي 

عقد شده است. 
در گام آخر، از اواسط سال 1379 براي تحقق بخش ديگري از موارد پيش گفته، استفاده از علم 
مهندسي به عنوان محور و رأس تكميل كننده و به دنبال آن ويژگي  ها و مشخصات فني خيابان  ها، 

مورد توجه اين دفتر قرار گرفت.
آگاهي از مشخصات فني و كاربرد صحيح و دقيق آنها در اجرا، از مهم  ترين نيازهاي روزافزون و 
جدي مسئوالن و مديران شهري مي  باشد. آنچه كه در تدوين اين مجموعه حائز اهميت است، ديدگاهي 
است كه در آن سعي شده تا مشخصات وضع موجود با آنچه در حالت استاندارد و ايده  آل وجود دارد، 
هرچه بيشتر به هم نزديك گرديده و با واقع  نگري در جهت انطباق و تعديل اين مشخصات باتوجه به 

ويژگي  هاي محيطي و اقليمي شهرهاي كشور، گام برداشته شود.
بايد توجه داشت كه به دليل عدم تناسب ساختار كهن قسمتي از بافت شهر و خيابان  هاي مربوط با 
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رشد تعداد وسايط نقليه و رشد تكنولوژي، ممكن است اين خيابان  ها در نقش حقيقي خود عملكرد مطلوبي 
نداشته باشند، لذا مشخصات ذكر شده براي بهبود هرچه بيشتر عملكرد اين خيابان  ها مي  تواند مالك عمل 

باشد. اما به  كارگيري اين ضوابط براي خيابان  هاي تازه ساز و بافت جديد شهري، الزامي است.

2-2. تعاریف پایه
چون ضوابط فني راه  هاي درون شهري بر مبناي تعاريف خاصي از خيابان  ها و به طور كلي معابر به 
تصويب رسيده است، لذا شهرداري  ها و ديگر ارگان  هاي مسئول در امر عبور و مرور بايد به تعاريف زير 

توجه داشته باشند:
راه: عبارت است از تمامي سطح جاده، خيابان يا كوچه و كلية معابري كه براي عبور و مرور باز بوده 

يا اختصاص داده شده است.
جاده: مسيري است خارج از شهر براي عبور و مرور وسايط نقليه

خیابان: مسيري است درون شهر براي عبور و مرور وسايط نقليه و مردم كه شامل معابر شرياني درجه 
1، 2 و محلي مي  باشد.

آنها، جابه  جايي  از  بهره  برداري  و  معابري گفته مي  شود كه در طراحي  به  معابر شریاني درجه 1: 
وسايط نقلية موتوري برتري داده مي  شود. اين معابر ارتباط با راه  هاي برون شهري )جاده  ها( را تأمين 
آزادراه،  براساس نحوة كنترل دسترسي تقاطع  ها، به سه گروه  راه  هاي شرياني درجه 1  مي  نمايند. 

بزرگراه و راه عبوري تقسيم مي  گردند.
آزادراه: راهي است كه حداقل داراي دو خط عبوري و يك شانه در هر طرف به عرض 3 متر بوده و 
در تمام طول آن، ترافيك دو طرف به وسيلة موانع فيزيكي از هم جدا شده باشند. براي جلوگيري 

از عبور عابران پياده و حيوانات طرفين آن محصور بوده و تمام تقاطع  هاي آن غيرهمسطح است.
بزرگراه: راهي است كه حداقل داراي دو خط عبوري در هر طرف بوده و ترافيك دو طرف آن به 
بزرگراه  تقاطع  هاي غيرهمسطح است.  باشد و عمومًا داراي  از هم جدا شده  وسيلة موانع فيزيكي 
مي  تواند معدودي تقاطع همسطح و راه عبوري ادامة راه  هاي برون شهري دو خطة دوطرفه درداخل 
شهرهاي معمواًل كوچك و متوسط و يا روستاها است به شرط آن كه عملكرد عبوري آنها در داخل 
شهر يا روستا نيز حفظ شود. براي حفظ اين عملكرد، ورود و خروج وسايط نقليه به آن كاماًل تنظيم 

و طراحي مي  شود و فاصلة تقاطع  هاي همسطح آن از يكديگر كمتر از حدود 2/5 كيلومتر نيست.
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معابر شریاني درجه 2: به معابري گفته مي  شود كه در طراحي و بهره  برداري از آن، به جابه  جايي و 
دسترسي وسايط نقلية موتوري برتري داده مي  شود. براي رعايت اين برتري، حركت پياده  ها از عرض 
خيابان كنترل مي  شود. راه  هاي شرياني درجه 2 داراي عملكرد درون شهري هستند و شبكة اصلي 

راه  هاي درون شهري را تشكيل مي  دهند.
و  كننده«  پخش  و  »جمع  خيابان  هاي  بين  ارتباط  كه  اصلي  است  راهي   :2 درجه  اصلي  شریان 

بزرگراه  ها را برقرار مي  كند. در اين معابر، فواصل بين تقاطع  ها نسبت به بزرگراه  ها كمتر است.
ارتباط ميان خيابان  هاي محلي و  شریان فرعي درجه 2 )جمع و پخش  کننده(: راهي است كه 
خيابان  هاي شرياني اصلي را برقرار مي  كند. در خيابان  هاي جمع و پخش  كننده، محل عبور عابران 
پياده مجاز  باشد، در حالي كه در خيابان  هاي محلي، عابران  بايد مشخص  از عرض خيابان  پياده 

هستند كه از هر نقطه از عرض خيابان عبور كنند.
معابر محلي: راهي است كه در طراحي و بهره  برداري از آن نيازهاي وسايط نقلية موتوري، دوچرخه 
سواران و عابران پياده، با اهميت يكسان رعايت مي  شود. براي رعايت حال عابران پياده و دوچرخه 

سواران، سرعت وسايط نقلية موتوري در اين معابر، پايين نگه داشته مي  شود.
محلي اصلي: راهي است كه با خيابان  هاي محلي فرعي و خيابان  هاي جمع و پخش  كننده، ارتباط دارد 

و سرعت طرح در آن 40 كيلومتر در ساعت است.
محلي فرعي: راهي است كه در مناطق صرفًا مسكوني قرار گرفته و ارتباط بين كوچه  ها و معابر 

محلي اصلي را برقرار مي  كند.
3-2. ضوابط فني معابر

همانطور كه در جدول 2 مالحظه مي  گردد، كاربردي  ترين و تعيين  كننده  ترين ويژگي-هاي فني خيابان  ها 
و معابر آورده شده است. اين ويژگي  ها به چند بخش اصلي تقسيم مي  شوند كه عبارتند از:

1. مشخصات هندسي )فيزيكي( شامل مشخصه  هايي مثل سرعت، تعداد خطوط عبوري، عرض خطوط 
عبوري، حداكثر شيب طولي و ...

2. مشخصات عملكردي )ترافيكي(: شامل نوع تقاطع  ها، وضعيت پاركينگ، چراغ  هاي راهنمايي، رنگ 
زمينة عالئم راهنماي مسير و ...

3. مشخصات ايمني: شامل ارتفاع و رنگ جداول، ارتفاع نرده  هاي حفاظتي )گاردريل( و...
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جدول 2: ضوابط فنی راه  های درون شهری

ف
مشخصهردی

نوع راه

مالحظات
محلیشریانی درجه 2شریانی درجه 1

فرعیاصلیفرعیاصلیبزرگراهآزادراه

سرعت طرح 1
8070504040 تا 100100 تا 130)کیلومتر بر ساعت(

سرعت مجاز2
7055403030 تا 7090 تا 110)کیلومتر بر ساعت(

تعداد خطوط عبور در 3
1 تا 12 تا 222 تا 23 تا 24 تا 4هر طرف

عرض خط عبور 4
3 تا 25/3 تا 65/35/3)متر(

75/2 75/2 تا 25/33
75/2تا 3

حداقل عرض پوسته 5
76452016126)متر(

حداکثر شیب طولی6
456677)درصد(

این شیب در معابر 
محلی فرعی باتوجه 
به محدودیت  ها و 

شیب طبیعی زمین 
و وضعیت جغرافیایی 
می  تواند تغییر کند.

عمدتاً غیرهمسطحنوع تقاطع  ها7
همسطحهمسطحهمسطحهمسطحغیرهمسطح

بزرگراه  ها می  توانند دارای 
تقاطع غیرهمسطح 

کنترل شده با چراغ 
راهنمایی باشد.

8
حداقل فاصله 

تقاطع  ها از یکدیگر 
)متر(

2000150050030010050
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ادامه جدول 2: ضوابط فنی راه  های درون شهری - ادامه

ف
مشخصهردی

نوع راه

مالحظات محلیشریانی درجه 2شریانی درجه 1

فرعیاصلیفرعیاصلیبزرگراهآزادراه

امکان ایجاد ایستگاه 9
وجود داردوجود نداردوجود ندارداتوبوس

در شریانی درجه2 
تا جای ممکن از 

سواره رو

پارکینگ حاشیه  ای 10
توصیه مجازوجود داردوجود داردممنوعمطلقاً ممنوعو توقف

نمی  شود
در شریانی درجه 2 به طور 

نظارت شده می  باشد.

کنترل با چراغ 11
--داردداردداردنداردراهنمایی

حرکت عابر پیاده از 12
غیرهمسطح یا غیرهمسطحعرض معبر

با چراغ
همسطح و 
همسطحهمسطحهمسطحغیرهمسطح

مجازمجازمجازمجازنظارت شدهمطلقاً ممنوععبور موتورسیکلت13

مجازمجازمجازمجازمطلقاً ممنوعمطلقاً ممنوععبور دوچرخه14

در بزرگراه عبور 
دوچرخه به صورت 
مجزا و تفکیک شده 
خارج از سطح سواره 

رو مجاز است.

----در شانه راهدر شانه راهتوقف اضطراری15

رنگ زمینه تابلوی 16
سفیدسفیدسفیدسفیدسبزآبیراهنمای مسیر

17
ارتفاع مطلوب عالئم 
عبور و مرور در کنار 

معابر )متر(
5/25/24/24/24/24/2

حداقل ارتفاع به 
پایین تابلوهای معلق 
)آویزان( نباید از 5 
متر در سراسر مسیر 

کمتر باشد.

حداقل فاصله لبه 18
5/25/245/045/045/03/0بیرونی تابلو

این فاصله در آزادراه  ها 
و بزرگراه  ها برای 

تابلوهای خیلی بزرگ 
تا 10 متر افزایش 

می  یابد.
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ادامه جدول 2: ضوابط فنی راه  های درون شهری - ادامه

ف
مشخصهردی

نوع راه

مالحظات محلیشریانی درجه 2شریانی درجه 1

فرعیاصلیفرعیاصلیبزرگراهآزادراه

19
امکان دسترسی مستقیم به 

کاربری  های اطراف
وجود ندارد

وجود 
ندارد

-وجود داردوجود داردوجود دارد

20
حداقل فاصله معابر موازی 

هم رده )متر(
60002500800500--

21
حداقل عرض  جزیره  میانی 

)رفوژ محوری( )متر(
4380/1---

22
خط کشی پیوسته در 
طرفین هر جهت حرکت

----دارد دارد
در   2 درجه  شریانی  در 
جزیره  وجود  صورت 

میانی انجام می  شود.

23
طول خط کشی  های منقطع 

و فاصله طولی خطوط از 
هم )متر(

663333

24
عرض خطوط عبوری در 

خط کشی منقطع و محورها 
)متر(

12/0 تا 
15/0

12/0 تا 
15/0

12/0 تا 
15/0

12/0 تا 
15/0

1/0 تا 1/015/0 تا 15/0

رنگ خط کشی25
حاشیه زرد
بقیه سفید

حاشیه 
زرد

بقیه سفید

محوری زرد
بقیه سفید

محوری زرد
بقیه سفید

سفیدسفید

26
خط کشی زردرنگ ضربدری 
)هاشوری یا شطرنجی(در 

محدوده مرکزی تقاطع
--

در 
تقاطع  های 

مهم

در 
تقاطع  های 

مهم
--

در تقاطع  ها یا 
دسترسی  هایی که 

تاخیر در آنها اشکاالت 
اساسی ایجاد می  کند 

انجام می  شود.

27
ارتفاع باالی نرده  های 

حفاظتی1 از سطح سواره  رو 
)متر(

68/068/0----

28
فاصله محور تا محور 

پایه  های نرده  های حفاظتی 
)متر(

9/1 تا 00/4
9/1 تا 
00/4

----

در مکان  هایی که ایمنی 
تأمین است و دره  ای 
وجود ندارد، می  توان 

فاصله 4متر را در نظر 
گرفت.
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ادامه جدول 2:  ضوابط فنی راه  های درون شهری - ادامه

ف
مشخصهردی

نوع راه

مالحظات محلیشریانی درجه 2شریانی درجه 1

فرعیاصلیفرعیاصلیبزرگراهآزادراه

ارتفاع حفاظتی بتنی 29
نداردنداردنداردنداردندارد75/0)نیوجرسی( )متر(

ارتفاع جداول از سطح 30
1/0 تا 1/0 تا 15/0-سواره رو )متر(2

1/0 تا 1/0 تا 15/015/0
15/0

1/0 تا 
15/0

--رنگ جداول313

زرد و 
سیاه یا

سفید و 
سیاه

زرد و سیاه یا
سفید و سیاه

زرد و 
سیاه یا

سفید و 
سیاه

زرد و 
سیاه یا

سفید و 
سیاه
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صورتجلسة سي  وسومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
در تاريخ 79/10/17، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، برحسب درخواست كتبي شمارة 
ترافيك  طرح  محدودة  گسترش  مورد  در  تهران  محترم  شهردار   79/10/12 مورخ   7910/7954545
تهران با حضور اعضای مشروحه  ی ذيل تشكيل جلسه داد. پس از بحث و بررسي در مورد پيشنهاد 
دفتر  تهران،  شهرداري  رانندگي،  و  راهنمايي  كارشناسان  نظر  تحصيل  و  استماع  و  تهران  شهرداري 
گرفتن  نظر  در  با  نهايت  در  ترافيك شهرهاي كشور،  عالي هماهنگي  دبيرخانة شوراي  و  حمل و نقل 
افزايش آلودگي هوا و تراكم ترافيك در محدودة پيشنهاد شده، توسعة محدودة ممنوعة تردد وسايل 

نقلية غيرمجاز به شرح و با شرايط زير موافقت و مورد تصويب قرار گرفت: 
1. از سمت شرق منتهي به ميدان طالقاني، خيابان خواجه نصيرالدين طوسي، ميدان سپاه، خيابان سپاه، 
ميدان بوعلي سينا، خيابان مازندران، ميدان امام حسين، خيابان 17 شهريور حد فاصل ميدان امام 

حسين تا تقاطع خيابان شوش.
2. از سمت جنوب منتهي به خيابان شوش حد فاصل خيابان 17 شهريور تا ميدان راه آهن و ادامة آن 

به سمت خيابان كارگر تا ميدان رازي متصل به مرز محدودة فعلي.
3. كلية مسيرهاي مندرج در بندهاي فوق الذكر به عنوان مرز محدودة ممنوعة تردد تلقي شده و شامل 

طرح ممنوعيت تردد نمی  باشند.
4. كليه  ی مبادی ورودی در منطقه  ی توسعه داده شده با نصب تابلوهاي ويژة ممنوعيت ورود به محدودة 

ممنوعه به وسيله  ی شهرداری تهران تجهيز خواهند شد.
5. قبل از اجراي طرح توسط شهرداري تهران، با همكاري راهنمايي و رانندگي تهران، اطالع  رساني 

الزم به مردم به عمل آيد.
6. تعداد مجوزهاي صادره براي ورود به محدودة ممنوعه افزايش نمي  يابد.

7. شهرداري تهران مكلف است تا تاريخ 79/11/15 با پوشانيدن جداول آب  رو كنار خيابان 17 شهريور، 
نسبت به تعريض خيابان مذكور و نصب تابلوهاي الزم اقدام كند و با حذف مسير ويژة اتوبوس 
و جداكنندة آن در سطح خيابان، مسير خيابان مورد نظر را به صورت خيابان دوطرفه )آمد و شد( 
جريان پيدا نمايد. تا آن زمان، راهنمايي و رانندگي مجاز است نسبت به حذف خط ويژه و يك طرفه 

نمودن اين خيابان، اقدام نمايد.
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8. براي اجراي طرح مذكور، در اسرع وقت هماهنگی  های الزم بين شهرداري تهران و معاونت راهنمايي 
و رانندگي به عمل آيد.

در مورد ساير پيشنهادات مندرج در نامة فوق االشاره، پس از ارائة مطالعات الزم توسط شهردراي تهران، 
تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

صورتجلسة سي  وچهارمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيطزيست:
  روز پنجشنبه 29 دي ماه، به عنوان روز هواي پاك تعيين و از كلية وزارتخانه  ها، ارگان  هاي دولتي، 
نظامي و نهادهاي انقالب اسالمي و عموم شهروندان تهراني درخواست مي  گردد ضمن خودداري از 
انجام سفرهاي غيرضروري، در صورت نياز به انجام سفر، حتي  المقدور از وسايل حمل و نقل عمومي 

استفاده شود و با سازمان حفاظت محيط زيست همكاري كنند.
  ادارة كل راهنمايي و رانندگي تهران در روز هواي پاك نسبت به اعمال محدوديت تردد در محدودة 

ممنوعة طرح ترافيك اقدام الزم را اعمال نمايد.
اتوبوس،  مناسب  تخصيص  و  افزايش  با  گرديد  موظف  حومه  و  تهران  اتوبوسراني  واحد  شركت    
سفرهاي افزوده شده در حوزة شهر تهران، به ويژه محدودة طرح ترافيك و اطراف آن را پاسخ دهد.

صورتجلسة سي  وپنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
استناد  به  اصفهان،  شهري  قطار  طرح  مورد  در  كشور  شهرهاي  ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي 
استان  ترافيك  هماهنگي  شوراي   80/3/16 مورخ  و  فني  كميتة   80/4/13 مورخ  صورتجلسه  هاي 

اصفهان، موارد ذيل را به تصويب رسانيد:
براساس متن  هاي صورتجلسات يادشده و پيوست اين صورتجلسه و باتوجه به مطالعات انجام شده 
و پيشنهاد مهندسان مشاور مربوطه، احداث مسير قطار سبك شهري در اصفهان به صورت زيرگذر و به 
شرح جزئيات مندرج در صورتجلسه مورخ 80/4/13 كميتة فني شوراي عالي تصويب می  گردد و مقرر 
می  دارد كه به لحاظ ضرورت استمرار وضعيت آمد و شد در محور چهار باغ و لزوم حفظ سيماي شهري، 
به ويژه بافت تاريخي و منحصر به فرد اين محور و ابنيه  هاي موجود در بدنة پيرامون آن، تصميمات 
اساسي در خصوص جزئيات طرح مذكور و روند مراحل اجرايي پروژه، پس از اتمام مطالعات الزم توسط 

مشاورين و تأييد شوراي هماهنگي ترافيك استان اصفهان، قابل اجرا می  باشد.
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صورتجلسة سي  وششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه   ،80/7/11 مورخ   22156/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 

شهرهاي كشور در ساعت 16:30 روز يكشنبه 80/7/22 در محل وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا رياست شورای عالی با ذكر نام خداوند متعال و تالوت آياتی چند از كالم اهلل مجيد، جلسه را 
آغاز و سپس دبير شورای عالی ضمن ارائـة چكيـدة گزارشي از فعاليت  هاي گذشته، توضيحات مبسوطي 
در خصوص دستورالعمل چگونگي تعيين تعداد تاكسي در شهرهاي كشور، تشكيل همايش مديريت 
تقاضاي سفر و شاخص  هاي پيشنهاد شده توسط وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 

مواقع اضطرار و بروز شراط پايداري هوا را به اطالع اعضاي شورای عالی رساند.
در  تعيين چهرة حمل و نقل عمومي  يادآوري  عالی ضمن  رياست محترم شورای  ادامة جلسه،  در 
شهرها و افزايش توان اين خدمت به شهروندان، در هر يك از موارد مطرح شده، ضمن طرح مباحثي و 
با تأكيد بر نظم و انضباط در كارها، رهنمودهاي الزم را ارائه و سپس اعضاي محترم شورای عالی پس 

از بحث و تبادل نظر به شرح زير اتخاذ تصميم نمودند:
1. دستورالعمل چگونگي تعيين تعداد تاكسي در شهرهاي كشور مورد تصويب قرار گرفت.

2. بنا به پيشنهاد معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا و باتوجه به مصوبة شمارة 25612/ت 21327 هـ 
مورخ 79/6/19 هيأت وزيران، دستورالعمل چگونگی تحويل پالك موقت برای تاكسی  هااي موقت 
)خودروهاي مسافربر شخصي( و همچنين تبديل پالك  هاي شخصي به پالك تاكسي از سوی آن 

معاونت و با هماهنگي وزارت كشور ابالغ گردد.
3. معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا، راهكارهاي اساسي و مطالعه شده را براي اجراي قوانين و مقررات 
راهنمايي و رانندگي و برقراري نظم و انضباط در آمد و شد خودروها و عابرين، و نيازهاي آن معاونت 

براي اجراي برنامه  هاي مربوطه را در طول سال  های باقي ماندة برنامة سوم اعالم نمايد.
و  مديريت  سازمان  خصوصي،  بخش  از  حمايت  منظور  به  و  تاكسيراني  بودن  اشتغالزا  به  نظر   .4
برنامه  ريزي، براي تأمين بخشي از هزينة خريد تاكسي توسط متقاضيان، از محل تبصره  هاي قانون 

بودجه مساعدت و همكاري نمايد.
5. برگزاري همايش مديريت كاهش تقاضاي سفر با همكاري وزارتخانه  ها، ارگان  ها و سازمان  هاي قيد 
شده فراخوان مقاله )پيوست(، به ويژه سازمان صدا و سيما مورد تصويب قرار گرفته و مقرر شد 

هيأت اجرايي و علمي انتخاب شوند و آغاز به كار نمايند.
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6. در اجراي مادة 7 قانون نحوة جلوگيري از آلودگي هوا، پيشنهاد مذكور در نامة شمارة 26335 – 
7/197 مورخ 80/7/3، استانداري تهران در خصوص پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي در مواقع اضطرار و بروز شرايط پايداري هوا، مندرج در جداول موضوع اين نامه به شرح 
پيوست به اطالع اعضاي شوراي عالي رسيد و مقرر گرديد كه تا پايان سال 1380، مالك عمل 
كميتة كاهش آلودگي هوا قرار گرفته و استانداري تهران با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، 
نحوة  از  گزارشي  پـرورش،  و  آمـوزش  وزارت  و  پـزشـكي  آمـوزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

عملكرد و تأثيـر به  كارگيري اين جدول را تهيه و به شوراي عالي ارائه نمايد.

صورتجلسة سي  و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه   ،80/8/20 مورخ   23375/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 

شهرهاي كشور ساعت 9 روز چهارشنبه 80/9/7 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
حمل و نقل  سيستم  امكان  سنجي  مطالعات  شكل  گيري  روند  از  گزارشي  عالي  شوراي  دبير  ابتدا 
همگاني سريع شهرهاي بزرگ كشور و شهر تبريز را ارائه و اعالم داشت، نياز به سيستم حمل و نقل 
انبوه و ضرورت احداث قطار شهري در اين شهرها از مدت  ها پيش مدنظر بوده است و در  همگاني 
ادامه، نتيجة جلسات بررسي مطالعات و جمع  بندي آخرين جلسة كميتة فني شوراي عالي را به استحضار 

اعضا رساند.
سپس مدير عامل مهندسين مشاور سبزينه راه به ارائه  ی نتايج مطالعات پرداخت و پس از آن، اعضاي 
شورا پرسش  هايي را مطرح نمودند كه مسئوالن استان آذربايجان شرقي و شهر تبريز و مشاور پاسخ دادند.

سپس، موضوع ديگر دستور كار مطرح شد و دبير شوراي عالي توضيحاتي در خصوص مطالعات 
جامع حمل و نقل و ترافيك شهر مشهد را ارائه و اعالم داشت: بعد از اين كه مطالعات جامع حمل و نقل 
و ترافيك مشهد در سال 1378 به تصويب شوراي عالي رسيد، عمليات اجرايي احداث قطار شهري 

مشهد آغاز شد.
اجراي  در خصوص ضرورت  قطار شهري مشهد(  )عامل چهارم طرح  ره طرح  ادامه، مشاوره  در 
حدود 2 كيلومتر از مسير مصوب روگذر به صورت تونل كم  عمق، توضيحات الزم را ارائه و سپس به 
گزينه  هاي مختلف پيشنهادي پرداخت و اعضاي شوراي عالي، سؤاالتي را مطرح نمودند كه پاسخ  هاي 

مربوطه ارائه شد.
سپس درخواست سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر تعيين روز هواي پاك و گزارش تعاريف و 
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مشخصات كلي انواع سيستم  هاي حمل و نقل همگاني )ريلی شهري( قرائت شد. در ادامة جلسه، اعضاي 
شوراي عالي پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زير اتخاذ تصميم نمودند:

1. پيشنهاد كميتة فني شوراي عالي، موضوع جلسة 80/8/1 و صورتجلسة آن مورد تأييد قرار گرفت.
الف( كريدور )ايل گلي – الله( به عنوان يك كريدور اصلي با تقاضاي سفر باال كه در اولويت اول قرار 
دارد مورد تأييد بوده و مطالعات فاز 1 اين مسير و به دنبال آن مطالعات فاز 2 )اجرايي( قسمتي از 

اين مسير، از ايل گلي تا بازار )حدود 9 كيلومتر( در مركز شهر توسط مشاورين انجام گيرد.
ب( به منظور كنترل شيوة جديد مشاور در تعيين كريدورها و مقايسة آن با ديگر روش  هاي متعارف، 
براساس  را  سفر  الگوي  معقول،  زمان  يك  در  و  معين  خدمات  شرح  يك  با  مشاوري  شد  مقرر 
مطالعات مبدأ – مقصد تعيين كرده و تقاضاي سفر را در كريدورهاي مختلف تعيين نمايد و مقرر 

شد شهرداري تبريز در اسرع وقت اقدام الزم را معمول نمايد.
2. با عنايت به گزارش مهندسين مشاور، تبديل روگذر حد فاصل ميدان فلسطين تا ميدان آزادي در 

بخش الف پروژة قطار شهري مشهد به زيرگذر، مورد تأييد اعضا قرار گرفت.
3. پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر تعيين 29 دي ماه به عنوان روز هواي پاك مورد 

تأييد قرار گرفت.
از  گرديد پس  مقرر  انواع سيستم  هاي حمل و نقل همگاني،  كلي  و مشخصات  تعاريف  درخصوص   .4

تكميل جزئيات گزارش و هماهنگي با فرهنگستان زبان فارسي مجدداً ارائه گردد.

صورتجلسة سي  و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه   ،80/9/27 مورخ   24650/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 

شهرهاي كشور ساعت 14 روز چهارشنبه 80/10/11، در وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي، گزارشي از روند شكل  گيري مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر شيراز، به 
خصوص سيستم حمل و نقل همگاني )قطار سبك شهري( را ارائه و نتيجة جلسات بررسي مطالعات و 

جمع  بندي آخرين جلسة كميتة فني شوراي عالي را به استحضار اعضا رساند.
نتايج  ارائه  ی  به  شريف  صنعتي  دانشگاه  حمل و نقل  تحقيقات  و  مطالعات  مركز  مشاورين  سپس 
مطالعه پرداخته و پس از آن، اعضاي شورای عالی پرسش  هايي را مطرح و مشاورين پاسخ  هاي الزم 
را ارائه نمودند و در نهايت، مطالعات جامع حمل و نقل شيراز براي احداث سيستم حمل و نقل همگاني 
قطار سبك شهري با انتخاب گزينة پيشنهادي مهندسين مشاور و مورد تأييد شوراي هماهنگي ترافيك 
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استان فارس، يعني گزينة 24، به تصويب رسيد و مقرر گرديد شهرداري شيراز اقدامات الزم را براي 
شروع عمليات اجرايي معمول نمايد و پس از اتمام نهايي مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شيراز 
براي  به شوراي عالي  نتايج آن  استان، مجدداً كل مطالعات و  ترافيك  تأييد شوراي  توسط مشاور و 

تصويب ارائه گردد.

صورتجلسة سي  ونهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
پيرو دعوتنامه  ی شماره  ی 27507/37 مورخ 80/12/5 دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شورای عالی هماهنگی 
ترافيك شهرهای كشور، جلسه كميته فنی شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور با حضور 
كليه اعضا به شرح امضاكنندگان ذيل صورتجلسه در روز شنبه 80/12/11 در وزارت كشور برگزار شد.

استناد  به  تبريز  شهري  قطار  طرح  مورد  در  كشور  شهرهاي  ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي 
صورتجلسة مورخ 80/12/11 كميتة فني شوراي عالي موارد ذيل را تصويب نمود:

1. براي احداث قطار شهري در بلوار ايل گلي تبريز، در حد فاصل ايل گلي – سه راه راهنمايي، براساس 
گزارشات ارزيابي فني و اقتصادي مديريت طرح، گزينة پيشنهادي شمارة 4 -2 مبتني بر احداث 
ايستگاه، در ميان خطوط رفت و برگشت  با سكوي  ايل گلي  زيرگذر كم عمق و در كنار محور 
تصويب گرديد و مقرر شد در ادامة مطالعات براي تعيين نحوة احداث امتداد مسير، در حد فاصل سه 

راه راهنمايي تا بازار، تسريع گردد.
2. به استناد مفاد صورتجلسة سي و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بر 
انجام بند 1 – ب صورتجلسة ياد شده، موضوع انجام مطالعات مبدأ – مقصد شهر تبريز تأكيد گرديد.

صورتجلسه چهلمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
ترافيك  هماهنگی  عالی  شورای  جلسه  ی   ،81/2/14 مورخ   1502/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 

شهرهاي كشور ساعت 10 روز يكشنبه 80/2/29 در محل وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا رياست محترم شورای عالی با ذكر نام خداوند متعال وتالوت آياتی چند از كالم اهلل مجيد، 
جلسه را آغاز و سپس دبير شوراي عالي ضمن ارائة چكيدة گزارشي از فعاليت  هاي گذشته، توضيحات 
برنامه  هاي  و  ارائة سياست  ها  و  تدوين  مبسوطي در خصوص دستورالعمل گذربان مدرسه و ضرورت 
راهبردي براساس مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران و همچنين اجراي جدي مقررات راهنمايي 

و رانندگي براي حل مشكل ترافيك شهر تهران را به اطالع اعضاي محترم شورای عالی رساند.
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سپس آقاي مهندس فياض مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، به ارائة برنامه  ها 
و فعاليت  هاي جاري شهرداري تهران پرداخت و به علت عدم حضور معاونت محترم راهنمايي و رانندگي و 

امور حمل و نقل ناجا، استماع گزارش فعاليت  ها و برنامه  هاي اين ارگان به جلسة بعد موكول شد.
در ادامة جلسه، رياست محترم شورای عالی ضمن تأكيد بر استفاده از نتايج مطالعات جامع حمل و نقل 
و ترافيك تهران، دادن اولويت حركت به ناوگان حمل و نقل همگاني با ايجاد خطوط ويژه و به عالوه 
اولويت دادن به حركت خودروهاي با سرنشين بيش از 4 نفر و محدوديت حركت به خودروهاي تك 
سرنشين، اصالح هندسي تقاطع  ها و معابر، مكان  يابي و توسعة جايگاه  هاي جديد سوخت رساني، استفاده 
ناوگان  از  بهتر  استفادة  راهكارهاي  از  را  مترو  خطوط  توسعة  و  سفر  تقاضاي  مديريت  روش  هاي  از 
راهنمايي  و  دانستند كه می  بايست شهرداري  ترافيك و شلوغي  تراكم  حمل و نقل همگاني و كاهش 
و رانندگي و شوراي حمل و نقل و ترافيك تهران بر اين اساس برنامه  ريزي نمايند و اعالم داشتند كه 
شوراي عالي ترافيك و وزارت كشور و كلية ارگان  هاي ديگر، آمادة هر گونه همكاري براي دريافت 
و تصويب پيشنهاداتي كه منجر به حل مسئلة ترافيك شود، می  باشند. سپس اعضاي شوراي عالي به 

بحث و تبادل نظر پرداخته و به شرح زير اتخاذ تصميم نمودند:
1. دستورالعمل گذربان مدرسه به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت.

2. نظر به اين كه مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران به عنوان ابزاري كارآمد براي تعيين 
نتايج مطالعات  و  پاية خروجي  بر  تهران  نوع تصميم  گيري می  باشد، شهرداري محترم  تبعات هر 

جامع، برنامه  ها و فعاليت  هاي خود را در سه قالب:
الف( برنامه  هاي فوري و كوتاه مدت با هزينة اندك و دسترسي سريع

ب( برنامه  هاي ميان مدت با هزينة بيشتر و نياز به زمان بيشتر براي اجرا
پ( برنامه  هاي درازمدت با هزينة سنگين و ديربازده

با لحاظ جزئيات و آمار الزم براي حل معضالت ترافيك تهران تهيه و براي طرح در جلسة 
آتي شوراي عالي ارائه نمايد.

3. طرح  هاي توسعة خطوط شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( به شرح زير مورد تصويب 
قرار گرفت:

3-1. تكميل ادامة خط 2 مترو تا دردشت
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منظور كاهش  به  – كرج  تهران  براي خط  لكوموتيو  افزايش  و  مترو  واگن  تأمين 77 دستگاه   .2-3
سرفاصلة زماني قطارها

3-3. احداث خط 4 مترو مسير تهران نو – فرودگاه مهرآباد
3-4. احداث ادامة خط 1 مترو در شمال از جهان كودك تا تجريش و در جنوب تا مرقد حضرت امام )ره(

3-5. احداث خط 3 مترو مسير مجيديه – جواديه
3-6. شركت راه  آهن شهري تهـران و حـومه )مترو( براي ايجاد خطوط ريلي بين ايستگاه  هاي خطوط 
مصوب و شهرهاي اسالمشهر، شهريار، ورامين، قرچك و پاكدشت مطالعات الزم را انجام دهد تا 

باتوجه به اولويت  ها، به تصويب مطالعات و تأمين اعتبارات اقدام گردد.

صورتجلسة چهل  ویكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 3580/3/37 مورخ 81/4/23، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 

كشور ساعت 15 روز سه شنبه 81/5/8 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي پس از ذكر نام خداوند متعال و خوشامدگويی به مدعوين، پيوستن سردار 
موفقيت كرد. سپس  آرزوي  ايشان  براي  و  عالي خيرمقدم گفت  اعضاي شوراي  به جمع  را  انصاري 
گزارش مبسوطي از عملكرد كميتة تخصصي ايمني ترافيك و چهار زير كميتة »آموزش«، »قوانين و 

مقررات«، »ضوابط و مشخصات فني« و »هماهنگي و ارزيابي طرح  ها« ارائه كرد.
وي آثار سوء ناشي از حمل و نقل و ترافيك را تهديد منابع انرژي )مصرف حدود 25/4 ميليارد ليتر 
بنزين و گازوئيل به ارزش 5 ميليارد دالر(، تهديد منابع حياتي )كشته شدن 19727 نفر و مجروح شدن 
117566 نفر در تصادفات رانندگي سال گذشته(، تهديد منابع زيست محيطي )70 درصد آلودگي هواي 
شهرها ناشي از حمل و نقل است(، اتالف ميليون  ها ساعت وقت ارزشمند شهروندان و هزينه  هاي پنهان 
تصادفات )بيمارستان  ها، پاسگاه  ها، اورژانس، پزشكي قانوني، دادگاه  ها و زندان  ها( ذكر و از در دست تهيه 
داشتن برنامه  اي مطالعه شده و منسجم براي تعيين شيوه  هاي آموزش عمومي فرهنگ و رفتار صحيح 
ترافيك و افزايش ايمني و كاهش تصادفات خبر داد و همكاري و هماهنگي سازمان صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي ايران براي ارائة آموزش  هاي غيرمستقيم و مستقيم به عموم مردم به صورت مستمر 

و مستدام را ضروري دانست.
پس از آن، آقاي مهندس فريبرزي مدير كل امور ايمني سازمان حمل و نقل و پايانه  ها، با تحليلي 
از تصادفات و مقايسه با كشورهاي ديگر بر ضرورت انجام آموزش  هاي عمومي از طريق صدا و سيما 

تأكيد كرد. 
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ايران  اسالمي  جمهوري  سيماي  و  صدا  سازمان  بين  الملل  امور  معاونت  هنردوست،  آقاي  سپس 
ضمن اظهار خشنودي از عزم جدي مسئوالن براي آموزش عمومي و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي 
ترافيك و توجه جدي به مهم  ترين رسانه كشور، آموزش عمومي به صورت غيرمستقيم را وظيفة اين 
سازمان دانسته و براي همكاري در انجام آموزش  هاي مستقيم نيز اعالم آمادگي نمودند و اعالم داشتند 
كه كميتة كنترل و نظارت بر پخش برنامه  ها و فيلم  ها و سريال  ها، موارد ايمني ترافيك و آموزش  هاي 

غيرمستقيم را مورد توجه قرار دهند.
امام  بين  المللي  فرودگاه  تا  تهران  قطار شهري   1 ادامة خط  احداث  موضوع  شورا  دبير  ادامه،  در 
خميني را كه در دهمين جلسه شوراي سياست  گذاري اولويت  هاي توسعه ملي مطرح و تصويب گرديد 
را عنوان كرد و سپس نمايندگان شركت مهندسين مشاور مترا و مجري فرودگاه بين  المللي امام خميني 

توضيحاتي را ارائه كردند.
پس از آن، آقاي مهندس خورسند نيا معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران و همكارانشان 
ضمن تأكيد بر انجام آموزش عمومي براي حل مسائل و مشكالت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران و 

تدوين يك استراتژي جامع، گزارشي را در شش محور ارائه دادند.
در ادامة جلسه، رياست محترم شورای عالی ضمن تشكر از حضور معاونت محترم سازمان صدا 
و سيماي جمهوري اسالمي ايران با تحليل هزينه  هاي ناشي از تصادفات و برابري آنها با كل بودجة 
شهرداري تهران با نصف بودجة استاني كشور، بر ضرورت آموزش عمومي، تدوين و ارائة سياست  ها 
و برنامه  ها به صورت مستمر، اجرايي، اثرگذار و با استفاده از تجارب ساير كشورها تأكيد كرد و سپس 
راجع به دستور كارهاي جلسه ايشان و اعضای شورای عالی به بحث و تبادل نظر پرداخته و به شرح 

زير اتخاذ تصميم نمودند:
1. مقرر گرديد كميتة آموزش كميتة تخصصي ايمني ترافيك، با همكاري سازمان  هاي متولي امر آموزش 
ترافيك نسبت به تشكيل جلسه و همكاري كامل با سازمان صدا و سيما در انجام آموزش  هاي 
غيرمستقيم و همچنين براي آموزش  هاي مستمر و مستدام نيز براساس نتيجة مطالعات، با همكاري 
آن سازمان، اقدام نمايد. معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا، وزارت راه و ترابري، سازمان مديريت و 
برنامه  ريزي كشور، شهرداري تهران، سازمان شهرداري  هاي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، 
جمهوري  سيماي  و  صدا  سازمان  و  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
و  كميته  تصميمات  اجراي  براي  را  عمومي  افكار  مناسب،  اطالع  رساني  ضمن  ايران،  اسالمي 
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طرح  هاي مصوب آماده نموده و در جهت ترغيب و تشويق مردم و جلب مشاركت آنان تمهيدات و 
تسهيالت الزم را فراهم نمايند.

2. براي احداث ادامة خط 1 قطار شهري تهران تا فرودگاه بين  المللي امام خميني، مقرر گرديد مطالعات 
ايستگاه  ها، ظرفيت،  تجهيزات،  تكنولوژي،  برتر،  كريدور  انتخاب  اقتصادي  توجيه  نظر  از  تكميلي 
عملكرد سيستم و تعداد واگن  ها در جلسات كميتة فني شوراي عالي مطرح و پس از تأييد براي 

بررسي و تصويب به شوراي عالي ترافيك ارائه شود.
3. شهرداري تهران طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران را براساس نتايج منتج از مطالعات جامع 
حمل و نقل و ترافيك شهر تهران تهيه كند تا پس از طرح در كميتة فني شوراي عالي براي بررسي 

و تصويب به شوراي عالي ترافيك ارائه شود.
4. به منظور كاهش تصادفات و ضايعات و خسارات ناشي از آن و نيز ارتقاي سطح ايمني

   براي رانندگان و سرنشينان وسايل نقليه، كلية شركت  هاي سازندة خودروهاي داخلي موظفند توليدات 
خود را حداكثر ظرف يك سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه، عالوه بر نصب كمربند ايمني استاندارد 
براي راننده و سرنشين صندلي رديف جلو، صندلي  هاي عقب را نيز به كمربند ايمني تجهيز نموده 
و ظرف مدت 3 ماه، دو عدد مثلث شبرنگ متساوي االضالع با زمينة سفيد يا زرد با حاشية قرمز 
با ساير  به عنوان ملزومات خودرو  نيز تهيه كنند و  ابعاد 30 سانتي  متر  به  احتياط  از نوع عالمت 
تجهيزات به خريداران خودرو تحويل نمايند. داشتن كمربند ايمني براي راننده و سرنشينان جلو و 
عقب وسيله نقليه و مثلث  هاي شبرنگ مذكور از شرايط شماره گذاري وسايل نقليه توسط راهنمايي 

و رانندگي خواهد بود.

صورتجلسة چهل  و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در مورد طرح  هاي قطار شهري اصفهان و شيراز موارد 

زير را تصويب نمود:
1. در خصوص امتداد مسير قطار شهري اصفهان، به استناد بررسي  هاي صورت پذيرفته و سوابق موجود 
از جمله صورتجلسة سي و پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و نامة 
شمارة 9190 – 1/1 مورخ 81/9/24 رئيس محترم سازمان ميراث فرهنگي كشور، پيشنهاديه شمارة 
1/46006 مورخ 81/9/5 شهردار محترم اصفهان، متضمن اعالم نظر مشاور فرانسوي »سيسترا« 
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در خصوص به صرفه و صالح بودن امتداد يافتن مسير قطار شهري اصفهان در زير محور شهيد 
شمس آبادي، با ملحوظ داشتن جنبه  هاي ترافيكي، فني، اقتصادي، اجرايي، زيست محيطي و حفظ 

بافت فرهنگي – تاريخي هستة مركزي شهر اصفهان مورد تصويب قرار گرفت.
2. در خصوص امتداد مسير قطار شهري شيراز، با عنايت به گزينة اولويت  دار منتج از مطالعات جامع 
قطار شهري شيراز، وفق  و سازمان  ديدگاه  هاي مشاور طرح  و  ترافيك شهر شيراز  و  حمل و نقل 
نامة شمارة 1075 ق ش مورخ 81/10/21 و صورتجلسة مورخ  به  انتخاب مسير منضم  گزارش 
81/11/16 كميتة فني شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، گزينة منتخب امتداد مسير 

قطار شهري شيراز به صورت ذيل به تصويب رسيد:
الف( از ميدان اهلل تا ميدان نمازي به صورت زيرگذر عميق

ب( از ميدان نمازي تا قصرالدشت و امتداد آن تا تقاطع گلخون – محور ساحلي رودخانة خشك به 
صورت زير گذر كم عمق

ج( از تقاطع گلخون – محور ساحلي رودخانة خشك تا ميدان ميرزاي شيرازي به صورت همسطح و در 
مجاورت حاشية رودخانة خشك

د( از ميدان ميرزاي شيرازي تا ميدان احسان به صورت زيرگذر كم عمق

صورتجلسة چهل  و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 10310/3 مورخ 81/12/7، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 

كشور ساعت 16:30 روز يكشنبه 81/12/18 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي توضيحاتي در خصوص موارد دستور كار جلسه ارائه و خالصه گزارشي از روند 
مطالعات امكان سنجي سيستم حمل و نقل همگاني سريع شهر اهواز و ضرورت احداث سامانة قطار شهري 
براي اتصال مسير حمل و نقل ريلي مهرشهر به شهر جديد هشتگرد را ارائه و نتيجة جلسات بررسي مطالعات 

و جمع  بندي آخرين جلسات كميتة فني شوراي عالي را به استحضار اعضای محترم رساند.
سپس مهندسين مشاور انديشكار و مشاورين دانشگاه صنعتي اصفهان به ترتيب به ارائه  ی نتايج 
مطالعات اهواز و شهر جديد هشتگرد پرداخته و اعضاي شورا پرسش  هايي را مطرح و مشاورين پاسخ  هاي 

الزم را ارائه كردند.
در ادامة جلسات رياست شوراي عالي ضمن تأكيد بر استفاده از وسايل حمل و نقل همگاني سريع 
السير و ضرورت افزايش توان اين خدمت به شهروندان، در هر يك از موارد مطرح شده، ضمن طرح 
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مباحثي، رهنمودهاي الزم را ارائه كرد و سپس اعضاي شوراي عالي پس از بحث و تبادل نظر به شرح 
زير اتخاذ تصميم نمودند:

1. احداث قطار شهري اهواز در كريدور شمال شرقي – جنوب غربي مورد تأييد قرار گرفت و مقرر گرديد 
با انجام آمارگيري مبدأ – مقصد جديد و ارائة نتايج آن تا تاريخ 82/2/15 به منظور بهنگام سازی 
آمار سال 1372 و با در نظر گرفتن پل  ها و مسيرهاي جديدي كه به بهره  برداري رسيده  اند، به عالوه 
طرح  هاي جديد توسعة شهر اهواز، و با استفاده از آمار و اطالعات عملكردي سامانة اتوبوسراني و 
تاكسيراني، مشخصات كامل مسير اولويت  دار و گزينه  هاي ديگر با لحاظ ارزيابي  هاي اقتصادي و 

زيست محيطي، تعيين و ارئه گردد.
   همچنين شهرداري اهواز با همكاري مشاور، هماهنگي الزم را با معاونت توسعة راه آهن جمهوري 
اسالمي ايران به منظور بهره  گيري و استفاده از خطوط و ايستگاه  هاي موجود راه آهن انجام نمايد.

2. اتصال مسير حمل و نقل ريلي مهرشهر به شهر جديد هشتگرد مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد 
از منابع  ريالي  تأمين  از  اعم  به هر شكل  اين پروژه  بهره  برداري  كلية هزينه  هاي دورة ساخت و 
داخلي شركت و يا فاينانس )بازپرداخت اصل و فرع و هزينه  هاي جانبي(، توسط شركت عمران 
شهر جديد هشتگرد و با تضمين شركت عمرانشهرهاي جديد تأمين كند و هيچگونه تعهد مالي 

براي دولت ايجاد نكند.
3. مقررات حمل و نقل و ترافيك از قبيل تدوين آيين  نامة راهنمايي و رانندگي، ضوابط ايمني، صدور 
گواهينامة رانندگي، شماره  گذاري و معاينة فني انواع قايق  ها و شناورها براي تردد در رودخانه  ها، 
درياچه  ها و درياها در سال 82 در دستور كار وزارتخانه  هاي كشور و راه و ترابري، و سازمان  هاي: 
بنادر و كشتيراني، تربيت بدني، حفاظت محيط زيست و راهنمايي و رانندگي ناجا قرار گرفته تا در 

شش ماهه نخست سال، پيشنهادات الزم را براي طي مراحل تصويب ارائه نمايند.

صورتجلسة چهل  و چهارمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 2167/303 مورخ 82/4/29، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 
كشور ساعت 10 روز يكشنبه 82/5/12 در دفتر معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل ناجا 

تشكيل گرديد.
سردار  سپس  و  ارائه  جلسه  كارهای  دستور  موارد  خصوص  در  توضيحاتي  عالي،  شوراي  دبير  ابتدا 
سرتيپ پاسدار انصاري رئيس گروه مشاورين فرماندهي و معاون راهنمايي و رانندگي ناجا، گزارشي از 
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فعاليت  هاي انجام شده و برنامه  هاي در دست اقدام راهنمايي و رانندگي در پنج محور زير ارائه كرد:
1. اصول حاكم بر برنامه  هاي راهور نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران.

2. اقدامات انجام شده در سال 1381 و بيان آمار و ارقام ترافيكي سال 81
3. برنامه  هاي سال 1382 راهنمايي و رانندگي ناجا

4. تشريح برنامه  هاي خدمات ترافيكي در سال 1382
5. آخرين وضعيت اجراي طرح ساماندهي تردد موتور سيكلت سواران در سطح كشور

در ادامة جلسه، رياست شوراي عالي، تدوين راهبردهاي الزم براي اعمال جدي مقررات را تأكيد 
كرد و همة اعضاي شورا از اقدامات انجام شده تشكر و قدرداني نموده و خواستار تقويت همه جانبة 
راهنمايي و رانندگي از نظر امكانات، تجهيزات و پرسنل آموزش ديده شدند و پس از بحث و تبادل 

نظر، تصميماتي به شرح زير اتخاذ نمودند:
1. به منظور افزايش توان كنترلي و نظارتي پليس، بهبود ارائة خدمات راهنمايي و رانندگي و كاهش 
مراجعات مالكان موتور سيكلت  ها به اين ادارات، مقرر گرديد معاونت راهنمايي و رانندگي از اول 
شهريور ماه سال جاري، شماره  گذاري موتور سيكلت  ها را در كارخانجات و نمايندگي  هاي مجاز، 
قبل از تحويل به خريدار، انجام دهد. وزارت صنايع و معادن همكاري الزم را در جهت اجراي اين 

مصوبه معمول می  نمايد.
2. دبيرخانة شوراي عالي موظف گرديد با همكاري و از طريق سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت 
صنايع و معادن و مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، استانداردهاي زيست محيطي و ايمني 

موتور سيكلت  ها را تعيين و براي طرح و تصويب به شوراي عالي ارائه نمايد.
3. پيرو بند 1 صورتجلسة چهل و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، نظر به 
تكميل مطالعات و تأييد كميتة فني شوراي عالي، اجراي پروژة قطار شهري اهواز در كريدور شمال 

شرقي – جنوب غربي مورد تصويب قرار گرفت.
4. نامة ارجاعي آقاي دكتر عارف معاون اول رئيس جمهور، به شمارة 20822 مورخ 82/4/19 در مورد 
حل مسئلة ترافيك تهران بررسي و مقرر گرديد طي جلسه  اي اضطراري در هفتة آينده، شهرداري 
تهران، راهنمايي و رانندگي و ساير ارگان  هاي مربوط، مطالعات و اقدامات اجرايي خود را به شوراي 
عالي ارائه كند تا نتيجة تصميم جلسه شوراي عالي در جلسة پيشنهادي معاون اول رئيس جمهور 

مطرح و اقدامات الزم انجام گيرد.
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عالي  شوراي  جلسه  هفتمين  و  چهل  و  ششمين  و  چهل  پنجمين،  چهل  و  صورتجلسات 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

پيرو دعوتنامة شمارة 2410/3/30 مورخ 82/5/14، چهل و پنجمين، چهل و ششمين و چهل و هفتمين 
جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در تاريخ  هاي 82/5/22، 82/6/9 و 82/6/10 
براي بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران در وزارت كشور برگزار و آخرين جلسه  ی آن در 
دفتر وزير محترم كشور با حضور اعضاي شوراي عالي و شهردار تهران تشكيل گرديد و پس از ارائة 
مجموعه برنامه  هايي براي كاهش مشكالت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران، توسط دبير شوراي عالي 
و تبادل نظر حاضران، كليات و مجموعه پيشنهادها شامل 28 ماده براي بهبود وضعيت ترافيك شهر 
تهران و حل مسائل مربوط به عبور و مرور و كاهش خسارت  هاي اجتماعي و اقتصادي مورد تأييد قرار 

گرفت و به هيأت محترم وزيران پيشنهاد گرديد.

آئين نامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران
1. به منظور اعمال مديريت واحد در حمل و نقل و ترافيك شهر تهران، شورای حمل و نقل و ترافيك 
الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نيروی  آيين نامه اجرايی قانون  تهران موضوع ماده 9 
زير  تركيب  با  و  تهران  شهردار  رياست  به   79/11/18 مصوب  ايران  اسالمی  جمهوری  انتظامی 

تشكيل می  گردد:
  شهردار تهران

  نماينده  ی وزير كشور
  نماينده  ی فرماندهی ناجا

  رئيس راهنمايی و رانندگی تهران
  معاون امور عمرانی استانداری تهران

  دبير شورا، مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران تعيين و دبيرخانه شورا در 
آن سازمان مستقر می  باشد.

  يك نفر از اعضای شورای اسالمی شهر تهران به انتخاب شورا
  معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران

  معاون سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران
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  معاون سازمان حفاظت محيط زيست
  نماينده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور

تبصره: شورا می  تواند حسب مورد از مسئولين ساير دستگاه  ها نيز دعوت به عمل آورد و مسئولين 
يادشده موظف به حضور در جلسه می  باشند.

2. وظايف و اختيارات شورای يادشده عالوه بر مفاد مندرج در آيين نامه  ی اشاره شده در باال به شرح 
زير می  باشد:

  تصويب اقدامات و برنامه  های مرتبط با امر ترافيك تهران
  بررسی و تصويب طرح  ها و برنامه  های پيشنهادی سازمان  ها و دستگاه  های ذيربط در خصوص 

ترافيك تهران
  ايجاد هماهنگی بين سازمان  های ذيربط در ترافيك تهران

  تهيه و تصويب طرح  های ترافيكی الزم برای موارد خاص و حاالت اضطراری
  نظارت بر چگونگی اجرای مصوبات شورا و وظايف سازمان  های ذيربط در امر ترافيك تهران

3. شورای عالی بيمه موظف است:
الف( به منظور كاهش تخلفات منجر به تصادف با بهره  گيری از اطالعات ثبت شده توسط راهنمايی و 
رانندگی نيروی انتظامی در خصوص تصادفات و تخلفات مربوط، نسبت به افزايش تعرفه  های خود 

برای رانندگان متخلف و سياست  های تشويقی برای سايرين اقدام نمايد.
ب( به منظور كاهش تراكم ترافيك ناشی از تصادفات خسارتی، نسبت به افزايش مبلغ خسارت ناشی از 

تصادفات، بدون ارايه گزارش پليس تا مبلغ 1 ميليون و 500 هزار ريال اقدام نمايد.
در  زمينی  موتوری  نقليه  وسايل  دارندگان  مدنی  مسئوليت  اجباری  بيمه  قانون   7 ماده  اجرای  در   .4
مقابل اشخاص ثالث – مصوب 1347 و بند 5 ماده 18 قانون تنظيم برخی از مقررات مالی دولت 
مصوب 1380، نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران )مأموران اداره راهنمايی و رانندگی( از تاريخ 
بيمه و برچسب معاينه فنی موضوع  فاقد قرارداد  نقليه موتوری كه  از حركت وسايل   1383/5/1
قوانين يادشده باشند، جلوگيری و خودرو را تا اخذ بيمه نامه شخص ثالث و با برچسب معاينه فنی 

در توقفگاه، متوقف می  نمايد.
5. شهرداری تهران موظف است به منظور مديريت تقاضای سفر و كاهش سفر و كاهش سفرهای 
زايد، طرح  های الزم از جمله طرح  های زير را تهيه و پس از تصويب شورا و با رعايت مفاد آيين  نامه 
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اجرايی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 1381 به مرحله اجرا درآورد:
الف( تعيين جدول زمان بندی برای انتقال مراكز عمده نامناسب جاذب سفر به خارج از شهر تهران و 

همچنين تفكيك و تقسيم جاذبه  های بيش از حد سفرها به مراكز خاص
ب( تعيين طيف زمانی شروع و پايان كار اصناف، بانك  ها، ادارات، ارگان  ها، مدارس، كارخانجات و ... با 

هماهنگی دستگاه  های اجرايی مربوط
پ( اقدام در جهت تمركز زدايی و ارايه خدمات مورد نياز جامعه در سطح محله

با همكاری وزارت نفت تا  نيازمندی شهر تهران به جايگاه  های عرضه سوخت  ت( تهيه طرح كامل 
زمانی كه توسط بخش خصوصی به مورد اجرا گذاشته شود.

اعتماد عمومی به  افزايش  ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است تمهيدات الزم برای  6. وزارت 
خدمات شركت  های وابسته را فراهم آورد تا با استفاده بيشتر مردم، ادارات شركت  ها و سازمان  ها از 

خدمات مذكور، سفرهای غيرضرور كاهش يابد.
گزارش عملكرد و مقايسه  ای اقدامات مزبور هر شش ماه به شورا ارايه خواهد شد.

7. صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران موظف است به منظور ارتقای فرهنگ و افزايش آگاهی  های 
عمومی برای رعايت قوانين و مقررات و توسعه رفتارهای صحيح ترافيكی، قوانين و مقررات مذكور 

را در تهيه و پخش برنامه  ها رعايت نمايد و طرح  های آموزشی شورا را به مرحله اجرا درآورد.
8. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است دستورالعمل  های ترافيكی شورا را جهت رعايت در تهيه 

فيلم  ها به فيلمسازان اعالم و كنترل نمايد.
9. برای ارتقای توان كنترل پليس ترافيك تهران، منابع مالی الزم برای خريد هزار دستگاه موتور سيكلت، 

300 دستگاه خودرو و ساير تجهيزات مورد نياز، طبق زمان بندی پيشنهادی تأمين می  گردد.
10. وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه  ريزی كشور موظف است ساختار و تشكيالت سازمانی 

راهنمايی و رانندگی تهران را بنا به پيشنهاد نيروی انتظامی اصالح نمايند.
11. سازمان مديريت و برنامه  ريزی كشور موظف است شغل افسران و درجه داران راهنمايی و رانندگی 
كه فعاليت انتظامی – ترافيكی در معابر شهری و جاده  ها دارند را جزو مشاغل سخت و زيان آور 

منظور نمايد.
12. شهرداری تهران موظف است براسـاس اولـويت  های مصـوب شورا، نسبت به ايجاد

   پاركينگ  های عمومی و همچنين ايستگاه  های اتوبوس و تاكسی و ايجاد پل  های عابر پياده برابر 
استانداردهای قابل قبول و نيز انجام اصالحات هندسی معابر و تقاطع  ها اقدام نمايد.



104

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

13. شهرداری تهران مكلف است نسبت به تهيه تجهيزات كنترل هوشمند ترافيك شهر تهران از قبيل 
از  بهره  برداری  امكان  نمايد و  اقدام  دوربين  های ثبت سرعت و سيستم ثبت تخلفات چراغ قرمز 
تصاوير مرتبط با تجهيزات كنترلی برای راهنمايی و رانندگی فراهم گردد. حضور نماينده راهنمايی 

و رانندگی در مركز كنترل ترافيك شهرداری تهران الزامی است.
14. طرح ساماندهی عالئم راهنمايی و رانندگی تهيه و به مورد اجرا گذاشته شود.

را  تعويض پالك خودروهای كشور  وزارت كشور طرح  موافقت  با  است  موظف  انتظامی  نيروی   .15
حداكثر ظرف مدت 2 سال از ابالغ اين آيين نامه در تهران بزرگ اجرا نمايد.

16. دستورالعمل بررسی تأثيرات ترافيكی احداث ساختمان  ها، به منظور اعمال پيش از صدور پروانه 
ساخت توسط شهرداری تهران تهيه و به تصويب مراجع ذيربط برسد.

17. شهرداری تهران موظف است با حمايت دولت ترتيبی اتخاذ نمايد تا سهم حمل و نقل عمومی در 
جابه  جايی مسافر تا پايان برنامه چهارم توسعه به 75 درصد افزايش يابد.

18. انجام هرگونه معامالت و نقل و انتقاالت خودرويی مستلزم ارايه گواهی معاينه فنی و برگ عدم 
خالف می  باشد.

19. شهرداری تهران می  تواند نسبت به تشويق و ايجاد تشكل  های مردمی غيردولتی موثر در بهبود 
وضعيت ترافيك اقدام نمايد.

20. شهرداری تهران موظف است اعتبار رديف متفرقه تملك دارايی  های سرمايه  ای به شماره 503718 
قانون بودجه سال 1383 را به اولويت  های اين آيين نامه اختصاص دهد. 

صورتجلسه چهل  و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
شهرهاي  ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه   ،82/7/1 مورخ   3348/3 شمارة  دعوتنامة  براساس 
كشور، ساعت 17 روز چهارشنبه 82/7/9، در سازمان قطار شهري كرج و حومه تشكيل گرديد. ابتدا 
دبير شوراي عالي خالصة گزارشي از روند مطالعات امكان  سنجي سيستم حمل و نقل همگاني سريع شهر 
كرج را ارائه و نتيجة جلسات بررسي مطالعات و جمع  بندي آخرين جلسات كميتة فني شوراي عالي را به 
استحضار اعضای محترم رساند. سپس مهندسين مشاور انديشكار به ارائه  ی مطالعات پرداخته و اعضاي 

شوراي عالي پرسش  هايي را مطرح و مشاور پاسخ  هاي الزم را ارائه كرد.
در ادامة جلسه، معاون معماري و شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين رياست شوراي 
و  ضوابط  ويژه  به  باالدست،  طرح  هاي  فني  اصول  رعايت  بر  تأكيد  ترافيك، ضمن  هماهنگي  عالي 
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معيارهاي طرح  هاي جامع و تفصيلي شهر كرج و مجموعه شهري تهران، بر استفاده از وسايل حمل و نقل 
همگاني سريع  السير و ضرورت افزايش توان اين خدمت به شهروندان، تأكيد نمودند و سپس اعضاي 

شورا عالي به از تبادل نظر پرداخته و به شرح زير اتخاذ تصميم نمودند:
  خط 1 از گزينة شمارة 1، پروژة قطار شهري كرج از ميدان دانشگاه تا سه راه انديشه در مجموع به 

طول 24/8 كيلومتر مورد تصويب قرار گرفت.
  اولويت اجرايي پروژه از ميدان دانشگاه تا ايستگاه قطار سريع السير تهران – كرج مورد تصويب واقع 

شد و مقرر گرديد شهرداري كرج نسبت به تهيه  ی نقشه  هاي اجرايي اقدام نمايد.

صورتجلسه چهل  و نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامه  هاي شمارة 3940/3 مورخ 82/8/6 و 4119/3/37 مورخ 82/8/14، جلسه  ی شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ساعت 8 روز شنبه 82/8/17 در وزارت كشور تشكيل گرديد.

ابتدا دبير شوراي عالي گزارشي از مصوبات اخير هيأت وزيران راجع به موارد پيشنهادي وزارت كشور 
براي اصالح قوانين و مقررات و بهبود حمل و نقل و عبور و مرور ارائه نمود و سپس موارد دستور كار 
جلسه به صورت مشروح ارائه و پس از آن، اعضاي شوراي عالي به تبادل نظر پرداخته و به شرح زير 

اتخاذ تصميم نمودند:
1.  سياست  هاي بهبود حمل و نقل و ترافيك در شهرهاي كشور، به شرح چهار صفحة پيوست به تصويب 
رسيد كه به استناد مادة 4 قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور براي كلية 
وزارتخانه  ها، مؤسسه  ها، سازمان  هاي دولتي، شهرداري  ها و ساير نهادها و مؤسسه  هاي عمومي و 

خصوصي و دستگاه  هاي اجرايي مسئول الزم  االجرا می  باشد.
راهكارهاي اجرايي نمودن اين سياست  ها، براي اقدام در طول برنامة چهارم توسعه كشور حداكثر تا 
نيمة اول بهمن ماه 1382 توسط ارگان  های مسئول ارائه خواهد شد و دفتر حمل و نقل و دبيرخانة 
انجام تمهيدات الزم و پيگيري  با  شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور موظف است 
مستمر، هر شش ماه يك بار گزارشي از روند اقدامات انجام شده برای اجراي سياست  ها، توسط 

دستگاه  های ذيربط را به شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ارائه نمايد.
2. طرح ايجاد انواع شركت  هاي حمل و نقل مسافر درون شهري با مشاركت سرمايه  گذاران خارجي و داخلي 
به شرح دو صفحة پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد شهرداري  ها، با اطالع رساني و فراهم 
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نمودن تسهيالت و با رعايت آيين  نامه و دستورالعمل  هاي اجرايي كه قباًل ابالغ شده  اند، اقدام نمايند و 
دبيرخانة شوراي عالي نيز براي اخذ مجوز تخفيف در سود بازرگاني پيگيري و اقدام نمايد.

3. گزارش كارگروه هماهنگي و برنامه  ريزي تغيير سوخت خودروها از مشكالت موجود در روند تغيير 
سوخت خودروها به گاز طبيعي و بهره  برداري از آنها، مطـرح و مقرر شد در جلسة بعد نمايندة محترم 

وزير نفت در شوراي عالي، برنامه  ها و اقدامات انجام شده را براي حل اين مشكالت ارائه نمايند.
4. بند 2 صورتجلسة چهل و چهارمين جلسه شوراي عالي به شرح زير اصالح مي  گردد: نظر به اين كه 
مصوبة شمارة 35993 / ت 27433 هـ مورخ 81/8/12 هيأت محترم وزيران استانداردهاي زيست 
محيطي را مشخص نموده است، راهنمايي و رانندگي ناجا موظف است از ابتداي سال 1383، قبل 
از شماره  گذاري موتور سيكلت  ها، از دارا بودن گواهينامه  هاي زيست محيطي و استانداردهاي كيفيت 

فني و ايمني آنها اطمينان حاصل نمايد.
5. با عنايت به عدم حضور پيشنهاد دهنده، موضوع افزايش تعداد مجوز ورود به محدودة طرح ترافيك 

تهران مطرح نگرديد.
6. دستورالعمل آموزش و سنجش مهارت و صدور گواهينامة راهبران قطارهاي شهري و حومه و تأسيس 
كميسيون سوانح، موضوع بند 1 مصوبة سي  امين جلسه شوراي عالي، به شرح پيوست اصالح و مقرر 
گرديد تا تصويب ماده  هاي 16 و 17 اليحة نحوة رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه  هاي مربوط 
به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه كه طي نامة شمارة 24924/43949 مورخ 82/8/7، 

تقديم مجلس شوراي اسالمي گرديد، دستورالعمل يادشده اجرا گردد.

سیاست  هاي بهبود حمل و نقل و ترافیک در شهرهاي کشور
با رشد و توسعة روزافزون زندگي شهري، جابه  جايي براي انجام فعاليت  ها، به زيرساخت  هاي حمل و نقل 
و گونه  هاي مختلف آن نياز بيشتري پيدا كرده است. عليرغم اينكه استفاده از سامانه  هاي حمل و نقل 
مطلوب )ايمن، سريع، راحت و اقتصادي( حق شهروندان است، به علت عدم نگرش فرابخشي و توجه 
ترافيك هزينه  ها و  استمرار مديريت، حمل و نقل و  تاكنون، و عدم  از گذشتة دور  اين مهم،  به  كافي 
خسارت  هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي فراواني در كشور برجا گذاشته است و مي  گذارد كه 
مهم  ترين آنها، تهديدهاي سه  گانة منابع انساني )ساالنه حدود 200 هزار نفر كشته و مجروح ناشي از 
تصادفات رانندگي با خساراتي حدود 50 هزار ميليارد ريال در كشور(، منابع زيست محيطي )ناشي بودن 
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حدود 70 درصد آلودگي هوا از حمل و نقل( و منابع انرژي )مصرف ساالنه حدود 30 ميليارد ليتر بنزين و 
گازوئيل به ارزش حدود 6 ميليارد دالر در كشور( است و به  عالوه اتالف ميليون  ها ساعت وقت ارزشمند 

مردم و بروز ناراحتي  هاي روحي و رواني ناشي از تأخير در تراكم ترافيك است.
بخش اعظم از اين هزينه  ها با بهره  گيري از علم مهندسي برنامه  ريزي حمل و نقل، افزايش سهم 
حمل و نقل همگاني در سفرهاي شهري، استفادة بهينه از حمل و نقل همگاني، سياستگذاري صحيح و 
هماهنگ كاربري زمين و حمل و نقل در طرح  هاي توسعه و عمران، استفاده از تجارب موفق جهاني، 
ارتقاي  تقاضاي حمل و نقل،  و  تسهيالت  بر عرضة  مديريت  و  بهنگام  اجرايي  مديريت  و  برنامه  ريزي 
سطح آموزش و رفتارهاي صحيح در رانندگي، اجراي جدي مقررات، تعيين راهبردهاي كاهش شدت 
و تعداد تصادفات رانندگي، رعايت دقيق استانداردهاي فني، ايمني و زيست محيطي در توليد وسايل 
نقليه، مديريت مصرف سوخت، معاينة فني خودروها و اصالح ساختار تشكيالتي مربوط به حمل و نقل 

در ارگان  هاي ذيربط قابل كنترل و كاهش است.
شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، با تصويب سياست  هاي پنجگانة زير، انجام اقدامات 
جدي در جهت رفع نارسايي  ها، كاهش هزينه  هاي پيش گفته و افزايش خدمت  رساني به مردم را از عموم 
دست  اندركاران، به ويژه شهرداري  ها، راهنمايي و رانندگي ناجا، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
ايران و وزارتخانه  هاي راه و ترابري، آموزش و پرورش، مسكن و شهرسازي، و صنايع معادن، سازمان 
شهرداري  هاي كشور و سازمان مديريت و برنامه  ريزي كشور درخواست مي  كند. همچنين شوراي عالي 
اهتمام در رعايت كامل قوانين و مقررات و رفتارهاي صحيح در رانندگي و عبور عابران پياده و به عالوه 

احترام متقابل به حقوق يكديگر در عبور و مرور را از عموم مردم انتظار دارد.

1. حمل و نقل همگاني
  توسعة ناوگان و بهبود خدمات حمل و نقل همگاني به منظور رضايتمندي، دسترسي آسان و جلب 

اعتماد شهروندان به سامانه  هاي حمل و نقل همگاني
  استفاده از سامانه  هاي نوين حمل و نقل انبوه مسافر )قطارهاي شهري(

  افزايش كمك  هاي مالي دولت براي توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل همگاني و پرداخت مابه 
التفاوت قيمت  هاي تمام شده با قيمت  هاي تكليفي

  كاهش هزينه  هاي بهره  برداري



108

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

  تسريع در خصوصي سازی سامانة اتوبوسراني شهري و تشكيل شركت  هاي تعاوني و يا خصوصي 
حمل و نقل شهري

  توسعه و ساماندهي تاكسي  هاي شهري و مؤسسات تاكسي سرويس و تاكسي تلفني
  تحت نظارت قرار دادن مسافربرهاي شخصي و حمايت از تشكيل شركت  هاي تعاوني و خصوصي 

تاكسيراني

2. مدیریت ترافیک
و  برنامه  ريزي حمل و نقل  مهندسي  علم  از  استفاده  و  مطالعه  به  مديران شهري  تشويق  و  ترغيب   

ترافيك براي ساماندهي و بهبود ترافيك شهرها
  اجراي دقيق ضوابط و معيارهاي فني مصوب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در 

تهيه، نصب عالئم و ساخت معابر
  تهيه، نصب و ترسيم مناسب عالئم راهنمايي و رانندگي

  تجهيز، تنظيم و بهينه  سازي چراغ  هاي راهنمايي
  مديريت ايمني، حمل و نقل و اصالح نقاط تصادف خيز

  رعايت كامل اصول فني و استانداردها در احداث و ترميم روسازي معابر
  اجرا و تكميل شبكة معابر پيشنهادي طرح  هاي توسعه و عمران )جامع، تفصيلي و هادي(

  مديريت شبكة معابر و ارائة تسهيالت دسترسي ايمن
  اصالح هندسي تقاطع  ها و معابر

  رعايت اصول ايمني در عمليات اجرايي در معابر و هدايت ايمن ترافيك عبوري
  اتخاذ تدابير الزم براي حركت و جابه  جايي افراد معلول و ناتوان

  مديريت تقاضا، اطالع رساني به موقع و كاهش تقاضاي سفر و استفاده از فناوري  هاي نوين 
ارتباطي، به جاي مراجعه حضوري و ارائة نقشه  هاي راهنماي شهر به شهروندان

  دادن اولويت حركت به حمل و نقل همگاني با ايجاد و تقويت خطوط ويژه متناسب با تقاضا و 
كاهش جاذبيت استفاده از وسايل نقلية شخصي

  تأمين و ساماندهي پاركينگ  هاي عمومي
  مديريت حركت عابران پياده و ارائة تسهيالت پياده  روي و دوچرخه سواري
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  ساماندهي و مديريت حمل و نقل كاال در شهر
  استفادة بهينه از تسهيالت و امكانات موجود حمل و نقل

3. افزایش آگاهي عمومي در رفتارهاي صحیح ترافیک
  توسعه و ترويج فرهنگ عمومي و رفتارهاي صحيح در رانندگي تا حدي كه انجام عمل خالف 

مقررات در رانندگي نزد عموم مردم ضد ارزش محسوب گردد.
  اطالع  رساني مكرر و مستمر، به صورت غيرمستقيم و مستقيم و تهية برنامه  هاي مختلف تلويزيوني 
و راديويي و همچنين پخش و چاپ زيرنويس  هاي مكرر و مداوم در كليه رسانه  هاي جمعي به ويژه 

صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
  آموزش گروه  هاي مختلف دست  اندركار به منظور ايجاد كارايي نيروي انساني و ارتقاي بهره  وري

  اجراي طرح پليس مدرسه و آموزش فرهنگ ترافيك در مدارس

4. برقراري نظم و انضباط و اجراي قوانین و مقررات
  تسريع در انجام تحول ساختاري در ارائة خدمات راهنمايي و رانندگي كشور )تخصيص پالك 
به فرد، دسترسي سريع به مالكان، ثبت بهنگام تخلفات و تبادل مكانيزة اطالعات با شركت  هاي 
بيمه، اصالح شيوة آموزش و آزمون صدور گواهينامة رانندگي، خصوصي سازی و ...( و بهره  گيري 

از فناوري نوين
  افزايش اقتدار پليس و اعمال نظارت جدي بر رعايت قوانين و مقررات

  افزايش تعداد مأموران راهنمايي و رانندگي كه آموزش تخصصي الزم را ديده باشند، متناسب با 
شبكة معابر و تعداد وسايل نقليه

  افزايش تجهيزات و امكانات كنترل ترافيك منطبق با فناوري  هاي نوين
  افزايش كنترل تخلفات رانندگي و هدايت مطلوب وسايط نقليه و عابران، به ويژه هنگام تغيير مسير 

در عمليات عمراني، بارندگي  ها، مراسم خاص و نظاير آن
  افزايش سرعت رسيدگي به تصادفات
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  افزايش كنترل مقررات عابران پياده، موتورسيكلت )كاله ايمني، استانداردهاي زيست محيطي و 
كيفيت فني و ايمني( و معاينة فني خودروها

  اصالح و بهنگام سازی قوانين و مقررات مربوط به حمل و نقل و ترافيك در كشور

5. ارتقاي کیفیت وسایل نقلیه
  افزايش كنترل در رعايت استانداردهاي فني و ايمني خودرو، موتورسيكلت و دوچرخه در كشور

  افزايش كنترل در رعايت استانداردهاي زيست محيطي در خودروها و موتورسيكلت  هاي توليدي در 
كشور

  افزايش كنترل منظم كيفي قطعات و اجزاي توليدي قطعه سازان خودرو، انواع الستيك، رينگ  هاي 
مختلف و لوازم جانبي

  مديريت مصرف سوخت و تبديل سوخت خودروها به گاز طبيعي فشرده با اولويت حمل و نقل همگاني
  تالش براي حذف خودروهاي فرسوده از جمله چرخة تردد با اولويت ناوگان حمل و نقل همگاني

  تقويت فناوري توليد خودرو در كشور و توليد خودروهاي ايمن و كم مصرف
  انجام مستمر معاينة فني وسايل نقليه با عنايت به مصوبة هيأت وزيران

طرح ایجاد شرکت  هاي حمل و نقل مسافر درون شهري

موضوع طرح: ايجاد انواع شركت  هاي حمل و نقل مسافر درون شهري در شهرهاي كشور با مشاركت 
سرمايه  گذاران خارجي و داخلي )موضوع مادة 13 آيين  نامة قانون الحاق يك تبصره به ماده واحدة قانون 

راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني(

هدف:
ارتقاي سطح خدمات به مسافران، بهبود مبلمان شهر با تاكسي  هاي جديد، استفاده از تاكسي در جايگاه 

واقعي آن و افزايش توان مديريتي و نظارتي بر اين سامانه
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توجیه طرح
براي ارتقاي سطح خدمات به مسافران، تاكسي  ها با انجام يك سفر و جابه  جايي يك نفر و يا بيشتر، 
منطبق با ظرفيت مجاز كه به اتفاق سفر مي  كنند، با نرخ مشخصي كه با تاكسيمتر مجهز به دستگاه 
صدور فيش مشخص مي  گردد، به اخذ كرايه اقدام مي  كنند. اين سيستم رضايت مسافران به واسطه 
كراية مشخص، رضايت رانندة تاكسي به علت انجام يك سفر معين با نرخي كه جوابگوي درآمد و 
هزينه باشد و در نهايت رضايت مسئوالن مربوطه را به لحاظ افزايش توان مديريتي و نظارتي بر سامانة 
تاكسيراني به علت عدم نياز به ارتباط با فرد راننده و يا مالكان تاكسي و برقراري ارتباط قانونمند و جدي 
تاكسي  هاي  با  بهبود مبلمان شهري  به عالوه  تاكسيراني، دربر خواهد داشت،  با مديران شركت  هاي 

جديد را به ارمغان مي  آورد.

چگونگي اجرا
با تشويق سرمايه  گذاران داخلي و خارجي، شركت  هايي با موضوع حمل و نقل درون شهري در شهرهاي 
كشور زير نظر شهرداري  ها، براساس ضوابط و دستورالعمل  هاي ابالغي تأسيس مي  شوند و تاكسي  ها، 
با داشتن تابلوي سقفي و ديگر عالئم مشخص، نصب كارت شناسايي راننده در جلوي ديد مسافر و 
دستگاه   10 حداقل  است  الزم  شركت  ها  اين  مي  كنند.  ارائه  خدمات  رسيد،  برگه  صدور  با  تاكسيمتر 
گاز  جايگاه عرضة سوخت  و  فني  امكانات  وجود  در صورت  باشند. خودروها  داشته  تاكسي  خودروي 
مدل  دو  حداكثر  كه  كنند  استفاده  از خودروهايي  مي  توانند  اين شركت  ها  باشند.  گازسوز  بايد  طبيعي 
پايين  تر از مدل سال باشند تا در طول مدت خدمت، مدل آنها بيش از 7 مدل پايين  تر از مدل سال نباشند 
و شرايط حدود پذيرش مصوب موضوع مادة 9 مصوبة شمارة 12400/ ت 28181 ه مورخ 82/4/3 هيأت 

وزيران را دارا باشند.
به منظور تشويق سرمايه گذاران، انجام تشريفات اداري ضروري براي اخذ مجوز، كاهش مناسب 
حقوق گمركي و سود بازرگاني براي ورود خودروهاي وارداتي توسط شركت  هاي يادشده، می بايست در 

دستور كار قرار گيرد.
خود  اين  كه  درآيند  مذكور  شركت  هاي  استخدام  به  سيستم  اين  در  شده  كارگرفته  به  رانندگان 
اشكالي گوناگون شامل اجاره به شرط تمليك و يا دريافت درصدي از درآمد و نظاير آن دارد. در اين 
طرح، آژانس  هاي تاكسي تلفني كه از تجميع چند آژانس تحت عنوان شركت  ها با موضوع حمل و نقل 
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درون شهري، تغيير وضعيت داده باشند در اولويت خواهند بود. 
همچنين كلية تاكسي  هاي مذكور بايد به دستگاه بي  سيم با فركانس مشخص مجهز باشند تا امكان 
سريع  ترين خدمات در كوتاه  ترين زمان ممكن براي شهروندان مهيا شود. از آنجايي كه قرار است اين 
شركت  ها سرويس  هاي ويژه  اي را ارائه دهند. لذا جهت توجيه شاخص  هاي درآمد و هزينه، عنداللزوم 
نرخ كراية اين قبيل تاكسي  ها بيشتر از ساير سرويس  هاي موجود در سيستم تاكسيراني خواهد بود. لذا 
بايد ترتيبي اتخاذ نمود كه شوراي اسالمي شهرها براي تصويب نرخ عادالنة كراية اينگونه تاكسي  ها 
)با بهره  گيري از دستورالعمل چگونگي تعيين نرخ كراية تاكسي موضوع ابالغية شمارة 23044/13/37 
مورخ 77/12/26 وزارت كشور( همكاري الزم را به عمل آورند. اين موضوع نه تنها باعث جذب مسافران 
خاص اين مقوله خواهد شد، بلكه تأثير بسزايي در كاهش سفرهاي روزانه با وسايل نقلية شخصي و به 
دنبال آن، كاهش حجم وسايل نقليه در شبكة معابر درون شهري، حذف تدريجي خودروهاي فرسوده و 
كاهش آاليندگي  هاي زيست محيطي را خواهد داشت. به عالوه اينكه، سامانة تاكسيراني در درازمدت 

به جايگاه اصلي خود به عنوان يك سرويس ويژه، نزديك مي  شود.
مي  توانند شركت  هاي  در سطح شهر،  مسـافران  به  رساني  خدمات  بر  نوع شركت  ها، عالوه  اين 
متعدد ويژه  اي باشند كه براي انجام مأموريت  هاي شهري ادارات، شركت  ها، فرودگاه  ها و ساير پايانه  هاي 

مسافربري و دادن خدمات خاص در مراسم و تشريفات ويژه و تورهاي گردشي فعاليت مي  كنند.

دستورالعمل آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهینامة 
راهبران قطارهاي برقی شهري و حومه

مادة 1- هدف: انتخاب و تربيت افراد واجد شرايط جهت راهبري قطارهاي برقي شهري و حومه
مقررات و ضوابط  در چارچوب  و حومه  برقي شهري  قطارهاي  راهبري  و  مادة 2- وظايف: هدايت 

مربوطه، ضمن رعايت كلية اصول و مقررات ايمني فردي و گروهي
مادة 3- جهت نظارت عالي بر آموزش و تربيت راهبران، كميته  اي تحت عنوان كميته نظارت عالي بر 

تربيت راهبران قطارهاي برقي شهري و حومه با تركيب ذيل تشكيل مي  شود:
الف( يك نفر نمايندة رسمي اتحادية شركت  هاي قطار شهري كشور

ب( يك نفر نمايندة رسمي ادارة راهنمايي و رانندگي
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ج( معاون منابع انساني شركت راه آهن شهري تهران و حومه يا نمايندة وي
انساني  منابع  معاون  با  راهبران  تربيت  و  آموزش  بر  عالي  نظارت  كميتة  مسئوليت  و  رياست  تبصره: 

شركت متروي تهران و يا نمايندة وي مي  باشد.
مادة 4- آموزش، سنجش و تأييد مهارت علمي و عملي كمك راهبران و اعطاي گواهينامة مربوطه 
از مدير آموزش،  به عهدة شركت راه آهن شهري تهران و حومه است و توسط كميسيوني متشكل 
مدير ايمني و پشتيباني، مدير سير و حركت، مدير مراكز كنترل و فرمان، رئيس آموزش  هاي فني و 
تخصصي، رئيس برنامه  ريزي و ارزيابي آموزشي، رئيس آموزش  هاي عمومي و مديريت و يك نفر رانندة 
پايه يكم ارشد قطارهاي برقي انجام مي  شود كه تحت عنوان كميسيون تخصصي ارزيابي، صدور و 
اعطاي گواهينامة راهبران، زير نظر كميتة نظارت عالي موضوع مادة 3، فعاليت خواهد نمود و رياست و 

مسئوليت كميسيون يادشده با مدير آموزش می باشد.
تبصره: شركت راه  آهن شهري تهران و حومه )مترو( در زمره ساير شركت  ها و يا سازمان  هاي قطار 
شهري و حومه است و ضوابط و مقررات تعيين شده براي شركت و يا سازمان  هاي قطار شهري و حومه 

مندرج در اين دستورالعمل بر آن نيز حاكم خواهد بود.
مادة 5- طبقه  بندي راهبران قطارهاي شهري و حومه به شرح زير می باشد:

الف( كمك راهبر قطار شهري و حومه )پايه 3(
ب( راهبر قطار شهري و حومه )پايه 2(

ج( راهبر ارشد قطار شهري و حومه )پايه 1(
مادة 6- شرايط پذيرش عمومي و اختصاصي براي انتخاب كمك راهبران و راهبران قطار شهري و 

حومه جهت ورود به دوره  هاي آموزشي مربوطه به شرح زير خواهد بود:

شرایط عمومي:
الف( تابعيت جمهوري اسالمي ايران

ب( طي مراحل گزينش و استخدامي شركت يا سازمان مربوطه
ج( داشتن حداقل ديپلم متوسطه در يكي از رشته  هاي دبيرستاني يا هنرستاني

د( داشتن حداقل و حداكثر سن براي افراد ديپلم به ترتيب 21 و 25 سال و براي افراد فوق ديپلم 
22 و 28 سال
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شرایط اختصاصي:
الف( عدم سوء پيشينه و عدم اشتهار به فساد اخالقي

ب( عدم اعتياد به مواد مخدر
ج( عدم ابتال به بيماري  هاي عصبي و رواني

د( داشتن ديد 10/10 در هر دو چشم با چشم غيرمسلح و عدم ابتال به بيماري  هاي كوررنگي و شب 
كوري، ضعف يا نقص در عضالت چشم

ه( عدم ابتال به بيماري  هايي كه موجب محدوديت در حركات دست  ها، پاها، ستون فقرات و مهره  ها مي  شود.
و( نداشتن نقص شنوايي

س( عدم ابتال به بيماري  هاي قند، خون، قلب و فشار خون كه در انجام وظايف محوله ايجاد محدوديت نمايند.
تبصرة 1. شرايط صحت پزشكي متقاضي را پزشكان متخصص شركت يا سازمان قطار شهري احراز مي  كنند.

كميتة  در  شده  تهيه  دستورالعمل  مطابق  راهبران  كمك  دوره  اي  آزمايش  هاي  و  معاينات   .2 تبصرة 
موضوع مادة 3 اين دستورالعمل به وسيلة متخصص پزشكي انجام مي  گيرد.

تبصرة 3. در صورتي كه در معاينات دوره  اي كمك رانندگان و رانندگان، مجموع ديد هر دو چشم برابر 
16 )با ديد كامل 10/10( باشد،  مشروط بر اينكه ديد يك چشم از 7/10 كمتر نباشد، ادامه فعاليت راهبر 

در شغل رانندگي قطارهاي برقي با استفاده از عينك مرئي يا نامرئي بالمانع خواهد بود.
تبصرة 4. متقاضي در مصاحبه حضوري اوليه كه پس از انجام معاينات پزشكي و تكميل فرم مشخصات 

فردي توسط كميتة موضوع ماده 3 انجام مي  شود، موفق شود.
مادة 7- افراد واجد شرايط پس از طي دوره  هاي آموزشي مقدماتي – فني و تخصصي و همچنين 
دوره  هاي عملي و كارگاهي، در صورت كسب ميانگين كل 14 از 20 در كلية مراحل به عنوان كمك 

راهبر شناخته خواهند شد.
تبصرة 1. شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( دوره  هاي آموزشي مقدماتي، پايه و فني را در 
دو بخش دروس و سيالبس  هاي تعيين شده ويژه راهبران قطارهاي برقي شهري و حومه برنامه  ريزي 

و اجرا خواهد كرد.
تبصره 2. هنرجوياني كه دوره  هاي آموزشي قيدشده در تبصره 1 را با موفقيت بگذرانند، دوره آموزشي 
دو ماهه عملي را در بخش عيب  يابي و تعميرات قطارها و تجهيزات وابسته و در محيط كارگاه  ها و 

تعميرگاه  ها، تحت نظر واحد آموزش شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( خواهند گذراند.
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تبصرة 3. واحد آموزش شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( براي هنرجوياني كه كليه دوره  هاي 
آموزشي تئوري، كارگاهي و عملياتي قيد شده در تبصره  هاي 1 و 2 را با موفقيت بگذرانند، گواهينامه 
پايه سوم راهبري قطارهاي برقي شهري و حومه )گواهينامه كارورزي( را صادر مي  كند و ايشان تحت 
عنوان كمك راهبر قطارهاي برقي شهري، جهت انجام كارورزي راهبري تحت نظر راهبران ارشد پايه 

يكم، به بهره  برداري خطوط معرفي و مشغول به كار خواهند شد.
مادة 8- كمك راهبران پس از راهبري قطار شهري به مسافت حداقل 20 هزار كيلومتر تحت نظارت 
راهبر ارشد و پس از موفقيت در آزمون  هاي نهايي تئوري و عملياتي و تأييد كميتة نظارت بر تربيت 
راهبران به عنوان راهبر قطار برقي شهري شناخته خواهند شد و گواهينامه پايه دوم راهبري را دريافت 

خواهند نمود.
مادة 9- راهبران قطارهاي برقي شهري و حومه پس از راهبري قطار به مسافت حداقل 100 هزار 
كيلومتر و با كسب ميانگين كل حداقل 14 از 20 در دوره  هاي آموزشي ضمن خدمت و موفقيت در 
آزمون  هاي نهايي تئوري و عملياتي و با تأييد كميته نظارت بر تربيت راهبران به عنوان راهبر ارشد 
قطارهاي برقي شهري و حومه شناخته خواهند شد و گواهينامه پايه يكم به آنان اعطاء خواهد گرديد.

تبصره: كلية گواهينامه  هاي صادر شده يا تأييد شده واحد آموزش شركت راه آهن شهري تهران و حومه 
بوده و  ارشد قطارهاي برقي شهري و حومه معتبر  نام كمك راهبران، راهبران و راهبران  به  )مترو( 

دارندگان آنها، برحسب اختيارات تعيين شده، از مزاياي قانوني آن استفاده خواهند نمود.
مادة 10- جهت جمع  آوري سوانح و بررسي علل آن، هر يك از شركت  ها و سازمان  هاي قطار شهري 
كشور كميسيوني تحت عنوان كميسيون جمع  آوري و بررسي سوانح تشكيل خواهند داد كه زير نظر 
كميسيون عالي سوانح فعاليت خواهد نمود. كميسيون جمع  آوري و بررسي سوانح مركب از افراد حقوقي 
زير است: مدير مركز فرمان، مدير سير و حركت، مدير ايمني و مقررات، مدير امور ايستگاه  ها، مدير 
حراست، مدير برق، مدير كنترل كيفيت و برنامه  ريزي، مدير نقلية ريلي، مدير كنترل و مخابرات، مدير 

تأسيسات و مدير خط و ابنيه و مدير امور فني و ساختمان.
بررسي  و  بر عملكرد كميسيون جمع  آوري  نظارت عالي  تبصرة 1. كميسيون عالي سوانح كه وظيفة 
سوانح موضوع مادة 10 و بررسي نهايي، تأييد و ارسال گزارش  ها را برعهده دارد. مركب از معاونان مدير 
عامل و مديران سازمان به شرح زير است و تشكيل آن در كلية شركت  ها و با سازمان  هاي قطار شهري 
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كشور الزامي و ضروري است: معاون بهره  برداري، معاون مهندسي و نگهداري تجهيزات، معاون عمراني 
و مدير امور حقوقي و مدير حراست.

تبصرة 2. در صورت عدم وجود هر يك از مديريت  ها و يا معاونتهاي ذكر شده در مادة 10 و تبصرة 1 آن 
در شركت و يا سازمان قطار شهري مورد نظر، واحدهاي مشابه در آن شركت خواهند كرد و يا سازمان 

قطار شهري مسئوليت را به عهده خواهد گرفت.
مادة 11- در صورت بروز هرگونه سانحه يا حادثه در اثر بي  احتياطي و يا عدم رعايت مقررات در طول 
خدمت راهبران كه طبق نظر كارشناسي كميسيون بررسي سوانح راهبر مربوطه مسئول شناخته شود، 
عالوه بر مجازات ذكر شده در قوانين موضوعه، كه از طريق محاكم صالح تعيين و اعمال مي  گردد، 
شركت يا سازمان قطار شهري مربوطه مي  تواند تصميمات الزم انضباطي را در مورد راهبر مقصر اتخاذ 
و ضمن اعمال آنها مراتب را در پرونده خدمتي وي درج كند. سوابق مذكور در تصميم  گيري براي ارتقاي 

مراتب خدمتي راهبران قطارها مؤثر خواهد بود.
اين دستورالعمل در 11 ماده و 12 تبصره تدوين و در چهل و نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 

ترافيك شهرهاي كشور در تاريخ 82/8/17 به تصويب رسيد.

صورتجلسه پنجاهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 5006/3 مورخ 82/10/13، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 

كشور ساعت 16 روز شنبه 82/10/27 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي توضيحاتي در خصوص موارد دستور كار جلسه و جلسات كميتة فني شوراي 
ستاد  فني  كميتة  جلسة  چهار  در  شده  مطرح  موضوعات  اهم  از  گزارشي  خالصه  و  كرد  ارائه  عالي 
هماهنگي و برنامه  ريزي تغيير سوخت خودروها شامل مشكالت براي توليد و تحويل اتوبوس  هاي گاز 
طبيعی سوز، تأمين انشعاب گاز جايگاه  هاي سوخت CNG، صدور مجوز حفاري، تدوين استانداردهاي 
و  خـودروها  فني  معاينة  مراكز  احداث  تجهيزات  خريد  براي  الزم  اعتبار  تأمين  بهره  برداري،  و  توليد 
سپس  رساند.  محترم  اعضای  استحضار  به  را  مواردی  گازسوز  يا  سوز  بنزين  تاكسي  هاي  جايگزيني 
نمايندة وزارت نفت گزارش مختصري از اقدامات و برنامه  هاي آتي ارائه نمود و پس از آن نمايندگان 
وزارت جهاد كشاورزي و نيروي انتظامي در مورد شماره  گذاري ماشين  هاي كشاورزي )تراكتور و كمباين( 
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توضيحاتی را ارائه كردند.
در ادامة جلسه، مهندسان مشاور خالصه  اي از مطالعات تعيين ادامة مسير قطار شهري تبريز از ميدان 
نماز تا دپوي الله را در سه گزينه براي حاضران تشريح كرد. سپس آقاي دكتر حجت، معاونت محترم 

سازمان حفاظت محيط زيست، مطالبي دربارة روز 29 دي به عنوان روز هواي پاك را بيان داشتند.
در ادامة جلسه، نمايندگان شهرداري تهران داليل درخواست افزايش تعداد مجوز ورود به محدودة طرح 
ترافيك پرداختند. در هر يك از موضوعات مطرح شده سؤاالتي از جانب اعضا مطرح شد كه پاسخ  های 

مربوط توسط مسئولين و مشاوران ارائه شد.
در ادامة جلسه، رياست شوراي عالي دربارة هر يك از موارد مطرح شده، با عنايت به سياست  هاي دولت، 

نكاتي را اعالم كرد و اعضاي شوراي عالي پس از گفتگو و تبادل نظر، به شرح زير تصميم  گيری نمودند:
1. وزارت نفت )سازمان بهينه سازی مصرف سوخت( موظف است با همكاري وزارت صنايع و معادن 
و  اتوبوسراني  واحد  )شركت  تهران  شهرداري  خودرو(،  شهاب  و  ديزل  خودرو  ايران  )كارخانجات 
سازمان تاكسيراني تهران(، مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيط 
 ،CNG زيست ضمن تدوين استانداردهاي الزم براي توليد و بهره  برداري از جايگاه  هاي سوخت گاز
جدول زمان  بندي آغاز بهره  برداري از هر جايگاه سوخت گاز طبيعي در شهر تهران و ساير شهرها، 

تا پايان سال 1382 و در طول سال 1383 را ظرف مدت يك هفته به وزارت كشور ارائه نمايد.
2. شماره گذاري خودروهاي كشاورزي از قبيل تراكتور و كمباين مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد:

 در مورد 1500 دستگاه وارداتي:
الف( توزيع استاني را وزارت كشاورزي به راهنمايي و رانندگي ناجا اعالم نمايد.

ب( هزينه  هاي انجام عمليات شماره گذاري را وزارت جهاد كشاورزي از طريق بانك كشاورزي پرداخت نمايد.
ج( به طور علي  الحساب هزينه  ی شماره  گذاري همانند ساير خودروها دريافت گردد  و به خزانه واريز شود.

 در مورد تراكتور و كمباين توليد داخل:
الف( از ابتداي سال 1383 در كارخانه های تبريز و اراك توليدات شماره  گذاري شوند.

ب( هزينه  هاي شماره گذاري در بودجه سال 83 در نظر گرفته شود.
 ادامة عمليات اجرايي قطار شهري تبريز از ميدان نماز تا دپوي الله از مسير خيابان خيام )گزينة 1( 
مورد تصويب قرار گرفت و شهرداري تبريز موظف گرديد تا آخر سال 82 شرح خدمات و مشاور 
منتخب براي انجام مطالعات مبدأ – مقصد و قرارداد منعقده را به دبيرخانه شوراي عالي اعالم كند 
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و ارائه دهد. الزم به ذكر است در صورت عدم ارائه به موقع نتيجه مطالعات يادشده، استفاده از 
اعتبار سال 84 متوقف خواهد شد.

 29 دي ماه سال 1382 به عنوان روز هواي پاك مورد تصويب قرار گرفت.
 به منظور پاسخ به نياز جانبازان، يبماران خاص، پزشكان و معلوالن، آژانس  هاي تاكسي تلفني و 
نامه شماره  كه طي  آخرين سقف مصوب  افزايش  با  دولتي  نهادهاي  و  ارگان  ها  و  بارها  تاكسي 
زير  جدول  شرح  به  گرديد،  ابالغ  ترافيك  عالي  شوراي  رياست   80/9/20 مورخ   24488/3/37

موافقت شد:

مصوب 82/10/27مصوب 80

7430080700برچسب یک ساله

32003300کارت شناور یک ساله ویژه

7001000کارت دو ماهه سواري

85000 78200جمع

در ضمن، 650 برگ كارت موقت دو ماهه كاميون براي محدوده كاميون ممنوع صادر مي  شود.

صورتجلسه پنجاه  و یكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
شهرهاي  ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه   ،82/10/29 مورخ   5331/3/37 دعوتنامة  براساس 

كشور ساعت 17 روز شنبه 82/11/15 در وزارت كشور تشكيل گرديد. 
ابتدا دبير شوراي عالي توضيحاتي در خصوص موارد دستور كار جلسه ارائه و خالصه گزارشي از روند 
مطالعات بررسي و تدوين اصول و روش  هاي آموزش ترافيك به شهروندان و نتيجة جلسات و جمع  بندي 
و تأييد اين مطالعات در كميتة آموزش و كميتة فني شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
و كارگروه آموزش كميسيون ايمني راه  هاي كشور را به استحضار اعضاي محترم رساند. سپس مشاور 
پروژه بررسي و تدوين اصول و روش  هاي آموزش ترافيك به شهروندان به بيان سرفصل  هاي كاري 
مطالعات و نتايج دستاوردهاي حاصل از آن پرداخت و در هريك از موارد مطرح شده، سؤاالتي از جانب 

حاضران مطرح شد كه پاسخ  هاي مربوط توسط مشاور ارائه شد.
در ادامة جلسه، رياست محترم شوراي عالي ضمن تقدير از دفتر حمل و نقل و ترافيك و مشاور براي اين 
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اقدام ارزنده با تأكيد بر امر آموزش و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي و رفتارهاي صحيح در رانندگي و 
عبور و مرور به عنوان اولويت آن، تدوين و ارائه سياست  هاي اجرايي و برنامه  هاي آموزشي به صورت 
مستمر، مستدام، هماهنگ و اثرگذار را بسيار ضروري دانستند. آنگاه اعضاي شوراي عالي به گفتگو و 

تبادل نظر پرداخته و به شرح زير اتخاذ تصميم نمودند:
1. مطالعات بررسي و تدوين اصول و روش  هاي آموزش ترافيك به شهروندان مورد تصويب قرار گرفت 
و مقرر گرديد كميتة آموزش شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با هدف حفظ پويايي 
و به ثمر رساندن و اجرايي نمودن نتايج پروژة مطالعاتي با همكاري دستگاه  هاي اجرايي ذيربط، 
متولي و تأثيرگذار در امر آموزش ترافيك نسبت به تشكيل جلسات اقدام و شرح وظايف هريك از 
دستگاه  هاي مسئول در امر آموزش ترافيك را اعالم و به طور مستمر نتايج را از دستگاه  هاي ذيربط 
پيگيري نموده و در فواصل سه ماهه، گزارش اقدامات اجرايي را از دستگاه  ها اخذ و به شوراي عالي 

هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ارائه نمايد.
2. تعاريف و مشخصات كلي سيستم  هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه به شرح پيوست به تصويب رسيد.

مشخصات سیستم  هاي ریلي حمل و نقل مسافر درون شهري

1. تراموا
به اسامي ديگري مانند قطار  تراموا  از  راه آهن(،  )واژگان و اصطالحات  در فرهنگ واژگان لكسيك 
از قطارهاي  به نوعي  Strasenbahn ذكر شده است و  آلماني،  خياباني، واگن خياباني و در زبان 
تردد  سواره  روها  سطح  در  واقع  ريلي  خطوط  در  عمدتًا  كه  مي  شود  اطالق  خودكشش  برقي  شهري 
مي  نمايد. از ويژگي  هاي اين واگن، تردد مشترك در سطح خيابان  ها با ساير وسايل حمل و نقل و هدايت 

و كنترل دستي و غيرخودكار است كه مهم  ترين تفاوت آن با ساير سيستم  هاي ريلي شهري مي  باشد.

2. قطار سبک شهري
نام ديگر اين سيستم در فرهنگ واژگان لكسيك متروي سبك و در زبان آلماني Stadtbahn ذكر 
شده است و براساس تعريف »اتحادية بين  المللي حمل و نقل عمومي« )UITP( اولين سيستم حمل و نقل 
ريلي خودكشش برقي است كه براي طي قسمت عمده مسير، از خطوط ويژه  اي بهره مي  برد كه به 
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تناسب شرايط حاكم فيزيكي خيابان  ها و تردد در سطح شبكه، مي  تواند در سطح خيابان  ها و يا سطوح 
زير خيابان  ها و يا باالتر از سطح خيابان  ها تردد نمايد و حتي در مسيرهاي مربوط به قطارهاي بين 
شهري نيز خدمات دهي نمايد. حجم مسافر قابل سرويس دهي در اين سيستم، در سطحي بينابين 
تراموا و مترو قرار دارد كه مي  تواند با انحصاري كردن حريم عبوري آن و با مشترك كردن مقاطعي از 

مسير عبوري، نسبت به حجم جابه  جايي مسافر و سرعت آن تغييراتي را اعمال كرد.

3. مترو
يك سيستم حمل و نقل ريلي برقي انبوه  بر براي كريدورهاي مستقمي با تقاضاي سفر زياد است كه در 
مسير انحصاري خود كه عمدتًا در تونل  هاي زير سطح زمين مي  باشد، متصل كنندة نواحي داراي تمركز 
جمعيت )ساكن( با نواحي كار و فعاليت )مركز شهر( است و براي كامل شدن شبكة خدمات رساني 
مترو، معمواًل از ساير سيستم  هاي ريلي شهري و يا سيستم  هاي اتوبوسراني براي دستيابي و رساندن 
مسافرين استفاده مي  گردد تا به نوعي خطوط مترو تغذيه گردد. هر چند اين سيستم پرهزينه  ترين روش 
حمل و نقل عمومي است، ليكن به واسطه عملكرد آن، داراي حداكثر حجم جابه  جايي مسافر و كمترين 

آلودگي  هاي صدا و هوا خواهد بود.

4. قطار سریع شهري
اين سيستم در فرهنگ واژگان لكسيك با نام  هاي راه آهن سريع شهري، راه آهن اكسپرس حومه  اي و 
در زبان آلماني S-bahn خوانده شده كه يك سيستم حمل و نقل عمومي برقي سريع  السير براي اتصال 
مناطق شهري به مراكز جمعيت در حومه  هاي اقماري كالنشهرهاست. اين سيستم مي  تواند با مسير راه 
آهن بين شهري، داراي مسير مشترك باشد و برخالف ساير انواع پيش گفته، توسط لكوموتيو كشيد 
شود و در نتيجه نوع ناوگان آن از لحاظ ارتفاع كف، آرايش و چيدمان صندلي  ها، سرعت حركت و ... 

متفاوت با انواع درون شهري است.
در جدول صفحه بعد مشخصات فني و ویژگي  هاي بهره  برداري هر یک از سیستم  هاي یادشده ارائه شده 

است.
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نام دیگرنام سیستم
نحوه اختالط در مسیر حرکت

کاماًل مستقل از 
خیابان  های شهری

درصدی مشترک با 
دیگر وسایل نقلیه

مشترک با سایر 
وسایل نقلیه

*Tramwayتراموا

 LRT (light railقطار سبك شهری
transit)**

*Subwayمترو

*اكسپرس ناحيه  ایقطار سريع حومه  ای

ادامه ستون های جدول فوق

روش کنترل و 
هدایت

سرعت حرکت 
)کیلومتر در ساعت(

حجم جابه  جایی مسافر 
)نفر / ساعت( در هر 

جهت

پروفیل مسیر حرکت

در ارتفاع زیرزمینهمسطح زمینحداکثرمتوسطخودکاردستی

*7 تا 10 هزار2560*

***10 هزار تا 35 هزار3080*

***30 هزار تا 70 هزار30-4090*

*60120-*

******************

تعداد واگن در یک مشخصات فیزیكی واگنسیستم متحرک
قطار بار محوری )تن(طول )متر(عرض )متر(لوکوموتیوخودکشش

4- 2کمتر از 9/010 – 2/657/0 – 2/10*

*2/4 – 2/914 -3010 - 112 - 5

*2/4 – 3/2020 -3012 - 14-

*2/4 – 3/010 -2016 - 20-
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نحوه انتقال برق به 
حداقل شعاع قطار

قوس مسیر 
)متر(

ارتفاع سكوی ایستگاه یا ارتفاع کف قطار 
متوسط فاصله )سانتی  متر(

ایستگاه  ها )متر( شبكه 
باالسری

ریل 
سوم

کوتاه 
)کمتر از 35(

متوسط 
)35 تا 55(

بلند 
)بیشتر از 55(

*16**300 - 400

**20***300 - 800

**150**800 - 1500

*300*-

صورتجلسه پنجاه  ودومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 1099/3/37 مورخ 83/3/16، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 

كشور ساعت 16 روز شنبه 83/3/23 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي توضيحاتي در خصوص موارد دستور كار جلسه ارائه كرد و خالصه گزارشي 
از اهم موضوعات مطرح شده در چهار جلسة كميتة فني شوراي عالي براي مطالعات يكپارچه سازی 
راه  اتصال  بـراي  شهري  قطـار  سامانة  احداث  مطالعات  و  مشهد  شهر  همگاني  حمل و نقل  سيستم 
آهن شهري تهران و حومه )مترو( به فرودگاه بين  المللي امام خميني )ره( و نتيجه بررسي مطالعات و 

جمع  بندي آخرين جلسات را به استحضار اعضاي محترم رساند.
سپس مهندسين مشاور ممتحن )دانشگاه صنعتي شريف( و رهياب بهينه به ارائة نتايج مطالعات 
مشهد و مطالعات فرودگاه بين  المللي امام خميني )ره( پرداخته و اعضاي شوراي عالي پرسش  هايي را 
آنگاه اعضاي شوراي عالي به گفتگو و تبادل نظر  ارائه كردند.  مطرح و مشاورين پاسخ  هاي الزم را 

پرداخته و به شرح زير اتخاذ تصميم نمودند:
1. در مورد مطالعة يكپارچة سيستم حمل و نقل همگاني پيشنهادي قطار سبك شهر مشهد گزينة 2 – 
32 مورد تصويب قرار گرفت ليكن طراحي مسير و اولويت  بندي اجرايي قطار سبك شهري، انتخاب 
نوع قطار و تجهيزات مربوط پس از ارائة نتايج كارشناسي دقيق توسط شهرداري مشهد مي  بايست 

مجدداً به تأييد شوراي عالي برسد.
2. مطالعات توجيه فني – اقتصادي و زيست محيطي طرح اتصال راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( 
به فرودگاه بين  المللي امام خميني )ره( همراه با اتصال به شهرهاي جديد واوان و پرند موضوع بند 1 

ادامه ستون های جدول فوق
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مصوبة شمارة 14083/ ت 25735 هـ مورخ 81/4/27 هيأت محترم وزيران مورد تصويب قرار گرفت 
و مقرر شد تهية نقشه  هاي اجرايي و تشريفات قانوني براي آغاز عمليات به فوريت انجام پذيرد.

در   1383 سال  بودجه  قانون   12 تبصرة  ث  بند  اجرايي  نامة  آيين  اصالح  براي  الزم  هماهنگي   .3
كميسيون فرعي امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست انجام گرديد.

4. سازمان حمل و نقل و پايانه  هاي كشور موظف شد پيشنهاد كاملي را براي تعيين رنگ تاكسي  هاي 
برون شهري و فرودگاه  ها تهيه و به كميتة فني شوراي عالي ارائه نمايد.

صورتجلسه پنجاه  وسومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 1626/3 مورخ 83/4/21، جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 

كشور ساعت 17:30 روز يكشنبه 82/4/28 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي توضيحاتي در خصوص موارد دستور كار جلسه و خالصه گزارشي از بهبود 
عملكرد شركت اتوبوسراني در مسيرهاي خطوط ويژه در سطح شهر تهران كه در اثر خدمات مناسب 
كنترلي توسط مأموران راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي انجام گرفته است را به استحضار اعضاي 
محترم رساند. سپس فرمانده محترم سپاه حفاظت انصار المهدي توضيحاتي در خصوص مشكالت پيش 

آمده براي اين يگان در اين مسيرها ارائه كرد.
وضعيت  بهبود  آئين  نامة  مورد  در  گرفته  انجام  بررسي  هاي  و  اصالحات  نتايج  جلسه،  ادامة  در 
حمل و نقل و ترافيك شهر تهران )طبق ابالغية شمارة 17180 / 29528 مورخ 83/4/7 هيأت محترم 
دولت( توسط دبير شوراي عالي قرائت شد. سپس جناب آقاي دكتر بهبهاني معاونت محترم حمل و نقل 
و ترافيك شهرداري تهران به تشريح نتايج مطالعة افزايش طرح محدودة ممنوعه پرداخت. در هريك از 
موارد مطرح شده سؤاالتي از جانب اعضا عنوان گرديد كه پاسخ  هاي مربوط توسط مسئولين ارائه شد.

در ادامة جلسه، رياست شوراي عالي در هريك از موارد مطرح شده نكاتي را اعالم و اعضاي شوراي 
عالي پس از گفتگو و تبادل نظر به شرح زير تصميم  گيري نمودند:

1. مقرر گرديد سپاه انصار المهدي براي كنترل امنيت مجموعه شهيد مطهري در خطوط ويژه اطراف 
و  راهنمايي  هماهنگي  با  كارگر  و  خميني  امام  عصر،  ولي  جمهوري،  خيابان  هاي  در  و  مجموعه 
رانندگي نيروي انتظامي تعداد 4 دستگاه خودرو داراي عالئم ويژه را به اين امر اختصاص دهد تا در 

اين خطوط بنا به ضرورت تردد نمايند.
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2. آئين نامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران به صورت متن پيوست به تصويب رسيد.
3. مقرر گرديد طرح افزايش محدوده ممنوعه ترافيك در كميتة فني شوراي عالي هماهنگي شهرهاي 

كشور مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت تأييد به شوراي عالي ارائه شود.

صورتجلسه پنجاه  وچهارمین جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور
شهرهاي  ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه   ،83/8/2 مورخ   3314/3 شمارة  دعوتنامة  براساس 

كشور ساعت 9 روز شنبه 83/8/9 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي، توضيحات مشروحي در مورد هريك از موارد دستور كار جلسه و به عالوه 
مشكالت اعمال محدوديت براي تردد خودروهاي فرسوده را ارائه و پس از رهنمودهاي رياست محترم 

شورا، اعضاي شوراي عالي به تبادل نظر پرداخته و به شرح زير اتخاذ تصميم نمودند:
توسط  اهواز  قطار شهري  مسير  برتر  گزينة  انتخاب  و  استقرار خط  نحوة  سنجي  امكان  مطالعات   .1
اقتصادي و زيست محيطي تغيير مسير و روش  مديريت طرح مطرح و مقرر گرديد توجيه فني، 
ساخت و همچنين اعتبارات مورد نياز براي خدمات مهندسي، استهالك زمين، عمليات دپو، احداث 
مسير و احداث ايستگاه  ها و اجراي تقاطع  هاي غيرهمسطح براي هر يك از گزيـنه  ها محاسبه و 

پس از تأييد كميتة فني شوراي عالي، مجدداً براي تصميم  گيري ارائه شود.
2. با عنايت به عدم حضور پيشنهاددهنده )شهرداري تهران( و نظرية ارائه شده توسط ادارة كل حقوقي 
وزارت كشور، موضوع بازنگري در مصوبة بيست و دومين جلسه شوراي عالي و انتقال مسئوليت  هاي 
زمان وضعيت اضطراري آلودگي هوا به شوراي حمل و نقل ترافيك شهر تهران به بعد موكول شد.

3. به منظور تشويق ميني بوس  هاي گاز طبيعي سوز و بنا به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست 
تردد آنها در محدودة طرح ترافيك شهر تهران براي مدت يك سال مجاز اعالم مي  شود.

4. متن جزوة راهكارهاي افزايش ايمني و كاهش تصادفات در شهرهاي كشور كه توسط دبير شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تهيه گرديده، به تصويب رسيد و مقررگرديد هر سه ماه 
يك بار گزارش عملكرد بكارگيري جزوة يادشده و تأثيرات آنها توسط شوراي هماهنگي ترافيك 

استان  ها و شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران به شوراي عالي ارائه گردد.
5. صورتجلسة مورخ 83/8/6 كميتة فني شوراي عالي در مورد راهكارهاي مقابله با مشكالت جابه  جايي 
نمايشگاه بين  المللي تهران براساس دستور حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي خاتمي رياست 
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محترم جمهور مندرج در نامة شمارة 28176 مورخ 83/5/26 مورد تأييد قرار گرفت و مقرر شد در 
جلساتی كه در سازمان مديريت و برنامه  ريزی قرار است برگزار شود، مد نظر قرار گيرد.

6. عليرغم پيگيري  هاي انجام شده براي دريافت مطالعات احداث 6 كيلومتر منوريل از شهرداري تهران 
و با عنايت به مادة 1 قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و نظر به اينكه 
تصميمات اتخاذ شده براي صرف منابع موجود بايستي قباًل در مجراي فرايند تصميم  گيري قرار 
گرفته باشد و بهينه بودن آنها اثبات شده باشد، به جهت پيشگيري از اتالف منابع و تحميل هزينة 
توقف  به  نسبت  تهران  و شهرداري  تهران  اسالمي شهر  دارد شوراي  به شهر، ضرورت  هنگفت 
عمليات اجرايي تا انجام مطالعات كامل و ارائة آن به شوراي عالي براي بررسي و تصميم  گيري 

اقدام نمايند.
7. نظر به اينكه آخرين گام  هاي گردش كار تصويب آيين  نامة جديد راهنمايي و رانندگي برداشته شده 
است، شوراي عالي از مسئوالن مربوط به ويژه وزارتخانه  هاي كشور، راه و ترابري، بهداشت و درمان 
آموزش پزشكي و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي انتظار دارد نسبت به آماده  سازي بستر مناسب 
براي اجراي شيوه  هاي جديد مصوب، تهية دستورالعمل  هايي كه بايد به تصويب مراجع مربوط برسند 
و يا به آگاهي  هاي عموم مردم رسانده شوند و اطالع  رساني كافي اقدام الزم را تا قبل از پايان سال 

1383 به عمل آورند.
8. مقرر شد جناب آقاي دكتر حجت جلسه  اي با حضور سردار انصاري و آقايان مهندس فرجامي و رئوفي 
براي بررسي و تصميم  گيري راجع به اعمال مقررات محدوديت تردد خودروهاي فرسوده در هفتة 

آينده تشكيل دهند و گزارش مربوط را براي اقدامات بعدي ارائه نمايند.
عالی هماهنگی  فنی شورای  كميته  مورخ 83/7/29، جلسه  دعوتنامه شماره 3304/37  براساس 
ترافيك شهرهای كشور ساعت 9 روز چهارشنبه 83/8/6 در وزارت كشور تشكيل گرديد. ابتدا مهندس 
رئوفی دبير شورای عالی ضمن قرائت فرازهای سه  گانه دستور حجت االسالم والمسلمين جناب آقای 
خاتمی رياست محترم جمهور مندرج در نامه شماره 28176 مورخ 83/5/26 به رياست محترم شورای 
اسالمی شهر تهران، برخی راهكارهای مديريت بر عرضه و تقاضای ترافيك و اقدامات امكان پذير توسط 

شركت نمايشگاه  ها برای حل مسائل و مشكالت ترافيك اطراف نمايشگاه بين  المللی را عنوان كرد.
سپس دكتر اسفهبدی مدير عامل شركت سهامی نمايشگاه  های بين  المللی جمهوری اسالمی ايران 
نتايج حاصل از اصالحات انجام شده براساس دستور رياست محترم جمهوری در برگزاری نمايشگاه  های 
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را  اقدامات مهندسان مشاور مربوط  پرازدحام و به عالوه  نمايشگاه  های عمومی و  تخصصی و حذف 
گزارش نمودند.

در ادامه جلسه، اعضای كميته فنی شورای عالی، نمايندگان شورای عالی شهرسازی و معماری، 
شورای راهبردی طرح  های توسعه تهران و نمايندگان وزارت بازرگانی نظرات خود را ارائه و به تبادل 

نظر پرداختند و در پايان به شرح زير اتخاذ تصميم نمودند:
ضمنًا قاطبه حاضران در جلسه از عدم حضور نمايندگان شورای اسالمی شهر تهران و شهرداری 

تهران ابراز تعجب و تأسف نمودند.
1. وزارت بازرگانی و شركت نمايشگاه  های بين  المللی جمهوری اسالمی ايران، گزارش رسمی اقدامات 

انجام شده در حذف نمايشگاه  های پر ازدحام و عمومی را ظرف مدت يك هفته ارائه نمايند.
2. گزارش مطالعات انجام شده و اقدامات در دست اجرا در منطقه مورد نظر حداكثر ظرف مدت 15 روز 
توسط شهرداری تهران و وزارت بازرگانی و شركت نمايشگاه  ها و يا ديگر دستگاه  ها به دبيرخانه  ی 
شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور ارسال و يا گزارش شود تا با بررسی كارشناسان، 
در صورت نياز شرح خدمات مطالعات تكميلی تدوين و ظرف مدت 6 ماه و حداكثر يك سال، راه 
حل  های اصالحی، مديريت بر عرضه و تقاضا و روان سازی ترافيك در منطقه مورد نظر تهيه و 

ارائه گردد.
3. با عنايت به ضرورت هماهنگی طرح  های موردی شهری با طرح  های فرادست و احتراز از نگرش 
به  نسبت  تهران  توسعه  طرح  های  راهبردی  شورای  فرابخشی،  غير  و  گسسته  موضعی،  موردی، 
ارائه  و  اجتماعی  اقتصادی،  فنی،  جامع  مطالعات  انجام  و  مشاور  انتخاب  خدمات،  شرح  تدوين 
گزينه  های متناسب اقدام و نسبت به ادامه استقرار در محل فعلی يا احتمااًل انتقال بخش  هايی از آن 

به محل  های مناسب به جانمايی متناسب فضاهای نمايشگاهی اقدام نمايد.

صورتجلسه پنجاه  وپنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
عالي  شوراي  جلسه  پنجمين  و  پنجاه   ،83/10/16 مورخ   106835/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ساعت 17 روز يكشنبه 83/10/20 در وزارت كشور تشكيل گرديد.

ابتدا دبير شوراي عالي توضيحاتي دربارة موضوعات دستور كار جلسه ارائه و خالصه گزارشي از 
روند مطالعات نحوة استقرار خط اولويت اول قطار شهري كرج و مطالعات امكان  سنجي نحوة استقرار 
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و انتخاب گزينة برتر مسير قطـار شهري اهواز را ارائه و نتيجة بررسي مطالعات و جمع  بندي آخرين 
جلسات كميتة فني شوراي عالي را به استحضار اعضاء رساند.

و  كرج  قطار شهري  مشاور  مهندسين  و  حومه  و  كرج  قطار شهري  سازمان  عامل  مدير  سپس 
مهندسين مشاور شهرسازي آن شهر، مدير عامل سازمان قطار شهري اهواز و مهندسان مشاور قطار 
شهري اهواز، به ترتيب نتايج مطالعات كرج، همسويي مطالعات كرج با طرح  هاي توسعه و عمران و 

مطالعات اهواز را ارائه دادند.
پيشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا در مورد رنگ سواري  هاي ويژة 

فرودگاه بين  المللي امام خميني )ره( به عنوان دستور بعدي جلسه مطرح شد.
نظرات  نكته  جمع  بندي  و  تهران  شهرداري  مطالعات  بررسي  روند  عالي،  شوراي  دبير  ادامه،  در 
بانك  ها و اصناف در خصوص تغيير ساعت شروع به كار اصناف و بانك  ها را به استحضار اعضاء رساند.

در پايان جلسه، معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران و همكاران ايشان ضمن ارائة مطالعات 
انجام شده، در مورد اجراي آزمايشي طرح زوج و فرد خودروها و همچنين آقاي دكتر زياري عضو شوراي 
شهر به نمايندگي از طرف شوراي اسالمي شهر تهران، توضيحاتي را در حمايت از اجراي آزمايشي طرح 

زوج و فرد بيان داشتند.
در ادامة جلسه، رياست شوراي عالي دربارة هر يك از موارد مطرح شده، با عنايت به سياست  هاي 
دولت، نكاتي را اعالم كرد و اعضاي شوراي عالي، پس از گفتگو و تبادل نظر تصميماتي به شرح زير 

اتخاذ كردند:
1. در خصوص مسير قطار شهري كرج موارد زير تصويب شد:

الف( عمليات اجرايي از محل دپو و ميدان دانشگاه تا چهارراه طالقاني به صورت زيرزمين كم  عمق و 
بدون دستگاه حفار انجام مي  شود.

ب( محل دپوي مورد نياز از ميدان دانشگاه به سمت شمال غربي و به سوي كمال  شهر منتقل و در اين 
فاصله، دو ايستگاه ديگر ايجاد خواهد شد.

پ( مسير واقع در چهارراه طالقاني تا ميدان امام حسين)ع( و مسير جايگزين پيشنهادي مجدداً توسط 
كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه  ريزي كشور 
دفتر  طريق  از  نتيجه  و  گـرفته  قـرار  بررسي  مورد  هفته  يك  مدت  ظرف  عالي  شوراي  دبير  و 

حمل و نقل و دبيرخانة شوراي عالي جهت اجـرا ابالغ گردد.
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ت( مطالعات قسمت دوم خط كه در اولويت اجرا نمي  باشد از ميدان شهيد سلطاني تا جادة مالرد، سه 
راه انديشه انجام شود.

2. در خصوص نحوة استقرار و انتخاب گزينة برتر مسير قطار شهري اهواز، موارد زير تصويب شد:
الف( از محل دپو در شمال، مسير بلوار پاسداران تا ميدان فرودگاه به صورت همسطح اجرا مي  شود.

ب( از ميدان فرودگاه و در طول بلوار پاسداران و ادامة مسير در طول بلوار آيت اله بهبهاني تا تقاطع 
مسير پل پنجم به صورت زيرزمين كم  عمق و بدون نياز به دستگاه حفار اجرا خواهد شد.

پ( پس از عبور از روي رودخانه ادامة مسير بلوار گلستان به سمت جنوب تا ميدان كارگر به صورت 
زيرزمين كم عمق بدون نياز به دستگاه حفاري و از ان به بعد تا توقفگاه در جنوب منطقة گلستان 

به صورت همسطح اجرا مي  شود.
3. طرح تغيير ساعت شروع به كار روزانة بانك  ها و اصناف كشور از ساعت 7:30 به 8:30 به استناد 
مادة 1 قانون شوراي عالي ترافيك و مادة 7 آيين  نامة اجرايي تبصرة مادة 6 قانون نحوة جلوگيري 
از آلودگي هوا به تصويب رسيد و مقرر گرديد پس از رايزني  هاي وزير محترم كشور با هيأت محترم 
وزيران و تأييد ايشان با اطالع رساني كافي، اجراي طرح از اول ارديبهشت ماه 84 در تهران و 
سپس در كل كشور به اجرا درآمده و تأثيرات اجراي اين طرح در بهبود ترافيك شهر تهران توسط 

شهرداري تهران و نيز راهنمايي و رانندگي ناجا مورد بررسي قرار گيرد و گزارش شود.
4. رنگ سواري  هاي ويژة فرودگاه بين  المللي امام خميني )ره(، به صورت كرم رنگ تصويب شد.

5. با عنايت به درخواست شهرداري تهران براي اجراي آزمايشي طرح تردد نوبتي خودروها براساس 
شماره  هاي زوج و فرد و تعهد آن، شهرداري به تقويت ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهر براي 
جبران كمبود وسيلة سفر ناشي از اجراي طرح و همچنين مساعدت در تأمين امكانات مورد نياز 
عالي هماهنگي  تأسيس شوراي  قانون  مادة 1  مفاد  استناد  به  بزرگ  تهران  رانندگي  و  راهنمايي 
ترافيك شهرهاي كشور براي يك نوبت با اجراي طرح براي مدت حداكثر يك هفته از شنبه تا 

پنجشنبه براساس ضوابط زير موافقت مي  گردد:
1-5. اجراي طرح آزمايشي به منظور پاسخگويي به مشكالت احتمالي در زمان اعالم توسط كميتة 

اضطرار آلودگي هواست و در محدوده اضطرار آلودگي هوا اجرا مي  شود.
2-5. كارگروهي متشكل از رئيس يا نايب رئيس شوراي اسالمي شهر تهران و نمايندگان راهنمايي 
و رانندگي، شهرداري تهران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت كشور به شرح اسامي: سردار 
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سرتيپ انصاري، دكتر بهبهاني، دكتر متصدي و مهندس رئوفي براي اعالم زمان اجرا و لغو طرح 
و نظارت بر آن تشكيل مي  شود.

3-5. شهرداري تهران، اطالع رساني كافي و جلب مشاركت شهروندان را از يك هفته قبل از اجراي 
طرح و از طريق سازمان صدا و سيما و ساير رسانه  ها با همكاري راهنمايي و رانندگي انجام مي  دهد.

داراي مجوزهاي محدودة طرح  و خودروهاي  امدادي  مدارس،  4-5. خودروهاي حمل و نقل عمومي، 
ترافيك از اين طرح آزمايشي مستثني هستند.

5-5. براساس اين طرح، روزهاي زوج هفته فقط شماره پالك  هاي زوج و روزهاي فرد هفته فقط شماره 
پالك  هاي فرد مجاز به تردد مي  باشند.

6-5. ورود به محدودة طرح ترافيك تهران )محدودة دائمي( همانند گذشته تنها براي خودروهاي داراي 
آرم طرح ترافيك مجاز است.

7-5. شهرداري تهران، راهنمايي و رانندگي و سازمان حفاظت محيط زيست باتوجه به اطالعات پيشين 
اقدام  از اجرا  ارزيابي طرح پس  در حين اجراي طرح آزمايشي نسبت به برداشت اطالعات براي 
نموده و براساس شاخص  هايي كه تعريف مي  كنند، گزارش مطالعه قبل و بعد را به شوراي عالي 

ارائه مي  نمايند.

صورتجلسه پنجاه  وششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 115039/37 مورخ 83/11/3، پنجاه و ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 

ترافيك شهرهاي كشور، ساعت 17 روز يكشنبه 83/11/11 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي با تبريك به مناسبت اعياد مذهبي و گراميداشت دهة مبارك فجر، گزارشي از 
روند شكل  گيري مطالعات جامع حمل و نقل شهر شيراز و مطالعات مربوط به تعيين كريدورهاي اولويت  در 
قطار شهري اصفهان را ارائه و سپس آقاي دكتر پور زاهدي رئيس پژوهشكدة حمل و نقل شريف به ارائة 

كامل ويژگي  هاي مطالعات و دستاوردهاي آن پرداخت.
در ادامة جلسه، اعضاي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شهردار شيراز، مديرعامل 
سازمان قطار شهري شيراز، نمايندة معاون امور عمراني استانداري فارس و كارشناسان حاضر در جلسه 

به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و تصميماتي به شرح زير اتخاذ كردند:
1. مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر شيراز به تصويب رسيد و مقرر گرديد:
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الف( شهرداري شيراز بر پاية خروجي و نتايج مطالعات جامع، برنامه و فعاليت  هاي خود
   را در سه قالب برنامه  هاي فوري و كوتاه مدت، برنامه  هاي ميان مدت و برنامه  هاي درازمدت با لحاظ 
جزئيات و آمار الزم براي حل مشكالت حمل و نقل و ترافيك شهر شيراز، تهيه و براساس قوانين و 

مقررات براي اجرا اقدام نمايد.
سيستم  كل  در  تصميم  نوع  هر  تبعات  تبيين  براي  ابزاري  ايجادشده  اطالعاتي  گستردة  پايگاه  ب( 
لذا  اجرا مي  باشد.  از  قبل  ارزيابي سياست  ها و تصميم  ها  بررسي گزينه  ها،  حمل و نقل شهر شيراز، 
استانداري  و  شيراز  شهرداري  و  است  اجتناب  ناپذير  آن،  اطالعات  ساليانة  بهنگام سازی  ضرورت 
فارس مكلف به انجام موارد زير به منظور بهبود امر عبور و مرور در شهر و حوزة نفوذ آن هستند:

* نگهداري و توسعة سامانة مدل  هاي مطالعات جامع حمل و نقل شيراز
* بهنگام سازی اطالت مدل  ها در جانب عرضه )شبكه و ناوگان( و تقاضا )اطالعات مستقل مدل  هاي 

تقاضا، شمارش  هاي حجم و سرنشين(
* بهره  گيری از پايگاه اطالعاتی ايجادشده در تصميم  های جاری شهر شيراز در بخش  های حمل و نقل، 

شهرسازی و زمينه  های مربوط ديگر
* اجرايی كردن تصميم  های پيشنهادی در مطالعات جامع حمل و نقل شيراز

پ( استانداری فارس )شورای هماهنگی ترافيك استان( با همكاری شهرداری شيراز و ساير دستگاه  های 
مسئول، نتايج مطالعات انجام شده را ارزيابی و ضمن تعيين تغييراتی كه بايد در طرح  های توسعه 
و عمران شيراز ايجاد شود، آن قسمت از تغييرات را كه در حيطه  ی وظيفه  ی شورای شهرسازی و 
معماری استان فارس است را انجام دهد و تغييرات اساسی را نيز برای اقدام به دبيرخانه  ی شورای 

عالی شهرسازی و معماری كشور منعكس نمايد.
انجام  و  كيلومتر   7/7 به طول  پاسداران  تا  كاوه  پايانه  ی  از  اصفهان  قطار شهری   1 ادامه  ی خط   .2

مطالعات برای تهيه  ی طرح اجرايی خط آزادی – اسالم آباد تصويب شد.

صورتجلسه پنجاه  و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 12605/3/37 مورخ 84/2/5، پنجاه و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 

ترافيك شهرهاي كشور، ساعت 17 روز يكشنبه 84/2/11 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
از  و  ارائه كرد  را  آن  تلفات  و  تعداد تصادفات، خسارات  روند  از  دبير شوراي عالي، گزارشي  ابتدا 
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خدمات استانداري  ها، وزارت راه و ترابري و سازمان راهداري حمل و نقل جاده  اي و به ويژه حضور مؤثر 
راهنمايي و رانندگي و پليس راه در شهرها و جاده  ها و جديت در اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و 
رانندگي كه منجر به كاهش نرخ رشد تصادفات و تلفات و خسارات ناشي از آن در سال 83 نسبت به 

سال 82 و به ويژه در تعطيالت نوروز 84 شده است تشكر كرد.
در ادامه، سردار انصاري معاون راهنمايي و رانندگي ناجا با ارائة نمودارها و گزارشي كوتاه از تصادفات 
طي سال  هاي 80 تا 83 و موفقيت  هاي به دست آمده از حمايت  هاي وزارت كشور به ويژه دبيرخانة 

شوراي عالي، وزارت راه و ترابري و استانداري  ها در اجراي طرح كاهش تصادفات قدرداني كرد.
سپس دبير شوراي عالي توضيحات مشروحي در مورد هر يك از موارد دستور كار جلسه و نتايج 
جلسات كميتة فني شوراي عالي و دو جلسة توجيهي مطالعات خطوط 6 و 7 متروي تهران در دانشگاه 
صنعتي شريف را مطرح و پس از آن، رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت راه آهن شهري تهران و 
حومه و همكارانشان به ارائة مطالعات خطوط 6 و7 متروي تهران و مقايسه و ارزيابي گزينه  هاي مطرح 

شده، پرداختند.
استانداران در مردادماه  بر تصميم مهم گردهمايي  تأكيد  با  ادامة جلسه، رياست شوراي عالي  در 
1383 براي توقف رشد تعداد تصادفات و تالش مؤثر و شايسته تقدير راهنمايي و رانندگي و پليس راه 
ناجا و همكاري ساير دستگاه  هاي اجرايي ابراز اميدواري نمود كه اين روند استمرار داشته باشد و سپس 
دربارة هر يك از موارد مطرح شده با عنايت به سياست  هاي حمايتي دولت از تقويت و توسعة حمل و نقل 
همگاني نكاتي را اعالم كرد. اعضاي شوراي عالي پس از گفتگو و تبادل نظر، تصميماتي به شرح زير 

اتخاذ كردند:
به  نور  از ميدان  ترتيب  به  تهران كه  پيشنهادي متروي  1. مطالعات گزارش توجيهي خطوط 6 و 7 

كيانشهر و از اوين )فراز( به بزرگراه شهيد محالتي را متصل مي  نمايند مورد تصويب قرار گرفت.
مصوبه  همچنين  و  عالي  شوراي  پيشين  مصوبات  و  تهران  شهرداري  گزارش  هاي  به  عنايت  با   .2
شوراي شهر تهران راجع به تكميل مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران بر ضرورت 
ارائة مطالعات حمل و نقل همگاني يكپارچة شهر تهران كه منتج از مطالعات ياد شده است، قبل از 
پيشنهاد هر گزينة ديگر ريلي تأكيد گرديد و مقرر شد شهرداري تهران مطالعات جامع حمل و نقل 
و ترافيك شهر تهران را پس از هماهنگي با طرح جامع شهر تهران، طرح راهبردي شهر تهران 
و طرح مجموعه شهري تهران را تكميل و براي طرح در شوراي عالي هماهنگي شهرهاي كشور 
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ارائه نمايد.
3. دستورالعمل دريافت رضايت داوطلبانة متقاضيان اخذ و تمديد گواهينامة رانندگي در خصوص اهداي 
عضو پس از فوت يا مرگ مغزي با عنايت به آيين  نامة اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت 

شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مورد تأييد قرار گرفت.
4. معاونت امور عمرانی استانداری تهران، ضمن ايجاد هماهنگی بين شهرداری تهران و ديگر شهرهای 
اطراف فرودگاه بين  المللی امام خمينی )ره( و مسئوالن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده  ای استان 
از شركت  های خصوصي تحت پوشش  استفاده  برای  برنامه  ريزی  به  بين  المللی نسبت  فرودگاه  و 
سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی تهران و تعيين نرخ كرايه توسط شورای شهر پيگيری و 

اقدام نمايد.
5. با عنايت به اينكه روز 26 آذرماه قباًل به عنـوان روز حمل و نقل تعييـن شده است و تاكنون صرفاً بخش 
حمل و نقل جاده  ای سالروز اين مهم را گرامی می  دارد، مقرر شد دستگاه  های اجرايی دولتی ونهادها و 
مؤسسه  های عمومی و خصوصی بخش حمل و نقل شهری نيز مراسم گراميداشت اين روز مهم را با 
ارائه  ی گزارش عملكرد، اطالع رسانی  و ارائه و برنامه  های خود را برای بهبود عبور و مرور شهری و 

همچنين قدردانی از تالش  های ارائه  كنندگان خدمات به مردم برگزار نمايند.

دستورالعمل دریافت رضایت داوطلبانه از درخواست کنندگان گواهینامه رانندگي 
درخصوص اهداء اعضاء بدن به هنگام فوت یا مرگ مغزي

مقدمه  
با عنايت به قوانين و مقررات جديد در تعدادي از كشورهاي جهان مبني بر دريافت رضايت از درخواست 
كنندگان گواهينامه رانندگي براي اهداء اعضاء بدن درصورت بروز رخداد و حادثه مرگ مغزي يا فوت 
براي پيوند به بيماران نيازمند ،  به دليل جوان و فعال بودن اكثر افرادي كه درسوانح رانندگي دچار 
فوت يا مرگ مغزي مي گردند و غالبا«  اعضاي بدنشان نيز داراي سالمت نسبي براي پيوند باشد 
و درراستاي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم شده است 
هيأت  )مصوب 1381/2/25  مربوط  اجرائي  نامه  آئين  و  اسالمي(  )مصوب 79/1/17 مجلس شوراي 
محترم وزيران ( ، دستورالعمل اجرايي مربوط دروزارت كشور با اخذ نقطه نظرات دستگاه متولي اين 
موضوع  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و نقطه نظرات ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط 
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ازجمله راهنمائي و رانندگي ناجا به شرح زير تنظيم مي گردد.
راهنمايي و رانندگي موظف است كارت اهداء اعضاء پس از مرگ )نمونه پيوست( را دراختيار مراكز   )1

ثبت نام گواهينامه رانندگي )آموزشگاههاويا مراكز ثبت نام  راهنمائي و رانندگي( قراردهد.
به هنگام صدور گواهينامه رانندگي ، عالمت مميزه اي با رنگ ضربدر قرمز در پشت گواهينامه   )2

رانندگي داوطلبان اهداء عضو كه فرم مربوط را امضاء نموده اند درج خواهد شد . 
تبصره : داوطلبان اهداء عضو كه داراي گواهينامه رانندگي مي باشند نيز مي توانند با مراجعه به   )3

مراكز صدور گواهينامه ، نسبت به درج عالمت مميزه در گواهينامه خود اقدام نمايند.
4(  فرم رضايت اهداء اعضاء بايستي دردفاتر اسناد رسمي گواهي و يا درحضور دوشاهد معلوم الهويه 

تنظيم گردد.
افراديكه  تعهد  ميزان  و  نوع  و  آدرس   ، مشخصات    ، اسامي  است  موظف  رانندگي  و  راهنمايي   )5
گواهينامه آنان داراي عالمت مميز مي باشد ، حداكثر يك هفته پس از صدور گواهينامه ضمن درج 

درسوابق رايانه اي  به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اعالم نمايد.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظف است مراتب را حداكثر ظرف مدت يك هفته   )6
اداره  به  كتبا«  و  قرارداده  درسراسركشور  دسترس  قابل  اي  رايانه  اطالعاتي  مخزن  و  درسايت 

بهداشت و درمان پزشكي استان محل سكونت اعالم نمايد.
راهنمايي  ادارات  انصراف موجود در  براساس فرم  انصراف رسمي داوطلب كه مجددا«  درصورت   )7
رانندگي محل صدور  و  راهنمايي  بود  اسناد رسمي خواهد  دفاتر  در  تأييديه  از  و پس  رانندگي  و 
گواهينامه يا محل سكونت متقاضي حداكثر ظرف يك هفته پس از تسليم درخواست كتبي و فرم 
مذكور ، نسبت به صدور گواهينامه بدون عالمت مميزه و اعالم آن به اداره كل بهداشت و درمان 

استان ذيربط اقدام و گواهينامه ذيربط و گواهينامه قبلي باطل خواهد شد .
تبصره : درطول مدت يك هفته زمان الزم براي صدور گواهينامه جديد و يك هفته بعد از آن براي   )8
ابالغ ) موضوع ماده 4( درصورت فوت يا مرگ مغزي ، رضايت اهداء عضو به قوت خود باقي خواهد 

بود.
پس از احراز و تحقق شرايط تشخيص و تأييد مرگ مغزي براساس ضوابط موضوع ماده 2 آيين   )9
آنها مسلم شده  بيماراني كه مرگ مغزي  يا  بيماران فوت شده  اعضاي  پيوند  قانون  اجرائي  نامه 
است و گواهينامه آنان داراي عالمت مميزه مي باشد و تعلق آن به متوفي يا مرگ مغزي شده 
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محرز گرديد. مراتب ازسوي دستگاههاي دست اندركارامور امداد و نجات به واحدهاي فراهم آوري 
اعضاي پيوندي سراسركشور اعالم مي شود.

10(  درصورت فوت نيز درصورتي كه تعلق گواهينامه همراه متوفي )كه داراي عالمت مميزه مي باشد 
( به شخص متوفي توسط بيمارستان يا ازطريق راهكارهاي تخصصي امر و با حداقل يك وارث 
كبيرقانوني متوفي محرز گردد. مراتب بالفاصله به اطالع مركز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي رسد . 
11( مركز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، موظف به ايجاد 

هماهنگي هاي الزم و اجراي آيين نامه و دستورالعمل مذكور مي باشد.
12(  قسمت )وصيت نامه ( كه به صورت دست نويس توسط متقاضي اهداء عضو پس از مرگ ، تكميل 

مي گردد، توسط واحد صادركننده به اين مركز وجهت بايگاني متمركز كشوري ارسال مي گردد.
13(  ازآنجا كه تأييد مرگ مغزي واخذ رضايت درواحدهاي فراهم آوري اعضاي پيوندي سراسركشور 
انجام مي گيرد ، صرفا« كافيست مصدوميني كه داراي عالمت مميزه درگواهينامه هاي خود مي 

باشند ، به واحدهاي مذكور معرفي گردند.
14(  دستگاههاي دست اندركار امور امداد و نجات ازجمله :  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
فرهنگي  امور  انجام  براي  مترتب  هاي  هزينه  تأمين  براي  ناجا  رانندگي  و  راهنمائي  با همكاري 
 ، دستورالعمل  و     اين طرح  اجرائي  تأثيرات  به  مردم  عموم  آشناسازي  و  ترغيبي  و  تبليغاتي  و 
پيشنهادات الزم را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعالم و سازمان مذكور نيز اعتبارات 

الزم را درهرسال تحت عنوان رديفي خاص درقانون بودجه كل كشورپيش بيني نمايد.
اين دستورالعمل درراستاي اختيارات موضوع ماده 01 آئين نامه اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران   )15
فوت شده و يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم شده است توسط وزارت بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشكي و باهمكاري وزارت كشور و  معاونت راهنمائي و رانندگي ناجا و در سيزده ماده و 

دو تبصره تهيه و صادر و براي اجرا به مبادي ذيربط ابالغ مي گردد.

صورتجلسه پنجاه  و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
در جلسة مشترك شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و كارگروه بهبود وضعيت حمل و نقل 
و ترافيك تهران كه در تاريخ 84/3/9 و براساس دعوتنامة شمارة 29802/1/3/37 مورخ 84/3/7 برگزار 
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گرديد، با عنايت به مصوبة پنجاهمين جلسه شوراي عالي، در مورد شماره گذاري تراكتورها و كمباين  ها، 
وزارت جهاد كشاورزي و سردار سرتيپ  توسعة روستايي  و  معاون صنايع  االمين  آقاي مهندس روح 
انصاري معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا ضمن ارائة توضيحات مشكالت عدم انجام شماره  گذاري و 
مشكالت پس از اجراي آن را بيان داشتند. پس از تبادل نظر، حاضران به شرح زير تصميم  گيري نمودند:

1. شماره  گذاري تراكتورها و كمباين  ها از تاريخ 84/5/1 در كارخانجات آغاز و سپس با تدوين برنامة 
و  تراكتورها  ساير  مي  گردد  تهيه  ناجا  راهور  و  وزارت جهاد كشاورزي  با همكاري  كه  زمان  بندي 

كمباين  هاي موجود شماره  گذاري مي  شوند.
2. با عنايت به گستردگي و پراكنش متقاضيان شماره  گذاري در روستاهاي كشور، موافقت گرديد براي 
يا شناسنامة  كارت  المثني  مالكيت، صدور  انتقال  و  نقل  مانند  از شماره  گذاري  ارائة خدمات پس 
محل،  روستايي  تعاون  سازمان  گزارش  آن،  نظاير  و  فني  معاينة  پالك،  المثني  صدور  مالكيت، 
جايگزين گزارش كاردان فني راهور ناجا گردد. دستورالعمل اجرايي اين بند، با هماهنگي سازمان 

مركزي تعاون روستايي تهيه و ابالغ مي  گردد.

صورتجلسه پنجاه  ونهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه   ،84/5/10 مورخ   58023/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 

شهرهاي كشور ساعت 15 روز دوشنبه 84/5/17 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا دبير شوراي عالي، توضيحات مشروحي در مورد هريك از موارد دستور كار جلسه و به عالوه 
گزارش عملكرد، راهبردها، اهداف و سياست  هاي كلي وزارت كشور در دو دورة رياست جمهوري از سال 
1376 تا 1384 در بخش حمل و نقل و ترافيك را بيان كرد. وي عالوه بر تصويب سياست  ها، گسترة 
فعاليت  ها و اقدامات را توسعه و ترويج انجام مطالعات تخصصي قبل از تصميم  گيري، افزايش فرهنگ 
عمومي ترافيك، توسعة زيرساخت  هاي حمل و نقل همگاني، توسعة ناوگان و افزايش كمك  هاي مالي به 

بخش حمل و نقل و اصالح و بهنگام سازی قوانين و مقررات مربوط به حمل و نقل اعالم كرد.
در ادامة جلسه، رياست شوراي عالي دربارة هريك از موارد مطرح شده رهنمودهاي الزم را اعالم و 

اعضاي شوراي عالي پس از گفتگو و تبادل نظر، تصميماتي به شرح زير اتخاذ كردند:
ترافيك،  عالي  شوراي  دبيرخانة  و  حمل و نقل  دفتر  عملكرد  از  تقدير  عالي ضمن  شوراي  اعضاي   .1

پيگيري اجراي سياست  ها و مصوبات شوراي عالي را بسيار ضروري دانستند.
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2. بنا به درخواست استانداري خراسان رضوي و شهرداري مشهد و نظر به تأييد شوراي ترافيك استان 
خراسان رضوي، شوراي عالي به عنوان نظر مشورتي به وزير محترم كشور پيشنهاد مي  نمايد با 
عالي  شوراي  فني  كميتة   84/4/7 مورخ  براساس صورتجلسة  پيشنهادي  ممنوعة  محدودة  ايجاد 

)تصوير پيوست( موافقت نمايند.
3. مطالعات شهرهاي جديد بهارستان و پوالدشهر و توسعة آن به زرين شهر به وسيلة سامانة ريلي به 
شهر اصفهان تصويب گرديد و مقرر شد موضوع در طرح مجموعة شهري اصفهان در شوراي عالي 

شهرسازي و معماري به تصويب برسد.
4. شرط انجام مطالعات مبدأ – مقصد شهر تبريز موضوع بند 3 صورتجلسة پنجاهمين جلسه شوراي 
عالي كه در تاريخ 82/10/27 برگزار شد، انجام گرديد و مقرر شد هرچه سريع  تر مطالعات جامع 

تبريز نهايي شود و براي تصويب به شوراي عالي ارائه گردد.

صورتجلسه كميته فني شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
هماهنگی  عالی  شورای  فنی  كميته  جلسه   84/3/28 مورخ   40589/37 شماره  دعوتنامه  ی  براساس 
امور  هماهنگی  محترم  معاونت  دفتر  در   84/4/7 شنبه  سه  روز   10 ساعت  كشور  شهرهای  ترافيك 
عمرانی استانداری خراسان رضوی برگزار و بازديد از قطار شهری مشهد و قطار سريع السير مشهد روز 

چهارشنبه 84/4/7 به عمل آمد. 
ابتدا دبير شورای عالی درخواست شورای هماهنگی ترافيك استان خراسان رضوی در مورد مطالعات 
محدوده ممنوعه ترافيك شهر مشهد را اعالم و سپس توضيحات مشروحی در هر يك از موارد دستور 

كار جلسه توسط كارشناسان سازمان ترافيك مشهد و مشاور مربوط ارائه شد.
در ادامه جلسه آقای مهندس مقدوری معاون محترم عمرانی استانداری خراسان، آقای مهندس بنی 
هاشمی شهردار محترم مشهد و نمايندگان استانداری، شهرداری و شهر جديد گلبهار به ارائه نظرات 

پرداخته و به پرسش حاضران پاسخ گفتند.
سپس اعضای كميته فنی شورای عالی پس از گفتگو و تبادل نظر، تصميماتی به شرح زير اتخاذ نمودند:

الف( محدوده ممنوعه ترافيك پيشنهادی شهرداری مشهد به تأييد رسيد و مقرر گرديد پس از هماهنگی 
با شورای اسالمی شهر مشهد و شورای هماهنگی ترافيك استان خراسان رضوی و به عنايت به 

موارد زير به مورد اجرا درآيد:
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1. شهرداری مشهد پس از عمليات احداث دو پاركينگ در دست احداث و افزايش ناوگان و ايستگاه  های 
برای  تشويق مردم  و  اطالع رسانی   و  افكار عمومی  آگاهی  و  ترافيكی  اتوبوسرانی، نصب عالئم 
مشاركت نسبت به اجرای مقررات محدوده ممنوعه ترافيك در يك دوره 100 روزه در سال 1385 

اقدام نمايد.
2. محدوده ممنوعه تردد شامل خيابان  های دانش شرقی و غربی، ميدان 17 شهريور و بلوار وحدت 
– ميدان شهيد گمنام – ميدان راه آهن – خيابان شهيد هاشمی نژاد – ميدان شهدا خيابان امام 

خمينی – ميدان 10 دی می  باشد.
3. ساعات ممنوعه تردد از ساعت 6 بامداد الی 14 می  باشد.

اتوبوسرانی،  واحد  شركت  اتوبوس  های   )... و  آمبوالنس  نشانی،  آتش  )پليس،  امدادی  خودروهای   .4
تاكسی  های پالك نارنجی و تاكسی  های خطی فقط در مسيرهای تعيين شده بدون نياز به مجوز، 

مجاز به حركت در محدوده می  باشند.
5. شهرداری مشهد مجاز به صدور تعداد 35 هزار فقره مجوز برای خودروهای مجاز ورودی به محدوده 

ممنوعه تردد می  باشد.
6. مدت اعتبار مجوزها حداكثر تا پايان يك دوره 100 روزه در سال می  باشد )حسب مورد ماهانه يا 

100 روزه(
7. نوع مجوز ورود به محدوده ممنوعه تردد به صورت برچسب می  باشد.

ب( مقرر گرديد پس از تكميل مطالعات پروژه قطار سريع السير مشهد – گلبهار و پس از تأييد توسط 
شورای ترافيك استان، مطالعات جهت طرح و بررسی به شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای 

كشور ارجاع داده شود.

صورتجلسه شصتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه  شصتمين   ،84/9/14 مورخ   105832/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 
ترافيك شهرهاي كشور ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 84/9/16 با حضور وزير محترم كشور در 

وزارت كشور تشكيل گرديد. 
ابتدا آقاي مهندس هاشمي، رئيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ضمن خيرمقدم 
به اعضا و آرزوي توفيق براي ايشان، توضيحات مبسوطي در خصوص موضوعات دستور كار جلسه 

ارائه كرد.
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سپس مقام محترم وزارت كشور، حمل و نقل و ترافيك را يك موضوع چندوجهي توصيف و به آثار 
سوء ناشي از آن در تهديد منابع حياتي، منابع انرژي، منابع زيست محيطي، اتالف ميليون  ها ساعت 
وقت ارزشمند شهروندان و هزينه  هاي پنهان تصادفات اشاره و از داشتن برنامة مطالعه شده، منسجم 
و زيربنايي براي بهبود حمل و نقل و ترافيك و اجراي سياست  هاي بهبود ترافيك به صورت مستمر، 

مستدام، متعصبانه و وفادارانه تأكيد كردند. 
در ادامه، دبير شوراي عالي با طرح قانون تأسيس شوراي عالي و آيين  نامة اجرايي مادة 5، اعضا، 
شرح وظايف، عملكرد و تعداد مصوبات گذشتة اين شورا و مطالعات جامـع و سـاماندهي شهرهاي كشور 

را يادآور شد. آنگاه مدعوين و اعضاي شـوراي عـالي، نكته نظرات خود را به شرح زير مطرح كردند:
تدوين  را  كشور  شهرهاي  ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  اصلي  وظيفة  فرجامي  مهندس  آقاي   *

سياست  هاي كالن حمل و نقل مطرح نمودند.
* آقاي مهندس هاشمي ضمن حمايت از سياست  هاي كالن و با عنايت به مشكالت ترافيك شهر 
تهران، سه مديريت براي ادارة ترافيك شهر تهران توسط وزارت كشور، شهرداري تهران و يا نيروي 
انتظامي را پيشنهاد دادند و اجرا نمودن نتايج مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهرها و كمك 
به توسعه و بهره  برداري از حمل و نقل عمومي در شهرهاي كشور را باتوجه به عملكرد تاكسيراني، 

اتوبوسراني و مترو را در اولويت قرار دادند.
* آقاي دكتر مهرنيا درخواست داشتند مصوبات به ويژه در مورد خودروهاي گازوئيل سوز به صورت 

جدي اجرا شوند.
* آقاي دكتر دانشجو با تأكيد بر آن كه فرماندهي ساز و كار بايد مشخص شوند، پيشنهاد نمودند براي 
بهبود مسائل حمل و نقل و ترافيك با ارائة اليحة دو فوريتي به مجلس، مي  توان تفويض اختيار وزير 

كشور به ساير ارگان  ها را پيگيري كرد.
* آقاي دكتر قاليباف مسئلة حمل و نقل را مسئلة ملي عنوان كرد و الزمة حل مشكل را تعامل سه قوه 

بيان نمود.
در ادامة جلسه، وزير محترم كشور راهكارهاي فوري و كوتاه مدت براي عبور از وضعيت اضطراري 
آلودگي هوا با اجراي طرح زوج و فـرد و ممنوعيت تردد خودروهاي تك  سرنشين در محدودة اضطراري 
عنوان كردند و با تأكيد بر تهية اليحة دوفوريتي در هيأت محترم دولت براي پيش  بيني اعتبارات ويژه 
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با دريافت وام از صندوق ذخيرة ارزي، رهنمودهاي الزم براي آموزش فرهنگ ترافيك و اجراي جدي 
مصوبات را يادآور شدند. آنگاه مدعوين و اعضاي شوراي عالي به شرح زير اتخاذ تصميم نمودند:

1. آيين  نامة بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مصوب 1382/6/27 هيأت وزيران مورد 
تأييد قرار گرفت و مقرر شد با رفع نارسايي  ها، راهبردهاي اولويت  دار مشخص و اقدامات جدي براي 

حل ترافيك شهر تهران صورت پذيرد.
2. دستورالعمل اجرايي وضعيت اضطراري آلودگي هوا )موضوع مادة 7 قانون نحوة جلوگيري از آلودگي 
هوا مصوب 74/2/3( مجدداً مورد تأييد قرار گرفت و مقرر گرديد اجراي اعمال محدوديت تردد نوبتي 
زوج و فرد و ممنوعيت حركت سواري  هاي تك سرنشين در محدودة اضطرار پس از هماهنگي  ها در 
روز جمعه 84/9/18 توسط كميتة نظارت و هماهنگي مواقع اضطراري آلودگي هوا و اطالع رساني 
از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران و ساير 

روش  هاي اطالع رساني به مورد اجرا گذارده شود.
3. مقرر گرديد نيروي انتظامي ناجا از تردد كلية سواري  ها و موتور سيكلت  ها با آاليندگي قابل رويت و 

بدون برگ معاينة فني خودداري نمايد.
4. مقرر گرديد دفتر حمل و نقل و دبيرخانة شوراي عالي ترافيك با همكاري شهرداري تهران، اليحة 
مربوط به پيش  بيني اعتبارات ويژه يا دريافت وام از صندوق ذخيرة ارزي براي بهبود حمل و نقل و 

ترافيك تهران را تهيه و در جلسات آتي ارائه نمايد.

صورتجلسه شصت و یكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
عالي  شوراي  جلسه  يكمين  و  شصت   ،84/9/20 مورخ   107759/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، ساعت 13:30 روز سه  شنبه مورخ 84/9/22 با حضور وزير محترم 

كشور در وزارت كشور تشيكل گرديد.
بر اعضاي دائم، سركار خانم دكتر جوادي رياست محترم سازمان حفاظت  اين جلسه، عالوه  در 
جناب  ايران،  اسالمي  جمهوري  انتظامي  نيروي  محترم  فرماندة  مقدم  احمدي  سردار  زيست،  محيط 
آقاي دكتر دانشجو استاندار محترم تهران، جناب آقاي مهندس چمران رياست محترم شوراي اسالمي 
شهر تهران، جناب آقاي مهندس تقي زاده معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، سردار 
طاليي فرماندة محترم نيروي انتظامي تهران و سردار ساجدي نيا رياست محترم راهنمايي و رانندگي 
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تهران نيز حضور داشتند.
ابتدا مهندس هاشمي رئيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ضمن خيرمقدم به 

اعضا و مدعوين توضيحاتي دربارة موضوعات دستور جلسه ارائه كرد.
سپس مقام محترم وزارت كشور با تبريك ميالد حضرت علي بن موسي الرضا )ع(، نعمت بزرگ 
واليت و عبادت، نعمت همجواري بارگاه منور و ملكوتي ثامن الحج و توصيه  هاي آن حضرت مبني بر 
اينكه بايد دنبال كار خير و شايسته بود و درد نيازمند را برطرف كرد، اشاره كردند و ترافيك را معضلي 
فرصت سوز دانستند كه عالوه بر آسيب  هاي مالي و اتالف وقت و منابع، آسيب  هاي جاني و رواني 

فراواني هم به دنبال دارد.
ايشان جلسات متعدد برگزار شده در طول چند روز اخير را نشانگر اهميت موضوع و عزم مسئولين 
در سطوح مختلف دانسته و ابراز اميدواري كردند كه در ساية لطف و تفضالت حضرت رضا )ع( و با 

همفكري، هماهنگي، مشورت و عزم مشترك، اجراي مصوبات را با جديت دنبال كرد.
در ادامه، آقاي مهندس حاج نصرالهي دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور گزارش 
كاملي از اقدامات انجام گرفته براي مقابله با وضعيت اضطرار آلودگي هوا و اجراي طرح زوج و فرد 

ارائه كرد.
وي مزاياي اجراي طرح زوج و فرد را عالوه بر كاهش آلودگي هوا و كاهش و روان  سازي ترافيك، 
كاهش جرايم رانندگي به ميزان 47 درصد، كاهش تصادفات به ميزان 40 درصد در محدوده و به ميزان 

27 درصد در حوالي محدوده و همچنين كاهش مصرف سوخت به ميزان 20 درصد عنوان كرد.
اين طرح  اجراي  از  را رضايت 78 درصد مردم  از شهروندان  نتايج نظرسنجي  دبير شوراي عالي 
دانست. سردار احمدي مقدم، فرماندة نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران نتايج حاصل از اجراي 
طرح زوج و فرد را بسيار مثبت اعالم نمودند و بازديدهاي ايشان توسط بالگرد حاكي از رواني ترافيك 

در كل سطح شهر تهران مي  باشد.
سپس سردار ساجدي نيا رياست راهنمايي و رانندگي تهران از كاهش 10/5 درصدي آمار تصادفات 
منجر به فوت و جرح در طول سه روز اجراي طرح و بهبود قابل توجه ترافيك شهر تهران خبر داد و 

خواستار همياري بيشتر ارگان  ها شد.
سركار خانم دكتر جوادي رياست محترم سازمان حفاظت محيط زيست و جناب آقاي دكتر دانشجو 
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استاندار محترم تهران نيز ارزيابي مثبت خود را از اجراي طرح اعالم نمودند. در اين جلسه مطالعات تغيير 
ساعت شروع به كار بانك  ها و اصناف نيز توسط دبير شوراي عالي ارائه گرديد.

در ادامة جلسه، مقام محترم وزارت كشور رهنمودهاي الزم را صادر و اعضاي جلسه پس از گفتگو 
و تبادل نظر، تصميماتي به شرح زير اتخاذ كردند:

1. مقرر گرديد زمان اجراي طرح زوج و فرد كردن تردد خودروها تا اطالع ثانوي ادامه داشته باشد. 
ضمن اينكه هر دو هفته يك بار اجراي طرح و نتايج آن مورد بازنگري تخصصي صورت گيرد تا 

اصالحات مورد نظر انجام شود.
2. مقرر گرديد تردد خودروهاي با شماره پالك مختوم به عدد زوج در روزهاي زوج و با شمارة مختوم 

به عدد فرد، در روزهاي فرد صورت بگيرد.
3. ساعت اعمال طرح زوج و فرد در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از 6:30 تا 19:30 و روز پنجشنبه 6:30 

تا 13:00 تعيين گرديد.
4. محدودة اضطرار جهت اجراي طرح زوج و فرد از سمت شمال به بزرگراه رسالت و شهيد همت، از 
سمت جنوب به بزرگراه بعثت، از سمت شرق به بزرگراه بسيج و آيت و از سمت غرب منتهي به 

بزرگراه شهيد چمران و شهيد نواب مورد تصويب قرار گرفت.
5. خودروهای حمل و نقل عمومی، پالك دولتی، سرويس مدارس، امدادی و خودروهای دارای مجوزهای 

محدوده  ی طرح ترافيك از اين طرح مستثنی هستند.
برای خودروهای  تنها  ترافيك تهران )محدوده  ی دائمی( همانند گذشته  6. ورود به محدوده  ی طرح 

دارای آرم طرح ترافيك مجاز است.
7. طرح تغيير ساعت شروع به كار روزانه  ی بانك  ها و اصناف در شهر تهران از ساعت 7:30 به ساعت 
 7 ماده  ی  و  كشور  شهرهای  ترافيك  هماهنگی  عالی  شورای  قانون   1 ماده  ی  استناد  به   9:00
آئين  نامه  ی اجرايی تبصره  ی ماده  ی 6 قانون نحوه  ی جلوگيری از آلودگی هوا به تصويب رسيد و 

مقرر گرديد با قيد فوريت در هيأت محترم وزيران مطرح گردد.

صورتجلسه شصت و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 6016/37 مورخ 84/11/26، شصت و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي 

ترافيك شهرهاي كشور ساعت 15 روز سه  شنبه مورخ 84/12/2 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
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ابتدا آقاي مهندس هاشمي رئيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ضمن خيرمقدم 
به اعضا و مدعوين توضيحاتي دربارة موضوعات دستور جلسه ارائه كردند.

قطار  مطالعات  روند  از  گزارشي  عالي، خالصه  شوراي  دبير  نصرالهي  حاج  مهندس  آقاي  سپس 
شهري كرج، مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك كرمانشاه و اتصال ريلي شهر جديد گلبهار به مشهد 
مقدس و نتيجة جلسات بررسي مطالعات و جمع  بندي اخرين جلسات كميتة فني شوراي عالي را ارائه 
نمودند. سپس مهندسين مشاور مطالعات به ارائة طرح  ها پرداخته و اعضاي شوراي عالي پرسش  هايي 

را مطرح و مسئولين شهرها و مشاورين پاسخ  هاي الزم را ارائه كردند.
در ادامه، سردار رويانيان معاون حمل و نقل ناجا، گزارشي در خصوص مسائل حمل و نقل و ترافيك 
شهر تهران ارائه و سپس آقاي مهندس تقي زاده معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران به وضع 

موجود ترافيك شهر تهران و پيش  بيني وضعيت آتي آن در سال 1390 پرداختند. 
در ادامة جلسه، رئيس محترم شوراي عالي رهنمودهاي الزم را صادر و اعضاي جلسه پس از گفتگو 

و تبادل نظر، تصميماتي به شرح زير اتخاذ كردند:
1. مقرر گرديد شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك و مطالعات امكان  سنجي حمل و نقل 
باال بردن سرعت و  با اصالح روش  هاي اجرايي و لحاظ كلية گزينه  هاي حمل و نقلي براي  ريلي 

ارتقاي دقت و كاهش هزينه  ها مورد بازنگري قرار گيرد.
2. مقرر گرديد در انتهاي هر مطالعه، برنامة زمان  بندي و نحوة چگونگي اجرا تهيه گردد.

اجرايي كل مسير خط مصوب قطار شهري كرج و حومه و مصوبات چهل و هشتمين و  اولويت   .3
پنجاه و پنجمين جلسات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور از كمال شهر تا سه راه 
انديشه و خطوط رابط دپو و پاركينگ مربوطه به صورت زيرزميني كم  عمق و همزمان بدون استفاده 

از دستگاه حفار، منطبق با مطالعات حمل و نقل ريلي شهر كرج و حومه مورد تصويب قرار گرفت.
4. مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر كرمانشاه مورد تصويب قرار گرفت.

بررسي  هاي  به  توجه  با  مقدس  مشهد   – گلبهار  جديد  شهر  ريلي  قطـار  سيستم  پروژة  مطالعات   .5
كارشناسي كميتة فني شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و طرح و بررسي شرايط مؤثر 
اجتماعي، فني و زيست محيطي و باتوجه به تأمين كلية هزينه  هاي اجرايي توسط وزارت مسكن و 

شهرسازي )شركت عمران شهر جديد گلبهار( مورد تصويب قرار گرفت.
6. باتوجه به مطالعات انجام گرفته توسط شهرداري تهران، مقرر گرديد جلسة فوق  العادة شوراي عالي 
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هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در روز شنبه مورخ 84/12/6 تشكيل گردد.
7. وزارت كشور، آمادگي دولت جهت تقويت حمل و نقل عمومي شهر تهران و كمك به شهرداري تهران 

جهت رفع معضالت شهر تهران را اعالم نمود.

صورتجلسه شصت  وسومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 1339/37 مورخ 84/12/3، شصت و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي 

ترافيك شهرهاي كشور، ساعت 15 روز شنبه مورخ 84/12/6 در وزارت كشور تشكيل گرديد.
ابتدا آقاي مهندس هاشمي رئيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ضمن خير مقدم 

به اعضا و مدعوين توضيحاتي دربارة موضوعات دستور جلسه ارائه كردند.
سپس آقاي مهندس حاج نصرالهي دبير شوراي عالي در خصوص طرح  هاي مصوب شـوراي عـالي 
در مـورد طـرح زوج و فـرد و طرح تغيير ساعات كار اصناف و بـانـك  هـا و همچنين راهكارهاي بهبود 

ترافيك در اسفندماه توضيحاتي را ارائه نمودند.
در ادامه، سردار رويانيان معاون محترم راهنمايي و رانندگي ناجا، سردار ساجدي نيا رئيس محترم 
راهنمايي و رانندگي تهران، آقاي مهندس تقي زاده معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 

و نمايندگان محترم وزارت بازرگاني به ارائة پيشنهادات خود پرداختند.
در ادامة جلسه، رئيس محترم شوراي عالي رهنمودهاي الزم را صادر و اعضاي جلسه پس از گفتگو 

و تبادل نظر، تصميماتي به شرح زير اتخاذ كردند:
1. مقرر گرديد ساعات كار كلية واحدهاي صنفي از 10 اسفند تا 29 اسفند ماه 84 تا ساعت 1 بامداد 

افزايش يابد.
نمايشگاه  ها  برگزار شود. محل  تهران  نقطة شهر  در حداكثر 10  بهاره  نمايشگاه  هاي  گرديد  مقرر   .2
توسط شهرداري تهران با هماهنگي وزارت بـازرگاني و نيـروي انتظامي، مكان  يابي و به اطالع 

مردم خواهد رسيد.
3. مقرر گرديد ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني تا ساعت 1 بامداد فعال بوده و همچنين خطوط شبانة 

اتوبوسراني با افزايش ناوگان مشغول به فعاليت باشند.
4. مقرر گرديد ساعت خدمات رساني مترو تا ساعت 23 افزايش يابد.

تاريخ  از  گرديد  مقرر  خريد  ساعات  توزيع  و  گسترش  و  تهراني  شهروندان  آسايش  و  رفاه  براي   .5
84/12/11 طرح زوج و فرد و ممنوعيت تردد محدودة طرح ترافيك در روزهاي پنجشنبه اسفندماه، 

اعمال نشود.
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6. همچنين طرح زوج و فرد و ممنوعيت تردد در محدودة ترافيك خودروها در ايام تعطيالت از 29 
اسفند 84 تا 14 فروردين 85 اعمال نخواهد شد.

7. مقرر گرديد از شوراي عالي بانك  ها درخواست شود ساعت كار بانك  ها را در نيمة دوم اسفند 84 تا 
حداقل ساعت 17 افزايش دهند.

8. مقرر گرديد شهرداري تهران در جهت تسريع احداث خطوط مترو و افزايش ناوگان، طرح پيشنهادي 
را ظرف يك هفته به دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ارسال نمايد.

9. مقرر گرديد شهرداري تهران پيشنهادها و طرح  هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي تقويت 
اتوبوسراني و  ناوگان  بودجة كل كشور و خصوصي سازی  قالب تبصرة 13  حمل و نقل عمومي در 
بحث توسعة شبكة تاكسيراني و استفاده از ون در سيستم حمل و نقل و همچنين استفاده از سيستم 
منوريل صادقيه وديگر كريدورها را براي طرح در شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 

به دفتر حمل و نقل و دبيرخانة شورا ارسال نمايد.
10. از 14 فروردين كلية محدوديت  ها اعم از زوج و فرد و محدودة طرح ترافيك طبق روال قبلي اجرا 

مي  شود.

صورتجلسه شصت  وچهارمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 12988/37 مورخ 85/2/9، شصت و چهارمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور ساعت 15 روز شنبه مورخ 85/2/16 با حضور وزير محترم كشور و اعضاي 
محترم  معاون  تهران،  محترم  تهران، شهردار  اسالمي شهر  محترم شوراي  رياست  و همچنين  شورا 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، مديرعامل محترم سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران، رياست 
امور عمراني استانداري خوزستان، شهردار محترم  محترم راهنمايي و رانندگي تهران، معاون محترم 

اهواز، مديرعامل محترم قطار شهري اهواز و حومه در وزارت كشور تشكيل گرديد.

زيرساخت  هاي  توسعة  از  اهداف و سياست  هاي كلي دولت در حمايت  وزارت كشور،  1. مقام محترم 
حمل و نقل همگاني، توسعة ناوگان و افزايش كمك  هاي مالي دولت به بخش حمل و نقل و تشكيل 
جلسات متعدد براي تدوين و نهايي شدن آئين  نامة اجرايي تبصرة 13 قانون بودجه سال 1385 كل 

كشور را توضيح دادند.

2. آقاي مهندس هاشمي معاون محترم هماهنگي امور عمراني و رئيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
كردن  خارج  رده  از  توسعة حمل و نقل عمومي،  براي  دولت  آمادگي  در خصوص  شهرهاي كشور 
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خودروهاي فرسوده، كاهش آلودگي هوا، كاهش مصرف سوخت، تهيه و خريد ناوگان حمل و نقل 
عمومي و كلية تجهيزات مرتبط، دوگانه سوز كردن خودروها، پرداخت سود تسهيالت بانكي براي 
خريد تاكسي و ون، توليد خودروي سواري كم  مصرف و تدوين ضوابط ايمني براي بهبود عبور و 

مرور در قالب آئين  نامة اجرايي تبصرة 13 بودجة كل كشور مواردي را بيان داشتند.

3. آقاي مهندس حاج نصراللهي دبير شوراي عالي، خالصه گزارشي از روند مطالعات قطار شهري اهواز 
و نتيجة جلسات بررسي مطالعات و جمع  بندي آخرين جلسة كميتة فني شوراي عالي را ارائه نمودند.

4. مهندسين مشاور انديشكار مطالعات قطار شهري اهواز و پيشنهاد تغيير مسير خط 1 قطار شهري 
اين شهر را ارائه نمودند.

در  نظرات خود  نكته  ارائة  به  ايشان  و همكاران  تهران  قاليباف شهردار محترم  دكتر  آقاي  5. جناب 
احداث  مهرآباد،  فرودگاه  تا  صادقيه  دوم  فلكة  مسير  در  مونوريل  سامانة  كردن  اجرايي  خصوص 
و تكميل و افزايش ناوگان مترو در خطوط 1 تا 7 و ساير نيازمندي  هاي حمل و نقل عمومي شهر 

تهران پرداختند.
با عنايت به موارد فوق، تصميمات به شرح زير اتخاذ گرديد:

* مطالعات قطار شهری اهواز
الف( تغيير مسير خط 1 قطار شهري اهواز در مسير بلوار پاسداران مقابل نيـروگاه زرگان تا كارخانة نورد به 
طول 22/8 كيلومتر باتوجه به افزايش قابل توجه حجم مسافر جابه  جا شده به شرح زير تصويب گرديد: 
سمت شمال شرقي: امتداد بلوار پاسداران و ميدان فرودگاه، ميدان چهار شير )شهيد بندر(، ميدان دروازه

سمت جنوب: بلوار آيت اله بهبهاني از مقابل مصلي، چهارراه آبادان
سمت غرب: خيابان سلمان فارسي )نادري(، رودخانة كارون تا ميدان ساعت

سمت جنوب غربي: امانيه، ميدان دانشگاه، بلوار گلستان، ميدان كارگر، كارخانة نورد
ب( باتوجه به افزايش 14 درصدي جابه  جايي مسافر در مسير جديد و همچنين با عنايت به لزوم توجه 
به پدافند غيرعامل موضوع نامة شمارة 210/1/11 پ ك خ مورخ 84/11/1 رياست محترم ستاد 
كل نيروهاي مسلح، وجود تأسيسات شهري و خطوط انتقال نفت و گاز تا عمق 13 متر و همچنين 

كاهش هزينه  ها و زمان اجرا در مسير جديد، مقرر گرديد مسير به صورت تونل عميق اجرا گردد.
ج( مقرر گرديد شركت قطار شهري اهواز هر سه ماه يك بار گزارش پيشرفت كار را به دبيرخانة شوراي 
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عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ارائه نمايد.
* با عنايت به حمايت همه  جانبة دولت از توسعة حمل و نقل عمومي و استفاده از فناوري  هاي نوين 
اين بخش و مصوبة شماره  ي16806 /160/385 مورخ 82/12/21 شوراي عالي اسالمي  در 
شهر تهران و مصوبات قبلي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و مكاتبات متعدد 
انجام شده با شهرداري تهران در خصوص راه  اندازي قطار هوايي )مونوريل( حد فاصل فرودگاه 
مهرآباد تا فلكة دوم صادقيه و همچنين مصوبة شوراي اسالمي شهر تهران در ارتباط با انجام 
مطالعات، كيلومتر رينگ مونوريل براي شهر تهران، مقرر گرديد شوراي اسالمي شهر تهران و 
شهرداري تهران نكته نظرات نهايي خود در خصوص اجراي سيستم مونورل در مسير فلكه دوم 
صادقيه تا فرودگاه مهرآباد را ظرف حداكثر يك ماه آينده و نكته نظرات در خصوص استفاده از 
سيستم مونوريل به عنوان سيستم مكمل حمل و نقل عمومي شهر تهران را ظرف مدت 2 ماه 

به دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ارسال نمايند.
* باتوجه به اعتبارات در نظر گرفته شده در تبصرة 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور به ويژه 
در ارتباط با توسعة حمل و نقل عمومي و باتوجه به مصوبات شصتمين، شصت و دومين و شصت 
با  وزارت كشور  مكاتبات  و  ترافيك شهرهاي كشور  عالي هماهنگي  و سومين جلسه شوراي 
شهرداري تهران، مقرر گرديد شهرداري تهران ظرف مدت يك ماه با عنايت به موارد پيش  بيني 
شده در ايين  نامة اجرايي تبصره 13 برنامه  ها و توانمندي  هاي خود در جذب اعتبارات پيش  بيني شده 

را به صورت مكتوب به دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، اعالم نمايد.
د( به علت طوالني شدن زمان جلسه، موضوعات ديگر دستور كار به جلسة آتي موكول شد.

صورتجلسه شصت  وپنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
عالي  شوراي  جلسه  پنجمين  و  شصت   ،85/10/4 مورخ   130519/337 شمارة  دعوتنامة  براساس 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ساعت 14:30 روز سه  شنبه مورخ 85/10/12 با حضور وزير محترم 
كشور و اعضاي محترم شورا و همچنين معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، مديرعامل 
محترم سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران، مدير عامل محترم قطار شهري تهران و حومه، رياست 
معاون  تهران،  استانداري  امور عمراني  معاونت  تهران، سرپرست محترم  رانندگي  و  راهنمايي  محترم 
در  تبريز و حومه  قطار شهري  آذربايجان شرقي، مدير عامل محترم  استانداري  امور عمراني  محترم 
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وزارت كشور تشكيل گرديد. در اين جلسه، موارد زير به انجام رسيد:
1. مقام محترم وزارت كشور ضرورت تدوين و ارائة سياست  ها و برنامه  هاي راهبردي براساس مطالعات 
جامع حمل و نقل و ترافيك شهرها، توسعة خطوط ريلي، اجراي جدي مقررات و استفاده از روش  هاي 
مديريت تقاضاي سفر را از راهكارهاي كاهش ترافيك اعالم كردند و نتايج به دست آمده از اعمال 

اين روش  ها در شهر تهران را مثبت ارزيابي نمودند.
2. آقاي مهندس هاشمي معاون محترم هماهنگي امور عمراني و رئيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور ضمن خيرمقدم به اعضا و مدعوين و تبريك اعياد سعيد قربان و غدير خم، با تأكيد 
بر استفاده از وسايل حمل و نقل همگاني و ضرورت افزايش توان اين خدمت به شهروندان، تمهيدات 

انديشيده شده در تبصرة 13 را تشريح نمودند.
   ايشان همچنين نياز به هماهنگي طرح  هاي جامع حمل و نقل با طرح  هاي باالدست به ويژه طرح  هاي 

جامع و تفضيلي و رعايت اصول فني را تأكيد كردند.
3. آقاي مهندس حاج نصرالهي مدير كل محترم دفتر حمل و نقل و دبير شوراي عالي، خالصه گزارشي 
از روند مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تبريز، مطالعات قطار شهري حومه  اي شهر تبريز 
– سهند، مطالعات قطار شهري حومه  اي شهر تهران– ورامين و گزارش كامل در خصوص بررسي 
و تحليل اثرات اجراي طرح تغيير ساعت شروع فعاليت  ها كه براساس دستاوردهاي كلية ارگان  هاي 

ذيربط و مطالعه و تحقيق و نظرسنجي انجام شده توسط وزارت كشور تهيه شده را ارائه كردند.
4. مهندسين مشاور انديشكار مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تبريز را ارائه كردند.

5. مشاورين شركت عمران شهرهاي جديد وزارت مسكن و شهرسازي مطالعات قطار شهري حومه  اي 
شهر تبريز – سهند را ارائه كردند.

6. مشاورين شركت قطارهاي مسافري رجاء، مطالعات قطار شهري حومه  اي تهران – ورامين را ارائه كردند.
      با عنايت به موارد فوق، تصميمات به شرح ذيل اتخاذ گرديد:

* مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تبريز با نگاه به توسعة آتي شهر و افزايش جمعيت آن با 
ارائة پيشنهادات در خصوص احداث خطوط 1 و 2 و 3 قطار شهري به طول تقريبي 38 كيلومتر و 
مسيرهاي بزرگراهي شمالي – جنوبي دوگانه )شرقي و غربي( به طول تقريب 14 كيلومتر + يك 
اتصال براي خطوط قطار شهري )خط 4(، بهبود ساير سيستم  هاي حمل و نقل عمومي با هدف نيل 
به سهم 75 درصدي حمل و نقل عمومي از كل سفرهای شهری، ايجاد محدوديت  های ترافيكی در 
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سطح شهر و تغيير ساعت كاری با لزوم به هماهنگی با طرح  های جامع و تفصيلی شهر تبريز به 
تصويب رسيد.

* اثرات مثبت طرح تغيير ساعات شروع كار بانك  ها در كاهش حجم ترافيك در ساعات اوج صبح ترافيك، 
كاهش نرخ رشد مصرف بنزين و كاهش آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گرديد كميته  ی 
كارشناسی متشكل از نمايندگان دبيرخانه  ی شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، شهرداری تهران و نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران به بررسی 
دقيق تمامی راهكارهای مديريتی جهت بهبود وضعيت ترافيك شهر تهران بپردازد. و طی مدت دو 

هفته نتيجه  ی بررسی  ها را به شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور اعالم نمايد.
3. مطالعات طرح توجيه فنی – اقتصادی اتصال شهر جديد سهند به تبريز ارائه و باتوجه به عواملی 
مانند كاهش مصرف سوخت، كاهش تصادفات، ايجاد جذابيت بيشتر برای شهر جديد سهند جهت 

جمعيت پذيری و با عنايت به اقتصادی بودن طرح، مورد تصويب قرار گرفت.
4. باتوجه به حجم باالی مسافر در كريدور تهران – ورامين – پيشوا و در راستای اجرای مفاد تبصره  ی 
ذيل ماده  ی 24 آيين نامه  ی اجرايی تبصره  ی 13 قانون بودجه  ی سال 1385 كل كشور در ارتباط 
راه  اندازی  راه آهن، مطالعات طرح  ريلی حومه  ای در مجاورت خطوط موجود  توسعه  ی خطوط  با 
حمل و نقل حومه  ای – ريلی در اين كريدور با عنايت به توجيه فنی، اقتصادی و اجتماعی آن مورد 
حمل و نقل  مجری  عنوان  به  رجا  مسافری  قطارهای  شركت  گرديد  مقرر  و  گرفت  قرار  تصويب 
حومه  ای – ريلی، احداث دو خط اختصاصی در حريم خطوط فعلی راه آهن به طول 52 كيلومتر 
مابين شهرهای تهران – قرچك – ورامين – پيشوا را با نصب سيستم  های عالئم و ايمنی مناسب، 
احداث ايستگاه  ها، دپوها و ساير تجهيزات و همچنين خريد ناوگان مورد نياز را به عهده گرفته و 
هر سه ماه يك بار گزارش اقدامات انجام گرفته را به شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای 

كشور اعالم نمايد.

صورتجلسه شصت  وششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
عالي  شوراي  جلسه  شصت  وششمين   ،85/12/16 مورخ   164192/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ساعت 15:00 روز سه  شنبه مورخ 85/12/22 با حضور وزير محترم 
آذربايجان شرقي، معاون محترم  استانداري  امور عمراني  كشور، اعضاي محترم شورا، معاون محترم 
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حمل و نقل و ترافيك شهرداري تبريز، مديرعامل محترم قطار شهري تهران و حومه )مترو(، مديرعامل 
محترم قطار شهري اصفهان و حومه، دبير شوراي ترافيك استان اصفهان، مدير عامل محترم شركت 
مادر تخصصي قطار شهري كشور و قائم مقام محترم شركت قطارهاي مسافري رجاء در وزارت كشور 

تشكيل و مصوبات به شرح زير اتخاذ گرديد:
1. طرح محدودة ممنوعة ترافيك شهر تبريز به وسعت 320 هكتار و با هدف كاهش حجم ترافيك 
خودروهاي شخصي، افزايش استفاده از حمل و نقل عمومي، كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي 
هوا به تصويب رسيد. اين محدوده از شمال به خيابان چاي كنار، از شرق به خيابان خاقاني و ارتش 
جنوبي،از جنوب به خيابان 17 شهريور و از غرب به خيابان شريعتي جنوبي و خيابان فلسطين منتهي 
مي  شود. اجراي طرح از اول تابستان 86 از ساعت 6:30 صبح الي 18 براي شش ماهة اول و از 

ساعت 6:30 صبح الي 17 براي شش ماهة دوم خواهد بود.
2. به منظور توسعة حمل و نقل عمومي به ويژه حمل و نقل ريلی درون شهري، خط دوم قطار شهري 
اصفهان در مسير شرقي- غربي به طول حدود 23 كيلومتر از دپوي زينبيه تا ميدان شهداي خميني 
شهر با عبور از خيابان  هاي زينبيه شمالي، ميدان الله، زينبيه جنوبي، ميدان قدس، عالمه مجلسي، 
ميدان قيام، هاتف چهارراه شكرشكن، حافظ، شمال ميدان امام )ره(، سپاه، ميدان امام حسين )ع(، 
عليقلي بيك، چهارسوق، آذرمهر، تقاطع بزرگراه خرم – خيام، بلوار اشرفي اصفهاني و در نهايت، 
ظرفيت  ايستگاه  ها،  تجهيزات،  ناوگان،  انتخاب  اجراي  نحوة  بود.  خواهد  خميني  شهداي  ميدان 
عملكرد سيستم و تعداد واگـن  هـا مي  بايست به تأييد كميتة فني شوراي عالي هماهنگي ترافيك 

شهرهاي كشور برسد.
3. به لحاظ ضرورت استمرار وضعيت آمد و شد در محور چهارباغ و لزوم حفظ سيماي شهري به ويژه 
بافت تاريخي و منحصر به فرد اين محور و ابنيه  هاي موجود در بدنة پيرامون آن و باتوجه به مصوبة 
مجلس شوراي اسالمي در قالب قانون حمايت از سامانه  هاي حمل و نقل ريلي، مقرر گرديد خط 1 
قطار شهري اصفهان در مسير شمالي – جنوبي حد فاصل ميدان امام حسين )ع( تا ميدان انقالب 

با فاصله گرفتن از محور چهارباغ به سمت خيابان شمس آبادي عبور نمايد.
در محدودة  تردد  و ممنوعيت  فرد خودروها  و  زوج  تردد  تهراني، طرح  رفاه حال شهروندان  براي   .4
اعمال   ،1386 فروردين   14 لغايت   1385 اسفند   26 از  نوروز  تعطيالت  ايام  در  ترافيك  ممنوعة 

نخواهد شد.
5. به منظور توسعة حمل و نقل عمومي و استفاده از فناوري  هاي نوين، كليات طرح استفاده از سامانة 
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تاريخ 86/1/16  تا  كميتة تخصصي حداكثر  گرديد  مقرر  و  رسيد  تصويب  به  هوايي  قطار  مكمل 
مسيرهاي پيشنهادي را اعالم نمايد.

6. در ارتباط با احداث حمل و نقل ريلي در كريدور تهران – قم با عنايت به تبصره ذيل مادة 24 آيين  نامة 
اجرايي تبصرة 13 قانون بودجة سال 1385، مقرر گرديد موضوع در هيأت نمايندگان ويژة رئيس 

جمهور مطرح و تصميم  گيري شود.

صورتجلسه شصت  و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 20047/37 مورخ 86/2/19، شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
شورا،  محترم  اعضاي  حضور  با   86/2/25 مورخ  سه  شنبه  روز   9:00 ساعت  كشور  شهرهاي  ترافيك 
معاون محترم بين  الملل و توسعة اقتصادي استان  هاي وزارت كشور، استاندار محترم كرمانشاه، معاون 
محترم امور عمراني استانداري كرمانشاه، عضو محترم شوراي اسالمي شهر كرمانشاه، معاون محترم 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، معاون محترم امور مناطق شهرداري تهران، مدير كل محترم 
تشخيص و وصول درآمدهاي شهرداري تهران، مدير عامل محترم قطار شهري تهران و حومه )مترو(، 
مدير عامل محترم شركت مادر تخصصي قطار شهري كشور در وزارت كشور تشكيل و مصوبات به 

شرح زير اتخاذ گرديد:
1. به منظور كاهش ترددهاي درون شهري از طريق توسعة خدمات و فعاليت  هاي مجازي منجر به 

كاهش حضور فيزيكي ارباب رجوع در مراكز دولتي مقرر گرديد:
موجود  واحدهاي  از  بهينه  استفادة  براي  الزم  تمهيدات  اطالعات،  فناوري  و  ارتباطات  وزارت   .1-1
خدمات الكترونيك شهري و ايجاد واحدهاي مناسب جديد در اماكن عمومي براي خدمت  رساني 
يكپارچه و هماهنگ كلية ارگان  ها را ظرف مدت يك ماه ارائه تا پس از تأييد دفتر حمل و نقل و 

دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ابالغ گردد.
2-1. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، فرايند توسعة خدمات الكترونيك ايجاد سايت جامع بانك 
اطالعاتي كشور را ظرف مدت يك ماه ارائه تا پس از تأييد توسط دفتر حمل و نقل و دبيرخانة شوراي 

عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ابالغ گردد.
3-1. وزارت مسكن و شهرسازي )شوراي عالي معماري و شهرسازي( اصول و مباني طرح تقسيمات 
دستگاه  هاي  فعاليت  حدود  و  مناطق  يكسان سازی  و  ساماندهي  منظور  به  منطقه  اي  و  شهري 
ارائه  دهندة خدمات را حداكثر ظرف مدت 2 ماه تهيه و به شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 
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كشور ارائه نمايد.
با  ترافيك شهرهاي كشور(  دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي  و  )دفتر حمل و نقل  وزارت كشور   .1-4
تشكيل جلسات كميتة مديريت تقاضاي سفر و طرح موضوعات مرتبط، گزارش مستمر از پيشرفت 
اجراي طرح كاهش ترددهاي درون شهري را به شوراي عالي ارائه تا حداكثر ظرف مدت 4 ماه، 

نتايج به هيأت محترم دولت ارسال شود.
قطار   1 كريدور خط  درون شهري،  ريلي  ويژه حمل و نقل  به  توسعة حمل و نقل عمومي  منظور  به   .2
– شهيد شيرودي، پل  تا ميدان فردوسي در مسير طاق بستان  از طاق بستان  شهري كرمانشاه 
واليت – ميدان آزادي – مدرس – ميدان فردوسي به تصويب رسيد و مقرر گرديد نحوة اجرا، 
انتخاب ناوگان، تجهيزات، ايستگاه  ها، ظرفيت عملكرد سيستم، تعداد واگن  ها و محل پايانه  ها به 

تأييد كميتة فني شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور برسد.
3. دو كريدور و چهار خط پيشنهادي كارگروه تخصصي مشترك وزارت كشور و شهرداري تهران با 

استفاده از سامانة مكمل قطار هوايي به صورت رينگ:
* از سمت غرب منتهي به شهرك دانشگاه – اشرفي اصفهاني – ميدان آزادي – آيت اله سعيدي - سه 

راه نعمت آباد
* از سمت جنوب منتهي به سه راه نعمت آباد – قلعه مرغي – بعثت – ميدان بسيج

* از سمت شرق منتهي به ميدان بسيج – بزرگراه بسيج – ميدان شهيد كالهدوز به سمت بزرگراه رسالت
منطقة 22  تا  بزرگراه همت  به سمت  آفريقا  بزرگراه   – بزرگراه رسالت  به  منتهي  از سمت شمال   *

شهرداري تهران 
در مجموع به طول حدود 66 كيلومتر به تصويب رسيد.

صورتجلسه شصت  وهشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
شصت و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ساعت 14 روز شنبه مورخ 
86/6/10 با حضور اعضاي محترم شورا در وزارت كشور تشكيل و مصوبات به شرح زير به تصويب رسيد:

1. با تـوجه به شـرايط خـاص تـرافيكي در ايام بازگشايي مدارس و در طول مـاه مبـارك رمضان، مقرر 
گرديد جهت ادامة كنترل و مديريت وضعيت ترافيك تا بعد از عيد فطر، فعاليت ستاد مهر حداقل 

تا پايان مهرماه ادامه يابد.
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2. مقرر گرديد سازمان تاكسيراني متولي ساماندهي آژانس  هاي بدون مجوز فعال موجود شده و امورات 
مربوط به مديريت تردد و سوخت خودروهاي تحت پوشش اين آژانس  ها را بر عهده بگيرد به نحوي 
كه خودروهاي يادشده تا پايان شهريور ساماندهي و عالمت گذاري شده و آمادة بهره  برداري باشند.

3. مقرر گرديد باتوجه به زمينه  ها و فرصت  هاي به وجود آمدة سازمان تاكسيراني تهران، طرح جامع 
را  »آژانس«  و  »ون«  »مسافربر شخصي«،  »تاكسي«،  بخش  چهار  در  ناوگان  مديريت  ساختار 

حداكثر تا پايان آذرماه جهت تصويب در شوراي عالي ترافيك و ابالغ ارائه نمايد.
4. باتوجه به گزارش ارائه شده از سوي مدير عامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و تمهيدات به عمل 
آمده مقرر گرديد متوسط كل ظرفيت جابه  جايي مسافر توسط ناوگان اتوبوسراني تهران تا ابتداي 

مهرماه به 4 ميليون و 500 هزار نفر در هر روز برسد.

صورتجلسه شصت  ونهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 97444/37 مورخ 86/8/5، شصت و نهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور ساعت 9:30 روز سه شنبه مورخ 86/8/8، با حضور وزير محترم كشور، اعضاي محترم 
شورا، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر تهران، استاندار محترم تهران، فرماندار محترم تهران، شهردار 
عمراني  امور  محترم  معاون  رضوي،  خراسان  استانداري  عمراني  امور  محترم  معاون  تهران،  محترم 
استانداري اصفهان، شهردار محترم مشهد، معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، معاون 
محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد، معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان، 
مديرعامل محترم قطار شهري مشهد، مدير عامل محترم قطار شهري اصفهان و نمايندگان محترم 
شركت عمران شهرهاي جديد وزارت مسكن و شهرسازي در وزارت كشور تشكيل و مصوبات به شرح 

زير اتخاذ گرديد:
1. به منظور توسعة حمل و نقل عمومي به ويژه حمل و نقل ريلي درون شهري، خط دوم قطار شهري 
مشهد در مسير شمال شرقي – جنوب غربي به طول 14 كيلومتر از انتهاي خيابان طبرسي شمالي 
تا ميدان فضل بن شادان با عبور از خيابان طبرسي 1، ميدان فجر، چهارراه مقدم، ميدان راه آهن، 
ميدان شهدا، ميدان شريعتي، پارك كوه سنگي تا ميدان فضل بن شادان با 12 ايستگاه باتوجه به 

توضيحات فني و اقتصادي كه مطرح شد و با مالحظات ذيل به تصويب رسيد:
1-1. طراحي ايستگاه  ها مي  بايست با استفاده از سبك مناسب معماري بومي – ايراني – اسالمي باشد.
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2-1. پروژه با حداقل زمان  بندي ممكن اجرا گردد.
تعيين شده  كلي  قطار شهري كشور، سياست  هاي  با شركت  انجام هماهنگي  هاي الزم  3-1. ضمن 

رعايت گردد.
2. براساس مطالعات انجام شده و پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، خط قطار برون شهري شهر 
مشهد مقدس به شهر بينالود به طول 62 كيلومتر با 2 ايستگاه مبدأ و مقصد در مسير جنوب غربي 
به جنوب شرقي از دپوي نخ رسيي مشهد به دپوي شهر جديد بينالود در حريم آزادراه فعلي مشهد 
– نيشابور با استفاده از سيستم MRT و قطار درون شهري شهر جديد بينالود به طول 11/1 كيلومتر 
با 13 ايستگاه با استفاده از سيستم LRT و همچنين اتصال شهر جديد بينالود به بخش صنعتي با 

11 كيلومتر و 8 ايستگاه و با استفاده از سيستمBRT  به تصويب رسيد.
برقي جنوب مجموعه شهري شهر  قطار  پروژة  در  اصفهان  پيشنهادي شهرداري   2 گزينة شمارة   .3
مسير  از  عبور  با  كيلومتر   67/3 به طول  به سمت جنوب شرقي  غربي  مسير جنوب  در  اصفهان 
تا  – ده سرخ  زيباشهر   – مباركه   – – شهر جديد مجلسي  مباركه  – مجتمع فوالد  ورناخواست 

شهرك صنعتي، به تصويب رسيد.
ارگان  ها،  تلفني،  تاكسي  آژانس  هاي  خاص،  بيماران  معلوالن،  جانبازان،  نياز  به  پاسخ  منظـور  به   .4
نهادهاي دولتي و ساير ارگان  ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و تعيين سقف تعداد آرم  هاي ورود به 
محدودة ممنوعه و همچنين تعرفة آرم  ها، مقرر گرديد اختيارات شوراي عالي به كميسيون پنج نفره 
متشكل از رئيس محترم شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، رئيس محترم شوراي 
اسالمي شهر تهران، فرماندار محترم تهران، معاون محترم راهنمايي و رانندگي ناجا و معاون محترم 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران تفويض و كميسيون مزبور به توافقات به شرح صورتجلسة 

پيوست، رسيد.

صورتجلسه كميته تصميم  گيری شورای عالی ترافيك مورخ 68/8/8
باتوجه به تفويض اختيار شورای عالی ترافيك برای تعيين تكليف تعداد و نرخ مجوز تردد در محدوده 
ترافيك تهران در مورخ 86/8/8 به اعضای ذيل، جلسه رأس ساعت 21 در محل سازمان شهرداری  ها 

و دهياری  های كشور تشكيل و تصميمات ذيل به تصويب رسيد:
1. رديف خبرنگاران از رديف جانبازان و معلولين و بيماران خاص جدا شود.

2. برای مرحله بعدی واگذاری طرح آرم ترافيك جهت خبرنگاران معرفی ايشان توسط صدا و سيما و 
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وزارت ارشاد تعيين خواهد شد.
3. تعداد مجوز آرم ترافيك برای جانبازان، معلولين و بيماران خاص 5 هزار عدد و نرخ پيشنهادی مصوب 

سال 86 تعيين گرديد )20 هزار تومان(
4. تعداد مجوز آرم ترافيك برای خبرنگاران 5 هزار عدد و نرخ 20 هزار تومان تعيين گرديد.

5. تعداد مجوز آرم ترافيك برای حمل و نقل عمومی )آژانس  ها، مينی بوس  ها و ....( 12 هزار عدد و نرخ 
آن 65 هزار تومان تعيين گرديد.

6. تعداد مجوز آرم ترافيك برای افراد حقيقی در دو گروه روحانيون و ساير نفرات تعداد 12 هزار عدد و 
نرخ آن برای روحانيون 100 هزار تومان و مابقی 166 هزار تومان تعيين گرديد.

7. تعداد مجوز آرم ترافيك برای افراد حقوقی در سه گروه شامل دستگاه  های دولتی، خصوصی و خدمات 
عمومی بوده و 60 هزار عدد تعيين شده و نرخ آن در دستگاه  های دولتی 330 هزار تومان، خدمات 
عمومی شامل نظام پزشكی، نظام مهندسی، خيريه  ها با تشخيص شهرداری 330 هزار تومان و در 

بخش خصوصی مبلغ 500 هزار تومان تعيين می  شود.
تبصره: براي دوره بعد در اين بند )بند هفت(، 10 هزار عدد مجوز تردد بايستي كاهش داشته باشد.

8.زمان فقط براي يكبار بكسال و نيم شده و در دوره های بعد مجدداً يكسال خواهد.
9.مبالغ فوق براي مدت يكسال بوده و برابر بند 8 مبالغ بايستي يكسال و نيم محاسبه شود.

10.سرجمع تعداد آرم های طرح ترافيك براي مصوبه شوراي عالي ترافيك بوده و مالك مصوبه شورا 
خواهد بود.

11.اعداد و تعداد آرم های طرح ترافيك در رديف های مشخص شده تقريبي بوده شوراست.
تاريخ پايان اعتبار مجوز آرم های طرح ترافيك پانزدهم آبان ماه خواهد بود.

صورتجلسه هفتادمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 151032/3/37 مورخ 86/12/11، هفتادمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور ساعت 7:30 روز چهارشنبه مورخ 86/12/22 با حضور اعضاي محترم شورا، 
مدير عامل محترم راه آهن جمهوري اسالمي ايران، معاون محترم امور عمراني استانداري آذربايجان 
شرقي، معاون محترم امور عمراني استانداري خوزستان، سرپرست محترم معاونت امور عمراني استانداري 
تهران، شهردار محترم اهواز، مديرعامل محترم قطار شهري اهواز، مدير عامل محترم قطار شهري كرج، 
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مدير عامل محترم قطار شهري تبريز، قائم مقام سازمان شهرداري  ها و دهياري  هاي كشور و مدير عامل 
محترم قطار شهري كشور در وزارت كشور تشكيل و مصوبات به شرح ذيل اتخاذ گرديد:

1. باتوجه به پيش  بيني افزايش جمعيت به ميزان 2/4 ميليون نفر در سال افق 1405 و باتوجه به شرايط 
خاص كالنشهر كرج كه بخش عمده  اي از جمعيت سرريز تهران در اين كالنشهر سكونت دارند و 
به منظور توسعة حمل و نقل عمومي به ويژه حمل و نقل ريلي درون شهري، 4 كريدور جمعًا به طول 

53/3 كيلومتر در چارچوب طرح تفضيلي شهر كرج به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت: 
1-1. كريدور اول، از جنوب شرقي تا شمال شرقي و شمال غربي شهر كرج از مبدأ ايستگاه مترو شهيد 
سلطاني تا باغستان با عبور از مسير ايستگاه مترو شهيد سلطانی – بلوار جانبازان )چالوس( – بلوار 
شهيد موذن – تقاطع باغستان و شهيد موذن به طول 14/3 كيلومتر با استفاده از سيستم قطار 

هوايي )مونوريل( به اجرا درآيد.
2-1. كريدور دوم، از مبدأ باغستان تا فرودگاه پيام به طول 18 كيلومتر به صورت زيرزمينی جهت اجرا 
مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد واريانت 1/5 كيلومتری مجدد در كميته فنی شورای عالی 

هماهنگی ترافيك شهرهای كشور مطرح و پس از نتيجه به اجرا درآيد.
3-1. كريدور سوم از بلوار آزادي تقاطع شهيد موذن تا محمدشهر به طول 12 كيلومتر مورد تصويب 

قرار گرفت و مقرر گرديد به صورت زيرزمينی اجرا شود.
4-1. كريدور چهارم از بلوار تربيت مربي به سمت ميدان شهيد سلطاني به طول 9 كيلومتر مورد تصويب 

قرار گرفت و مقرر گرديد به صورت زيرزمينی به اجرا درآيد.
2. كليات مطالعات جامع حمل ونقل و ترافيك شهر اهواز به تصويب رسيد و مقرر گرديد جزئيات طرح 
در جلسة كميتة فني شوراي عالي مجدداً مورد بررسي قرار گرفته و پس از تأييد رئيس محترم شورا 

به اجرا گذاشته شود.
3. مقرر گرديد مطالعات تكميلی قطار حومه  ای برقی تبريز – دانشگاه تربيت معلم – آذرشهر، در كميته 
فنی شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور مورد بررسی قرار گيرد تا پس از ارائه  ی نتايج 

كارشناسی دقيق و در صورت تأييد، مجدداً به شورای عالی ارائه گردد.
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صورتجلسه هفتادویكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
تاريخ  در  فوق  العاده  به صورت  ترافيك شهرهاي كشور  عالي هماهنگي  هفتادويكمين جلسه شوراي 
87/1/20 به منظور بررسي مطالعات امكان سنجي قطار هوايي )مونوريل( مشهد و با حضور اعضاي 
استانداري خراسان رضوي، شهرداري مشهد و شركت قطار شهري مشهد،  نمايندگان  محترم شورا، 
شركت قطار شهري كشور و سازمان شهرداری  ها و دهياری  های كشور در وزارت كشور تشكيل و باتوجه 
به طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد، طرح جامع شهرسازی شهر مشهد، طرح جامع منطقه  بندی مشهد، 
شوراي   86/8/27 مورخ  مصوبة  و  استان  ترافيك  هماهنگي  شوراي   86/12/26 مورخ  جلسة  مصوبة 
كريدور  قالب  در  مشهد  )مونوريل(  هوايي  قطار  امكان سنجي  مطالعات  كليات  مشهد،  اسالمي شهر 
كمربندي شهر مشهد )شامل معابر 100 متري فجر، بزرگراه غدير، بزرگراه شهيد كالنتري، بلوار شهيد 
فكوري، بلوار هشت شهريور، بلوار نمايشگاه و بلوار امام علي و صد متري قائم مطابق نقشة پيوست(، 

و با اولويت  هاي ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
* اولويت اول: پهنة شمال غربي از دپوي غربي خط 1 قطار شهري به ميدان خيام به طول تقريبي 16 كيلومتر

* اولويت دوم: پهنه جنوبي از دپوي غربي تا دپوي شرقي خط 1 به طول تقريبي 20 كيلومتر
* اولويت سوم: ادامه مسير از دپوي شرقي خط 1 تا ميدان خيام به طول تقريبي 11 كيلومتر

همچنين مقرر شد شهرداري مشهد با همكاري شركت قطار شهري كشور جزئيات اجرايي مطالعات 
را تهيه و گزارش مربوط را به شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ارائه نمايد.

صورتجلسه هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 41336/3/37 مورخ 87/4/8، هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
با حضور سرپرست محترم وزارت كشور،  ترافيك شهرهاي كشور ساعت 16 روز سه شنبه 87/5/11 
اعضاي محترم شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، استاندار محترم استان خراسان رضوي، 
شهردار محترم شهر مشهد، معاون محترم امور عمراني استانداري خراسان رضوي، مدير عامل محترم قطار 
شهري مشهد، اعضاي محترم شوراي ترافيك استان خراسان رضوي و معاون محترم توسعة حمل و نقل 

ستاد مديريت حمل و نقل سوخت در استانداري خراسان تشكيل و مصوبات به شرح زير اتخاذ گرديد:
الف( بنا به درخواست استانداري خراسان رضوي و شهرداري مشهد در خصوص گسترش مرز، ساعت 
از استماع و تحصيل نظر  و مدت طرح محدودة ممنوعة شهر مشهد، اعضاي شوراي عالي پس 
كارشناسان و مسئولين و با هدف كاهش آلودگي هوا و سهولت و رواني تردد در محدودة ممنوعه 



157

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

با شرايط زير موافقت كردند:
1. تعيين مرزهاي محدودة ممنوعه و ساعات اعمال محدوديت ورود به محدودة ممنوعه به شوراي 
از تصويب توسط استاندار محترم خراسان  ترافيك استان خراسان رضوي تفويض گرديد تا پس 

رضوي توسط ايشان جهت اجرا ابالغ گردد.
2. مدت اجراي طرح ورود به محدودة ممنوعه به مدت يك سال و تا پايان بهار سال 1388 تمديد گرديد.
3. تعداد مجوزهاي صادره براي ورود به محدودة ممنوعه افزايش نمي  يابد و تعداد 35 هزار فقره خواهد بود.

4. نرخ انواع كارت  هاي برچسب يك ساله مبلغ 2 ميليون ريال و نرخ انواع كارت شناور مبلغ 5 ميليون 
ريال به تصويب رسيد.

5. باتوجه به شرايط ويژة شهر مشهد مقدس و به منظور رفع نياز زائران، مقرر گرديد كارت يك روزه 
ورود به محدودة ممنوعه به نرخ هر كارت به مبلغ 50 هزار ريال در اختيار آنان قرار داده شود.

6. قبل از اجراي طرح جديد مي  بايست اطالع رساني الزم به مردم، به عمل آيد.
7. براي اجراي طرح يادشده در اسرع وقت هماهنگي  هاي الزم بين شهرداري مشهد و معاونت راهنمايي 

و رانندگي مشهد به عمل آيد.
مطالعات طراحي مسير و اولويت  بندي اجرايي خط 3 قطار شهري مشهد ارائه گرديد و مقرر شد  ب( 
پس از ارائة نتايج كارشناسي دقيق و بر اساس آمار به روز شده مجدداً در كميتة فني شوراي عالي 

مطرح شود تا پس از تأييد اين كميته جهت تصويب به شوراي عالي ارائه شود.

صورتجلسه هفتاد  وسومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 100476/3/37 مورخ 87/8/1، هفتاد و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور ساعت 16:30 روز سه شنبه مورخ 87/8/7 با حضور اعضاي محترم شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، معاون محترم امور عمراني استانداري قم، معاون محترم امور 
عمراني استانداري خوزستان، معاون محترم امور عمراني استانداري مركزي، معاون محترم امور عمراني 
استانداري بوشهر، شهردار محترم قم، سرپرست محترم شهرداري اهواز، معاون محترم حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري قم، مديرعامل محترم قطار شهري اهواز، مدير عامل محترم شركت حمل و نقل ريلي 
محترم  نمايندگان  و  مديريت حمل و نقل سوخت كشور  ستاد  توسعة حمل و نقل  معاون محترم  كشور، 
شركت عمران شهرهاي جديد وزارت مسكن و شهرسازي در وزارت كشور تشكيل و مصوبات به شرح 

ذيل اتخاذ گرديد:
شامل  قم  شهر  ترافيك  و  حمل و نقل  جامع  مطالعات  عمومي،  حمل و نقل  توسعة  منظور  به  الف( 



158

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

اتوبوسراني  اتوبوسراني، احداث خطوط  راهكارهاي مديريتي، اصالح شبكة معابر، توسعه و بهبود 
سريع و كريدورهاي مربوط به دو خط قطار سبك شهري به شرح زير به تصويب رسيد:

1. كريدور اول از جمكران – ميدان ولي عصر – چهارراه بازار – امامزاده ابراهيم – كمربندي شمال 
غربي )محلة قلعه كامكار( به طول 13/2 كيلومتر با 16 ايستگاه

2. كريدور دوم از شهرك فرهنگيان، چهارراه بازار – ساحلي – فردوسي تا بلوار غدير به طول 18/2 
كيلومتر با 15 ايستگاه

3. مقرر گرديد مطالعات زيست محيطي انجام و سياست  هاي كلي تعيين شده سازمان حفاظت محيط 
زيست رعايت گردد.

جديد  شهر  به  اراك  شهر  ريلي  سيستم  محيطي  زيست  اقتصادي،  فني،  توجيه  مطالعات  كليات  ب( 
مهاجران به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

1. اتصال شهر جديد مهاجران تا مسير تهران – اراك راه آهن جمهوري اسالمي ايران و با استفاده از 
قطارهاي موسوم به ترن ست به طول 12/69 كيلومتر مي  باشد كه ادامة اين مسير به طول تقريبي 
10 كيلومتر و با استفاده از خطوط موجود راه آهن تهران – اراك تا ايستگاه راه آهن اراك خواهد بود.

2. تأمين كلية منابع مالي اين پروژه به عهدة شركت عمران شهرهاي جديد خواهد بود.
3. مقرر گرديد شركت عمران شهرهای جديد ضمن هماهنگی  های الزم با طرح  های جامع حمل و نقل و طرح  های 

باالدست به ويژه طرح جامع و طرح تفصيلی شهر اراك، اصول فنی و زيست محيطی را رعايت كند.
ج( مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر اهواز كه كليات آن در هفتادمين جلسه شوراي عالي به 

تصويب رسيده بوده به شرح زير مورد تأييد قرار گرفت:
1. جزئيات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر اهواز شامل راهكارهاي مديريتي، توسعة شبكة معابر، 

توسعه و بهبود اتوبوسراني مورد تصويب قرار گرفت.
2. خط 2 قطار شهري اهواز از زردشت – كيان پارس – كوي فاطميه – كوي مدرس – كوي عبداهلل 

به طول 22 كيلومتر با 21 ايستگاه مورد تصويب قرار گرفت.
جديد  شهر  به  بوشهر  شهر  اتصال  محيطي  زيست  اقتصادي،  فني،  توجيه  مطالعات  گرديد  مقرر  د( 
عالي شهر، پس از ارائة نتايج كارشناسي دقيق براساس طرح جامع حمل و نقل و ترافيك و طرح 
جامع شوراي عالي شهرسازي با لحاظ مطالعات زيست محيطي و تعيين منافع و هزينه  هاي انواع 
گزينه  هاي حمل و نقلي در كميتة فني شوراي عالي مورد بررسي دقيق  تر قرار گرفته و پس از تأييد 

اين كميته مجدداً در شوراي عالي مطرح شود.
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صورتجلسه هفتادوچهارمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
عالی  شورای  جلسه  ی  چهارمين  و  هفتاد   ،87/8/29 مورخ   11538/3 شماره  ی  دعوتنامه  ی  براساس 
هماهنگی ترافيك شهرهای كشور ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 87/9/5 با حضور اعضای محترم 
شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشو، رئيس محترم شورای اسالمی شهر تهران، مديركل 
عمران شورای  كميسيون  محترم  رئيس  تهران،  محترم  فرماندار  تهران،  استانداری  فنی  دفتر  محترم 
اسالمی شهر تهران، معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران، رئيس محترم پليس راهنمايی 
و رانندگی تهران بزرگ، مدير كل محترم روابط عمومی سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران، 
ريلی  حمل و نقل  محترم شركت  مديرعامل  بوشهر،  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  محترم  معاون 
كشور و نمايندگان محترم شركت عمران شهرهای جديد وزارت مسكن و شهرسازی در وزارت كشور 

تشكيل و مصوبات به شرح ذيل اتخاذ گرديد:
الف( كليات مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران توسط سرپرست محترم شركت مطالعات 
جامع حمل و نقل و ترافيك تهران ارائه و پس از بررسی و طرح سواالت متعدد در خصوص جزئيات 
مطالعه  ی مذكور و ابهامات مطروحه در جلسه، مقرر گرديد جلسات كميته  ی فنی شورای عالی برای 
بررسی دقيق  تر گزارشات و فرايند انجام مطالعات، روش و تحليل مدل  های موجود در مطالعات، 
راهكارهای كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ارائه شده و تطبيق ضوابط و اطالعات مورد نياز 
مستمراً تشكيل و پس از تأييد توسط كميته  ی مذكور، مجدداً جهت طرح و بررسی حداكثر ظرف 

مدت يك ماه به شورای عالی ارايه شود.
و  حمل و نقل  مديريت  ستاد  محترم  رئيس   87/7/30 مورخ  /س   3/2105 شماره  ی  نامه  ی  مفاد  ب( 
سوخت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گرديد براساس مفاد قانون توسعه  ی حمل و نقل و مديريت 
مصرف سوخت مصوب 86/9/18 مجلس محترم شورای اسالمی و آيين  نامه  ی اجرايی اين قانون، 
از نمايندگان وزارت كشور، شهرداری تهران، شورای شهر تهران، استانداری  كميسيونی متشكل 
ناجا، سازمان شهرداری  ها و دهياری  های  رانندگی  و  راهنمايی  پليس  تهران،  فرمانداری  تهران و 
كشور، سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور 
در هفته  ی آتی در وزارت كشور برگزار تا ضمن برنامه  ريزی و هدف  گذاری باتوجه به محدوديت  ها 

و ممنوعيت  ها، راهكارها و طرح ضربتی برای رفع معضالت ترافيكی شهر تهران را اعالم نمايد.
ج( باتوجه به درخواست شماره  ی 115256/37 مورخ 87/7/30 سرپرست دفتر حمل و نقل و دبيرخانه  ی 
هفته  يك  تهران ظرف  گرديد شهرداری  مقرر  كشور  ترافيك شهرهای  هماهنگی  عالی  شورای 



160

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

گزارشی از سهميه  ی تعداد مجوزهای صادره، تعرفه  ی كليه  ی آرم  های صادره و پيشنهادات مطالعه 
شده برای تعيين محدوده و ساعات و روزهای اعمال محدوديت ممنوعه و طرح زوج و فرد و تردد 
دبيرخانه  ی  و  دفتر حمل و نقل  به  عالی  بررسی شورای  و  را جهت طرح  تهران  در شهر  خودروها 

شورای عالی ارائه نمايد.
د( كليات مطالعات توجيه فنی، اقتصادی و اجرايی طرح قطار برون شهری بوشهر به شهر جديد عالی 

شهر به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
1. اتصال شهر جديد عالی شهر به بوشهر به طول 20221 متر و با استفاده از سامانه  ی قطار سبك 

مورد تأييد قرار گرفت.
2. مقرر گرديد شركت عمران شهرهای جديد ضمن هماهنگی  های الزم با طرح جامع حمل و نقل و 
طرح  های باالست و مد نظر قرار دادن اصول فنی و زيست محيطی و لحاظ نكات مورد نظر وزارت 

راه و ترابری را رعايت نمايد.

صورتجلسه هفتادوپنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

عالي  شوراي  جلسه  پنجمين  و  هفتاد   ،87/10/28 مورخ   146182/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ساعت 20 روز يكشنبه 87/10/29 با حضور اعضاي محترم شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر تهران و معاون محترم 

حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در وزارت كشور تشكيل و مصوبات به شرح زير اتخاذ گرديد:
الف( بـا عنايت به لزوم بـررسي و تصميم  گيري سريع در خصوص مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك 
شهر تهران، اعضاي شوراي عالي پس از استماع و تحصيل نظر مشاوران و كارشناسان و با هدف 

بهبود حمل و نقل و ترافيك شهر تهران موارد زير را به تصويب رساندند:
نقل  قانون توسعة حمل  و  افق  با  تهران  ترافيك  افق طرح جامع  بين  به مغايرت موجود  با عنايت   .1
عمومي و مديريت مصرف سوخت و همچنين عدم هماهنگي بين برنامه  هاي پيش  بيني شده در 
طرح جامع جهت دستيابي به اهداف قانون، مقرر گرديد موضوع ضمن بررسي جامع  تر از طريق 
مراجع مافوق و در صورت امكان طي استفسار از مجلس محترم شوراي اسالمي متعاقبًا در اين 

خصوص تصميم  گيري شود.

2. باتوجه به ذكر عناوين هجده  گانه مطالعات در گزارش كليات و ارائة 8 جلد از گزارشات مذكور به 
نهايي جهت  تدوين  و  تكميل  از  پس  نيز  بعدي الزم  گزارشات  مقرر شد  ترافيك،  عالي  شوراي 

رسيدگي به اين شورا ارائه گردد.
3. با عنايت به عدم ارائة گزارش مطالعات زيست محيطي مقرر گرديد تأييد مسائل زيست محيطي 
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و  شده  تفويض  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  به  تهران  ترافيك  و  حمل و نقل  جامع  مطالعات 
شهرداري تهران حداكثر تا تاريخ 87/11/5 گزارشات زيست محيطي مطالعات را به اين سازمان 

ارائه نمايد. تأييد كتبي اين سازمان به منزلة تأييد شوراي عالي ترافيك خواهد بود.
4. باتوجه به مغايرت  هاي احصاء شدة مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران با مطالعات معماري 
و شهرسازي )خصوصاً در سامانة حمل و نقل ريلي و خطوط قطار هوايي( و باتوجه به مطالب مطروحه 
مقرر گرديد طي جلسة آتي شوراي عالي ترافيك مشاور مطالعات داليل و توجيهات فني خود را مبني 

بر رد سيستم قطار هوايي يا عدم امكان اجرايي جهت بررسي و جمع  بندي نهايي ارائه نمايد.
به مفاد طرح جامع شهرسازي تهران  باتوجه  تراكم جمعيت شهر تهران مقرر گرديد  5. در خصوص 
جمعيت افق طرح براي ايجاد ظرفيت  ها در تسهيالت حمل  ونقلي براساس 10 ميليون و 500 هزار 
نفر جمعيت در نظـر گـرفته شود كه با استفاده از روش  هاي مديريت تقاضاي سفر براي كاهش 
سفرهاي درون شهري به ميزان حداقل 13/9 درصد پيش  بيني  هاي الزم توسط شهرداري تهران 

صورت پذيرد.
عالي  شوراي  دبيرخانة  گرديد  مقرر  مطروحه،  فني  مباحث  و  كارشناسي  ايرادات  تعداد  به  باتوجه   .6
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ايرادات منتج از بررسي مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك را 

به شهرداري اعالم و شهرداري در اسرع وقت به صورت مكتوب پاسخ دهد.
ب( مقرر گرديد شهردراي تهران راهكارها و برنامه  هاي فوري و كوتاه مدت مورد نظر را براي بهبود 
وضعيت فعلي حمل و نقل و ترافيك شهر در جلسة آتي كه در روز چهارشنبه مورخ 87/11/2 برگزار 

خواهد شد، ارائه نمايد.
ج( در خصوص مشخصات محدودة طرح ترافيك تهران مقرر شد كلية شرايط اين طرح طبق روال 
سال گذشته بوده و تعداد مجوزهاي آرم ورود به محدودة ممنوعه به تعداد 92/200 فقره برچسب 
و 3/600 فقره كارت شناور تعيين و تعرفة آرم  ها ضمن كاهش قيمت معادل يك سوم )به نسبت 
براي  مجوزها  تعداد  و همچنين  قبل  به سال  نسبت  درصد  افزايش 10  با  مجوز(  اعتبار  ماه  هاي 

گروه  هاي مختلف هدف نيز طبق جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
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ف
گروه  های هدفردی

تعرفه در 
سال 87 
)18ماهه(

تعرفه در سال 
87 )12 ماهه( 

کاهش 1/3

تعرفه پیشنهادی 
افزایش 10 

درصد
تعرفه مصوب )ریال(

تعداد مجوز 
مصوب

جانبازان 1
رايگانرايگانرايگانرايگان70 درصد به باال

10000
2

جانبازان 35 تا 70 
درصد، معلوالن، بيماران 

خاص و خبرنگاران
150 هزار200133333146667 هزار

75012000 هزار1666667733333 ميليونآژانس  های مسافرتی3

اشخاص حقيقی4
 واجد شرايط

2 ميليون و 
1 ميليون و 850هزار50016666671833333هزار

32000

سازمان  ها 5
و شركت  های خصوصی

7 ميليون و 
5 ميليون5 ميليون500هزار

5 ميليون و 500هزار و 500 هزار

خودروهای6
3 ميليون و 700هزار533333333666667 ميليون پالك دولتی )الف(

38200

7

خودروهای دولتی 
با پالك شخصی و 

خودروهای دستگاه  های 
عمومی و نهادهای 

انقالب اسالمی

7 ميليون و 
5 ميليون و 500 5 ميليون500 هزار

5 ميليون و 500 هزارهزار

كارت شناور برای 8
رايگانرايگانرايگانرايگانمقامات بلندپايه

3600
كارت شناور 9

برای ساير متقاضيان
9 ميليون و 

7 ميليون50063333336966667هزار

1 ميليون و كارت عادی كاميون10
1 ميليون و 100 1 ميليون500هزار

1 ميليون و 100هزارهزار

900

1 ميليون و      كارت شناور كاميون11
1 ميليون و 100 1 ميليون500هزار

1 ميليون و 100هزارهزار
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صورتجلسه هفتاد و ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
عالي  شوراي  جلسه  ششمين  و  هفتاد   ،87/10/30 مورخ   148872/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ساعت 8 روز چهارشنبه 87/11/2 با حضور اعضاي محترم شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر تهران و معاون محترم 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در وزارت كشور تشكيل و بخش  هايي از مطالعات جامع حمل و نقل 

و ترافيك شهر تهران، مورد بررسي قرار گرفته و مصوبات به شرح ذيل اتخاذ گرديد:
1. در ابتداي جلسه، موضوع عدم انطباق مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران با برنامة مندرج 
باتوجه  در قانون توسعة حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مطرح گرديده و مقرر شد 
به امكان حل و فصل موضوع از طريق استفسار از مجلس شوراي اسالمي يا اصالح برخي مفاد 

مطالعه، موضوع جهت تصميم  گيري نهايي در جلسه با رياست محترم جمهوري ارائه گردد.
2. نمونة آماراي مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران 2/6 درصد جامعة آماري را تشكيل داده 
و نرخ سفر 1/12 به دست آمده بود ولي براساس آمارگيري خطوط برش نرخ سفر تصحيح و به عدد 
1/59 ارتقا داده شد. همچنين پارامتر بعد خانوار در شهر تهران نيز براساس آمارگيري عدد 3/6 بود 

كه باتوجه به نتايج اعالمي از سوي مركز آمار ايران عدد 3/8 لحاظ گرديده است.
3. در بخش ظرفيت جابه  جايي مدهاي مختلف حمل و نقل همگاني، پس از بحث و بررسي در خصوص 
علت منظور نمودن كاهش در ظرفيت برخي مدهاي انبوه  بر، شوراي عالي مقرر كرد اين كاهش 
عملكرد در هيچ يك از سيستم  هاي عمومي )به جز تاكسي سواري( پذيرفته نيست و الزم است در 
سال افق طرح نيز همچنان عملكرد سامانه  هاي اتوبوسراني، ميني  بوسراني و ناوگان ون به ترتيب 

روزانه 800، 300 و 200 نفر لحاظ گردد.
4. مقرر گرديد از اين پس سير تصويب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهرها به صورت مرحله به 

مرحله بوده و پس از تأييد توسط كميتة فني، جهت تصويب به شوراي عالي ارائه شود.
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صورتجلسه هفتادوهفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 151738/37 مورخ 87/11/15، هفتاد و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
عالي  شوراي  محترم  اعضاي  حضور  با   87/11/17 دوشنبه  روز   20 ساعت  كشور  شهرهاي  ترافيك 
محترم  معاون  و  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  محترم  نمايندة  كشور،  شهرهاي  ترافيك  هماهنگي 

حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در وزارت كشور تشكيل و مصوبات به شرح ذيل اتخاذ گرديد:
1. در ابتداي جلسه گزارشي از جلسات برگزار شده با رياست محترم جمهور و رهنمودهاي ايشان مطرح 
گرديد. همچنين با مروري بر روند جلسات قبل و مصوبات مربوطه درخصوص مغايرت  هاي موجود 
در بخش سامانه   ي حمل و نقل ريلي طرح جامع حمل و نقل و ترافيك تهران با طرح جامع شهرسازي 
تهران و مصوبات قبلي شوراي عالي ترافيك مقرر گرديد اصالحات الزم در طرح جامع ترافيك 

براي رفع مغايرت  هاي فوق صورت پذيرد.
2. مقرر شد ادامة جلسات كارشناسي در موضوعات مختلف مطروحه در مطالعات جامع حمل و نقل و 

ترافيك تهران از طريق دبيرخانة شوراي عالي ترافيك برنامه  ريزي و پيگيري شود.
3. در ادامة جلسه، گزارشي از اقدامات كوتاه مدت صورت گرفته توسط شهرداري تهران در سطح منطقة 
3 كه موجب بهبود وضعيت اين منطقه گرديد ارائه شد كه پس از طرح برخي پرسش و پاسخ  ها مقرر 
گرديد شهرداري تهران اين اقدامات را كه نياز به قانون يا اختيارات جديدي ندارد، در سطح كلية 

مناطق شهرداري تهران به اجرا درآورد.
 27 دستورالعمل  يك  قالب  در  كه  تهران  شهرداري  پيشنهادي  مدت  كوتاه  راهكارهاي  شد  مقرر   .4
با حضور  ترافيك و  نمايندگان اعضاي شوراي عالي  از  ارائه گرديد در كميته  اي متشكل  ماده  اي 
دفاتر امور شهرداري  ها و امور حقوقي وزارت كشور مورد بررسي قرار گرفته و نتيجة بررسي  ها براي 

طرح در جلسة آتي شوراي عالي ترافيك ارائه گردد.
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صورتجلسه هفتاد و نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
تا  ترافيك شهرهاي كشور )جلسات هفتاد و چهارم  پنج جلسه شوراي عالي هماهنگي  برگزاري  پيرو 
هفتاد و هشتم( در مورخه  هاي 87/9/5، 87/10/29، 87/11/2، 87/11/7 و 87/11/16 با موضوع بررسي 
از 28 جلسة فشردة كارشناسي  با برگزاري بيش  مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران كه 
كميتة فني، بررسي دقيق گزارشات و پيشنهادات شهرداري صورت گرفته كه نتايج و موارد اصالحي آن 
طي نامة شمارة 164923 مورخ 87/11/23 به شهرداري و شوراي اسالمي شهر تهران و اعضاي محترم 
شوراي عالي ارائه گرديده است. بر اين اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران با عنايت به 

مفاد قانون توسعة حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و رعايت موارد زير تصويب مي  گردد:
پايان سال 1390 نسبت به تهية طرح »تجديد نظر طرح جامع  تا  1. شهرداري تهران موظف است 
حمل و نقل ترافيك شهر تهران« براساس شرح خدماتي كه به تأييد دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي 

ترافيك شهرهاي كشور مي  رسد، اقدام و نتيجه را جهت تصويب به اين شوراي عالي ارائه نمايد.
2. باتوجه به عدم انطباق كامل بخش  هايي از مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران با برخي 
اسناد باالدستي نظير طرح جامع شهر تهران )مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور( 
و مصوبات قبل شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در كلية موارد اختالفي، به ويژه 
در مطالعات مربوط به سامانة قطار شهري، از قبيل دو كريدور و چهار خط قطار هوايي و برخي از 
خطوط مترو پيشنهادي كه از انطباق كامل با مسير مصوب برخوردار نمي  باشد، مقرر گرديد موارد 
مندرج در طرح جامع شهرسازي مالك بوده و مي  بايستي در طرح جامع منظور و جهت تصويب 
سامانة  گزارش  در  پيشنـهادي  اكسپرس  خطوط  با  همچنين  گردد.  ارائه  عالي  شوراي  به  نهايي 

حمل و نقل ريلي مخالفت شده و الزم است اين نكته در طرح جامع لحاظ گردد.
3. مقرر گرديد براساس خالصه نتايج مطالعات زيست محيطي ارائه شده در طرح جامع حمل و نقل و 
ترافيك شهر تهران، شرايط زيست محيطي شهر تهران به گونه  اي برنامه  ريزي و مديريت گردد تا 

سقف آلودگي هواي اين شهر در سال افق طرح از استانداردهاي زيست محيطي روز تجاوز نكند.
4. در ادامة فعاليت  هاي مبتني بر اجراي طرح جامع در فاصلة زماني بازنگري به طرح جامع، موارد زير 

در قالب جداول 1 و 2 به تصويب اعضا رسيد.



166

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

5. شهرداري تهران موظف است تا اقدامات زير را طبق برنامة زمان  بندي مشخص حداكثر تا پايان سال 
1390 به انجام برساند و ضمن ارائة گزارش اقدامات انجام شده، نتايج آن را در طرح جامع بازنگري 

شده منظور و جهت تصويب به شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ارائه نمايد.

جدول شماره 1– مباني محاسباتي براي هر سیستم

ضریب سیستم
جابه  جایی

متوسط ظرفیت 
جابه  جایی روزانه

حداکثر درصد غیرفعال 
در روز

سهم سیستم از سفرهای 
روزانه در سال 1390

5 درصد1/520000قطار شهری

75 درصد
15 درصد1/6800اتوبوسرانی

15 درصد1/8300مينی بوسرانی
20 درصد1/575تاكسيرانی

15 درصد1/7200ون

* تعداد سفرهای روزانه در سال 1390 حدود 15/6 ميليون سفر تخمين زده می  شود.
** براساس طرح جامع شهر تهران، جمعيت ساكن در اين شهر در سال 1390 در حدود 8/1 ميليون 

نفر برآورد می  گردد.
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جدول شماره 2 – توسعه  ی زیرساخت  ها و ناوگان تا سال 1390

واحدپروژه
سال پایه 
)1387(

سال طرح 
)1390(

مالحظاتتوسعه

10516055كيلومترقطار شهری

و  مترو  مصوب  خط   7 ساخت  ادامه 
قطار  خط  سه  اجرايی  عمليات  آغاز 
به طور  كه  نحوی  به  هوايی مصوب 
سال  هر  18/5كيـلومتر  متوسط 

بهره  برداری گردد.

ناوگان 
8312110002688دستگاهاتوبوسرانی

دستگاه  متوسط 700  طور  به  ساالنه 
اتوبوس جهت نوسازی و 200دستگاه 

جهت توسعه ناوگان اختصاص يابد.

ناوگان
35264500947دستگاهمينی  بوسرانی

دستگاه  متوسط 350  طور  به  ساالنه 
 500 و  نوسازی  جهت  مينی  بوس 
دو  )در  ناوگان  توسعه  جهت  دستگاه 

سال اول( اختصاص يابد.

-78 هزار100 هزاردستگاهناوگان تاكسيرانی
برای  دستگاه   7800 حداكثر  ساالنه 
 7500 و  يابد  اختصاص  نوسازی 

دستگاه از رده خارج شود.

منظور -83008300دستگاهناوگان ون به  دستگاه   1660 ساالنه 
نوسازی اختصاص يابد.

تا سال 1390 تكميل شود.374489115كيلومتربزرگراه

تا سال 1390 تكميل شود.18027797كيلومتررمپ و لوپ

     تا سال 1390 تكميل شود.29931112كيلومترشريانی
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جدول شماره 3– اقدامات کوتاه مدت تكلیفي شهرداري تهران تا سال 1390

موعد تحققشرح

1
استقرار سيستم پايش هوشمند ترافيك به منظور كنترل محدوده طرح ترافيك و محدوده زوج 

تا پايان 1388و فرد در شهر تهران

2
هماهنگی  با  تهران  شهر  روزانه  سفرهای  كاهش  در  جدی  پيگيری  و  مدون  برنامه  ريزی 
شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور با هدف كاهش 5 درصدی در سفرها طی 3 

سال و متوسط 1/67 درصد در هر سال
تا پايان 1390

اتوبوسرانی سريع السير به منظور تصويب در شورای عالی هماهنگی 3 ارائه جزئيات خطوط 
تا پايان بهار 1388ترافيك شهرهای كشور

ايجاد 4 و  جغرافيايی  موقعيت  ياب  سيستم  به  تاكسيرانی شهری  و  اتوبوسرانی  ناوگان  تجهيز 
تا پايان 1388تحول در مديريت اين سيستم با هدف بهره  وری مطلوب از امكانات موجود

پايان سال 1388بكارگيری سامانه  های بليط الكترونيكی در سيستم مترو و اتوبوسرانی5

ساخت ساالنه حداقل 10 هزار واحد پاركينگ عمومی از سوی شهرداری تهران در مناطق 6
محدوده مركزی و دارای كسری پاركينگ با استفاده از مشاركت بخش خصوصی

در سه سال اول ساالنه 
حداقل 10 هزار واحد

احداث تقاطع  های غيرهمسطح در تقاطع بزرگراه  ها و معابر شريانی )عالوه بر برنامه ساخت 7
بزرگراه  ها و تقاطع  های غيرهمسطح مربوطه كه در جدول 1 آمده(

از 1388 هر سال 10تقاطع 
غيرهمسطح

نياز و 8 با اجرای اصالحات فيزيكی مورد  به  حداقل رساندن زمان تأخير در تقاطع  ها و معابر 
تا پايان 1390نصب سيستم  های هوشمند كنترل تقاطع  ها

ايستگاه  ها و حذف 9 از كل  اتوبوس در حداقل 80 درصد  ايستگاه  های  برای  پهلوگاه  احداث 
تا پايان 1390توقفگاه در سطح سواره  رو معابر با هدف افزايش ظرفيت و سرعت حركت

حذف اتصاالت غيرمجاز معابر به يكديگر براساس رعايت سلسله مراتب شهری با اولويت 10
تا پايان 1388بزرگراه  ها و معابر شريانی

تا پايان 1390اصالح هندسی و ايجاد باندهای كاهش و افزايش سرعت در ورودی و خروجی بزرگراه  ها11

مكان  يابی محل  های مناسب جهت ايجاد پهلوگاه ايستگاه تاكسی به منظور حداقل نمودن اثر 12
تا پايان 1390توقف تاكسی  ها برای سوار و پياده نمودن مسافر بر ظرفيت معابر

تا پايان 1388تأمين زمين جهت احداث جايگاه  های اختصاصی CNG برای اتوبوسرانی و تاكسيرانی تهران13

ردیف
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صورتجلسه هشتادمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي  كشور
هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه  هشتادمين   ،88/2/16 مورخ   26656/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 
عالي  اعضاي محترم شوراي  با حضور  روز چهارشنبه 88/2/23  ترافيك شهرهاي كشور ساعت 16 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، نمايندة محترم نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي، نمايندة محترم 
شاهين شهر در مجلس شوراي اسالمي، معاون محترم امور عمراني استانداري اصفهان، معاون محترم 
امور عمراني استانداري قم، نمايندة محترم شوراي اسالمي شهر قم، شهردار محترم قم، شهردار محترم 
نجف آباد، شهردار محترم شاهين شهر، معاون محترم فرمانداري نجف آباد، معاون محترم حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري قم، معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان، مدير عامل محترم قطار 
شهري قم و مدير عامل محترم شركت قطار شهري كشور در وزارت كشور تشكيل و مصوبات به شرح 

زير اتخاذ گرديد:
1. مسير قطار برقي اصفهان ـ نجف آباد به طول 14/13 كيلومتر از دپوي درچه ـ شمال زازان ـ جنوب 
كهريزسنگ ـ جنوب گلشهر تا نجف آباد شامل ايستگاه  هاي زازران ـ كهريزك ـ گلشهر و نجف 

آباد تصويب و مقرر شد:
الف( معاون امور عمراني استانداري اصفهان مجوز موافقت ادارة كل محيط زيست استان را دريافت نمايد.

ب( پروژه با استفاده از اعتبارات شهردراي نجف آباد و دولت با سهم 50 ـ 50 اجرا شود.
ج( مبلغ تقريبي براي زيرسازي و روسازي پروژه مبلغ 270 ميليارد ريال خواهد بود.

2. كليات مطالعات ريلي محور اصفهان ـ شاهين شهر توسط نمايندگان محترم استانداري و شهرداري 
و مشاور طرح ارائه گرديد و پس از بحث و طرح برخي پرسش  ها از سوي اعضاي محترم شوراي 
عالي، مقرر گرديد جزئيات فني در جلسات بعدي كميته فني شوراي عالي مورد بحث و بررسي 
قرار گرفته و نتايج حداكثر تا 15 خرداد 88 مجدد جهت طرح و تصويب به شوراي عالي ارائه شود.

3. كليات مطالعات احداث سيستم تراموا در شهر اصفهان به تصويب رسيد و تصميم  گيري در خصوص 
جزئيات فني – اجرايي به جلسة كميتة فني شوراي عالي با حضور مدير عامل محترم قطار شهري 
و  حمل و نقل  محترم  معاون  و  كشور  وزارت  عمراني  امور  فرهنگي  معاون  محترم  مشاور  كشور، 

ترافيك شهرداري اصفهان، تفويض گرديد.
4. براساس نتايج حاصله از مطالعات امكان سنجي اجراي قطار شهري قم و باتوجه به ارزيابي و تحليل 
ترافيكي و اقتصادي و ميزان تقاضا و فضاي موجود )در مسير رودخانه( و بنا بر پيشنهادات مسئولين 
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محترم استانداري و شهرداري قم، احداث مونوريل از شهرك فرهنگيان تا ميدان مصلي در مسير 
رودخانه مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد مشاور محترم طرح ظرف مدت يك هفته ادامة 

مسير از بلوار امين تا پرديسان را نيز مورد بازبيني قرار دهد.

صورتجلسه هشتاد و یكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 40804/3/37 مورخ 88/3/2، هشتاد و يكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
عالي  شوراي  محترم  اعضاي  حضور  با   88/3/6 چهارشنبه  روز   16 ساعت  كشور  شهرهاي  ترافيك 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، نمايندة محترم مردم قم در مجلس شوراي اسالمي، رئيس محترم 
شوراي اسالمي شهر قم، معاون محترم امور عمراني استانداري قم، شهردار قم، معاون محترم حمل و نقل 
و ترافيك شهر مشهد و مدير محترم شركت قطار شهري كشور در وزارت كشور تشكيل و مصوبات به 

شرح ذيل اتخاذ گرديد:
الف( بنا به درخواست استانداري خراسان رضوي در خصوص گسترش ساعت و مدت محدودة طرح 
ترافيك شهر مشهد، اعضاي شوراي عالي پس از استماع و تحصيل نظر مسئولين با شرايط زير 

موافقت كردند:
1. ساعت اجراي محدودة ممنوعه از ساعت 8:30 تا 21:30 تعيين گرديد.

2. مدت اجراي طرح در تمام طول سال بوده و اخذ مجوز به صورت ساالنه و روزانه انجام مي  گيرد.
3. سقف تعداد مجوزهاي صادره اعم از مجوزهاي ساالنه و روزانه تعداد 35 هزار فقره تعيين گرديد.

4. نرخ انواع مجوز برچسب يك ساله مبلغ 2 ميليون ريال و نرخ انواع كارت  هاي شناور مبلغ 5 ميليون 
ريال خواهد بود.

5. نرخ كارت يك روزه ورود به محدودة ممنوعه 20 هزار ريال تعيين شد.
6. طرح محدودة ممنوعه از اول تيرماه سال 1388 الزم االجراست.

7. تردد خودروهاي امدادي )پليس – آتش نشاني – آمبوالنس و...( اتوبوس  هاي واحد اتوبوسراني – 
تاكسي  هاي تحت نظارت سازمان تاكسيراني در محدودة طرح نياز به مجوز ندارد.

8. قبل از اجراي طرح مي  بايست اطالع رساني الزم صورت گيرد.
و  كشور  شهرهاي  ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه  هشتادمين  مصوبات   4 بند  به  باتوجه  ب( 
براساس گزينه  هاي پيشنهادي مشاور طرح و نتايج حاصله از مطالعات امكان سنجي اجراي قطار 
شهري قم و با توجه به مطالب مطروحه توسط شهردار محترم قم در خصوص مالحظات اجرايي 
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و امكان اجراي سيستم در كنار مسير رودخانة قم رود، احداث مونوريل از پارك سوار شمالي در 
مسير رودخانه از تقاطع پل  هاي اميركبير – رضوي – آهنچي – مقابل مصلي – انقالب – سپس 
از پمپ بنزين از مسير بلوار غدير تا شرك پرديسان در مجموع به طول 18 كيلومتر مورد تصويب 
قرار گرفت و مقرر گرديد معاون امور عمراني استانداري قم مجوز موافقت ادارة كل محيط زيست 

استان را دريافت نمايد.

صورتجلسه هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 73082/3/37 مورخ 88/4/20، هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
با حضور اعضاي محترم شوراي عالي  ترافيك شهرهاي كشور ساعت 14 روز چهارشنبه 88/4/22، 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، نمايندة محترم شهرستان شاهين شهر در مجلس شوراي اسالمي، 
معاون محترم امور عمراني استانداري اصفهان، معاون محترم حمل ونقل و ترافيك شهرداري اصفهان، 
شهرداري شاهين شهر، مدير عامل محترم شركت قطار شهري كشور و نمايندگان شهرداري تهران در 

وزارت كشور تشكيل و مصوبات به شرح زير اتخاذ گرديد:
خاص،  بيماران  معلوالن،  جانبازان،  نياز  به  پاسخ  منظور  به  و  تهران  شهرداري  درخواست  به  بنا   .1
ساير  و  حقوقي  و  حقيقي  اشخاص  دولتي،  نهادهاي  عمومي،  حمل و نقل  اتحاديه  هاي  پزشكان، 
ارگان  ها، اعضاي محترم شوراي عالي با افزايش تعداد 6 هزار فقره آرم برچسب يك ساله و 150 

فقره كارت شناور يك ساله ويژه براي ورود به محدودة ممنوعه، با شرايط زير موافقت كردند:
1-1. جهت تعيين نحوة توزيع و تعيين تعرفه  ها، اختيارات شوراي عالي به كميسيوني 3 نفره متشكل از 
فرماندار تهران – معاون حمل و نقل شهرداري تهران و دبير شوراي عالي تفويض گرديد. توافقات 

كميسيون مزبور به شرح صورتجلسة پيوست مي  باشد.
1-2. تردد 365 دستگاه از وسايل نقليه شركت پست در محدوده های طرح ترافيك با توافق راهنمايي 

و رانندگي تهران و تعيين برچسب مشخص بالمانع می باشد.
2. به منظور توسعة حمل و نقل عمومي به ويژه حمل ونقل ريلي، كليات مطالعات قطار بـرقي اصفهان– 
شاهين شهر به طول تقريبي 13كيلومتر حدفاصل ايستگاه قطـار سريع  السير اصفهان– تهران از 

ايستگاه خورزوق تا ايستگاه شاهين شهر با مالحظات زير به تصويب رسيد:
2-1. پروژه در سطح زمين و با استفاده از اعتبارات شهرداري شاهين شهر و دولت با سهم 50 – 50 

اجرا شود و آزادسازي اراضي مورد نياز توسط شهرداري شاهين شهر صورت پذيرد.
2-2. مدارك مربوط به مصوب بودن موقعيت اعالم شده براي ايستگاه راه آهن سريع السير اصفهان 
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– تهران در منطقة خورزوق قبل از آغاز مطالعات مرحلة اول براي شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور ارسال و پس از تأييد آن، مطالعات مورد نظر آغاز گردد.

2-3. مطالعات مرحلة اول مسير خط راه آهن يادشده جهت بررسي و تصويب به شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور ارائه گردد.

السير  ايستگاه قطار سريع  استانداري اصفهان مطالعات قطار شهري حد فاصل  امور عمراني  2-4. معاون 
اصفهان – تهران )ايستگاه خورزوق( تا ايستگاه كاوه را جهت طرح و تصويب به شوراي عالي ارائه نمايد.

 13 تقريبي  )به طول  تا شاهين شهر  ايستگاه خورزوق  محدودة  در  پروژه  اجراي  تقريبي  مبلغ   .5-2
كيلومتر( مبلغ 600 ميليارد ريال خواهد بود.

2-6. مقرر گرديد جزئيات طرح شامل نحوه و زمان اجرا، نوع قطار و تجهيزات مربوطه توسط دبيرخانة 
شوراي عالي و مشاور طرح بررسي و پس از تأييد دبيرخانة شوراي عالي به اجرا درآيد.

صورتجلسه هشتاد و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
تعرفة  اصالح  موضوع  تهران،  شهرداري   88/4/30 مورخ   8840/307024 شمارة  درخواست  به  بنا 
مجوزهاي ورود به محدودة ممنوعة طرح ترافيك تهران در سال 1388، به لحاظ اينكه شهرداري قبل 
از صدور مجوز شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، اقدام به ثبت  نام و اخذ وجه از متقاضيان 
نموده است، مورد بررسي قرار گرفت و به جهت ايجاد سهولت در امر واگذاري مجوزها و تسويه حساب 
با متقاضيان، شوراي عالي با اصالح تعرفه  ها به شرح پيوست موافقت نمود. ليكن بر اين نكته تأكيد 
گرديد كه مالك محاسبة نرخ مجوزهاي ورود به محدودة ممنوعة طرح ترافيك در سال 1389، همان 
ارقام مندرج در مصوبة هفتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور خواهد 

بود و ارقام اين مصوبه به هيچ عنوان قابل استناد نمي  باشد.
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ف
گروه  های هدفردی

تعرفه مصوب در 
صورتجلسه شماره 
75 برای دوره یک 

ساله

تعرفه مصوب در جلسه 
83 شورای عالی به 

پیشنهاد شهرداری تهران 
برای دوره یک ساله

تعرفه برای مصوبه جلسه 82 
شورای عالی در خصوص افزایش 
سهمیه مجوزهایی با اعتبار 8 ماهه

جانبازان 70 درصد 1
رايگانرايگانرايگانبه باال

جانبازان 35 تا 70 درصد، 2
200 هزار200 هزار150 هزاربيماران خاص، خبرنگاران

100 هزار1 ميليون750 هزارآژانس  های مسافری3

اشخاص حقيقی واجد 4
1 ميليون و 700 هزار2 ميليون و 500 هزار1 ميليون و 850 هزارشرايط

سازمان  ها و 5
2 ميليون و 300 هزار3 ميليون و 500 هزار5 ميليون و 500 هزارشركت  های خصوصی

خودروهای پالك 6
2 ميليون3 ميليون3 ميليون و 700 هزاردولتی )الف(

7

خودروهای دولتی با پالك 
خودروهای  و  شخصی 
و  عمومی  دستگاه  های 

نهادهای انقالب اسالمی

3 ميليون و 300 هزار5 ميليون5 ميليون و 500 هزار

برای 8 شناور  كارت 
رايگانرايگانرايگانمقامات بلندپايه

برای ساير 9 كارت شناور 
-9 ميليون و 500 هزار7 ميليونمتقاضيان

-1 ميليون و 500 هزار1 ميليون و 100 هزاركارت عادی كاميون10

-2 ميليون و 500هزار1 ميليون و 100 هزاركارت شناور كاميون11

تذكر مهم: همان طور كه در متن مصوبه جلسه 83 شورای عالی آمده است ، موافقت با تعرفه  پيشنهادی تهران صرفا مربوط به سال 
1388 می باشد و برای محاسبه تعرفه سال 1389 ، مالك ارقام مصور در جلسه 75 شورای عالی خواهد بود
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صورتجلسه هشتاد و چهارمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
عالي  شوراي  جلسه  چهارمين  و  هشتاد   ،88/6/9 مورخ   101599/3/37 شمارة  دعوتنامة  براساس 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ساعت 14:30 روز شنبه 88/6/14 با حضور اعضاي محترم شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، معاون محترم امور عمراني استانداري فارس، شهردار محترم 
شيراز و مدير عامل محترم شركت قطار شهري شيراز در وزارت كشور تشكيل و مصوبات به شرح زير 

اتخاذ گرديد:
1. كريدور خط 3 از ميرزاي شيرازي تا راه آهن به طول 10 كيلومتر با تعداد 5 ايستگاه به شرح مندرج 
در جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد تا مطالعات اجرايي خط يادشده با هماهنگي 
وزارت مسكن و شهرسازي كه متولي مطالعه و اجراي خط راه آهن سريع شهر جديد صدرا – شيراز 

مي  باشد صورت پذيرد.
2. كريدور خط 6 از مطهري تا مدرس به طول 17 كيلومتر با 15 ايستگاه مورد تصويب قرار گرفت.

3. كريدور مربوط به خطوط 4 و 5 و توسعة شمالي خط 2 به شرح مندرج در جدول پيوست مورد تأييد 
قرار گرفت وليكن مقرر شد تا باتوجه به تقاضاي محاسبه شده براي خطوط يادشده، بهره  برداري 

آنها پس از سال 1410 صورت پذيرد.
4. طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر شيراز تا حداكثر 3 سال آينده مورد بازنگري قرار گيرد. در 
صورتي كه در بازنگري طرح جامع حمل و نقل و ترافيك مشخص شد كه نياز به خطوط بند 3 زودتر 

از سال 1410 خواهد بود. در تعيين زمان راه  اندازي خطوط تجديدنظر شود.
توسط  معارض  رفع  و  زمين  آزادسازي  به  منوط  مصوب  خطوط  از  هريك  اجرايي  عمليات  آغاز   .5

شهرداري شيراز مي  باشد.
6. اجراي همزمان بيش از دو خط از خطوط مصوب شهر تحت هيچ عنوان مجاز نمي  باشد.

7. آغاز عمليات اجرايي حفاري تونل هر خط منوط به اتمام مراحل حفاري عامل تونل خط قبلي مي  باشد.
8. معاون امور عمراني استانداري فارس مجوز موافقت ادارة كل محيط زيست استان را دريافت نمايد.

9. مسير دقيق، نحوة اجرا، انتخاب ناوگان، تجهيزات، ايستگاه  ها، ظرفيت عملكرد سيستم، تعداد واگن  ها 
و محل پايانه  هاي كريدورها مجدداً به تصويب شوراي عالي برسد.

10. و همچنين مقرر گرديد مطالعات توسعة خط 1 با محل پايانة راه آهن و شهرك صنعتي شهر شيراز 
توسط شهرداري شيراز تهيه و پس از تأييد توسط شوراي ترافيك استان فارس به شوراي عالي 

ارائه شود.
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صورتجلسه هشتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
براساس دعوتنامة شمارة 103716/37 مورخ 88/7/4، هشتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور ساعت 10 روز سه  شنبه 88/7/7 با حضور اعضاي محترم شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور، استاندار محترم تهران، معاون محترم وزير مسكن و شهرسازي و مدير عامل 
شركت شهرهاي جديد، معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، مدير عامل محترم شركت 
حمل و نقل ريلي كشور، مدير عامل محترم شركت مترو تهران، رئيس محترم پليس راهنمايي و رانندگي 
تهران، شهردار محترم مشهد، معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري اهواز، نمايندگان محترم 
وزارت آموزش و پرورش و نمايندة محترم ستاد كل نيروهاي مسلح در وزارت كشور تشكيل و مصوبات 

به شرح زير به تصويب رسيد:
1. كليات مطالعات مديريت زماني شروع فعاليت مشاغل نظامي، ادارات، دانش آموزان و صنوف با ايجاد 

فاصلة زماني 30 دقيقه در آغاز فعاليت 7 گروه به شرح زير تصويب شد:

ساعت خاتمه فعالیتساعت شروع به کارواحدگروه

6:3013:30نظامي1
6:3014:30صنعتي2

15:00 و بعد7:00 شروع سرويس به مشتريانبانك3

15:30 و به بعد7:30ادارات4
12:45 و به بعد8:30 – 8:15مدارس5
متغير تا 8:3019:30دانشگاه  ها6
16:00 و به بعد9:30صنوف )بازار تهران(7

1-1. مقرر شد شهرداري تهران گزارش ارزيابي محاسن و معايب اجراي طرح را حداكثر 25 روز پس 
از اجراي طرح به شوراي عالي ارائه نمايد.

1-2. با اجراي طرح به صورت آزمايشي و براي مدت يك ماه پس از آماده شدن شرايط الزم موافقت 
گرديد و مقرر شد تا پس از بررسي محاسن و معايب طرح در طول اين دورة يك ماهه، تصميم  گيري 

در خصوص ادامة اجرا و يا توقف آن صورت پذيرد.
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1-3. مقرر گرديد شهرداري تهران مطالعات تكميلي ساعات كار مشاغل، صنوف آزاد، بانك  ها، مدارس 
جهت   1389 خرداد  تا  حداكثر  را  خود  كامل  پيشنهاد  آينده  سال  براي  و  تهيه  را  دانشگاه  ها  و 

تصميم  گيري به شوراي عالي ارائه نمايد.
راهبران قطارهاي شهري  آموزش و سنجش مهارت و صدور گواهينامة  2. مقرر گرديد دستورالعمل 
و  گرفته  قرار  بازنگري  مورد  عالي  شوراي  فني  كميتة  در  ماه  يك  مدت  ظرف  حداكثر  حومه  و 
جهت تصويب نهايي به شوراي عالي ارائه گردد. در عين حال، داير نمودن مراكز آموزش راهبران 
قطارهاي شهري در هر يك از كالنشهرها كه داراي خطوط قطار شهري مصوب مي  باشند، پس از 

اخذ تأييدية وزارت كشور بالمانع مي  باشد.
3. به منظور توسعة حمل و نقل عمومي به ويژه حمل و نقل ريلي، اتصال شهرهاي جديد به شهرهاي مادر 
به وسيلة سيستم قطار ريلي به شرط آن كه جمعيت پيش  بيني شده براي افق طرح آن بيش از 100 
هزار نفر باشد نيز به تصويب رسيد و در شهرهاي با جمعيت كم  تر در افق طرح، موضوع مي  بايست 

از سوي مشاورين ذيصالح مطالعه و پس از تصويب در شوراي عالي به مرحلة اجرا درآيد.
تبصره   1: در طراحي سامانه  هاي ريلي اتصال شهرهاي جديد به مادر شهرها، اتصال به خطوط ريلي 
درون شهري و چگونگي اين اتصال و نيز توجه به ضرورت هماهنگي سيستم  هاي ريلي و برقي، 
الكتريكي، مخابراتي مورد نظر خطوط حومه  اي متناسب با خطوط درون شهري متصل به آنها، توجه 

الزم صورت پذيرد.
تبصره   2: در طراحي سامانه  هاي ريلي درون شهري، نحوة اتصال به فرودگاه  ها، ايستگاه  هاي راه آهن 

برون شهري و ترمينال  هاي اتوبوسراني برون شهري حتمًا بررسي و در گزارشات ارائه گردد.
4. احداث قطار برقي سريع السير اهواز، شهر جديد شيرين شهر و اتصال آن به خط دو قطار شهري 
اهواز به طول 26/1 كيلومتر با دو ايستگاه و به صورت همسطح )خط قرمز رنگ طبق نقشة پيوست( 
كه به صورت 8 كيلومتر در كنار بزرگراه اهواز – آبادان و بعد در كنار اراضي طرح توسعة كشت و 
صنعت نيشكر و در نهايت از شمال شرق به شيرين شهر متصل مي  گردد. با لحاظ مشخصات مندرج 

در جدول پيوست و براساس فرضيات زير به تصويب رسيد:
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شهرسازي  و  مسكن  وزارت  و  اهواز  شهرداري  خوزستان،  استانداري  نمايندگان  اعالم  طبق   .1-4
هيچگونه مشكلي براي تملك زمين در طول مسير وجود ندارد.

4-2. برآورد هزينة اجراي اين طرح براساس قيمت  هاي سال 1386 با منظور نمودن هزينة احداث مسير 
شامل زيرسازي و روسازي و سيگنالينگ و ناوگان و ايستگاه  ها معادل 114/231/000 هزار دالر 
براي كل مسير و 4 ميليون و 376 هزار و 666 دالر به ازاي هر كيلومتر از مسير، برآورد گرديده 

است.
5. احداث قطار برقي سريع السير بين شهر جديد پرديس و تهران به طول 27/7 كيلومتر كه از ابتداي 
شهر جاجرود و با قرار گرفتن در حريم بزرگراه تهران - دماوند و عبور از مناطق جمعيتي جاجرود و 
كمرد به شهر جديد پرديس مي  رسد )خط سبزرنگ طبق نقشة پيوست( و با استفاده از سامانة قطار 
سبك شهري به تصويب رسيد با تأكيد بر اينكه تصويب اين گزينه براساس فرضيات زير صورت 

گرفته است:
5-1. به واسطة عبور مسير پيشنهادي از حريم آزادراه تهران - دماوند، هزينة تملك در اين پروژه وجود 

ندارد
5-2. به واسطة عبور مسير پيشنهادي از حريم آزادراه تهران - دماوند و باتوجه به بررسي  هاي مشاور 
طرح، امكان احداث مسير ريلي در حاشية اين آزادراه با همان شيب و فراز و شعاع قوس  هاي اجراي 

آزادراه موجود مي  باشد و نيازي به اصالح مشخصات هندسي مسير نمي  باشد.
احداث  نمودن هزينة  با منظور  براساس قيمت  هاي سال 1386  اين طرح  اجراي  برآورد هزينة   .3-5
مسير شامل زيرسازي و روسازي و سيگنالينگ و ناوگان و ايستگاه  ها معادل 181 ميليون و 323 
هزار دالر براي كل مسير و 6 ميليون و 545 هزار و 956 دالر به ازاي هر كيلومتر از مسير برآورد 

گرديده است.
6. مقرر گرديد جزئيات طرح شامل نحوه و زمان اجرا، نوع قطار و تجهيزات مربوط به بند 4 و 5 توسط 
دبيرخانة شوراي عالي و مشاورين طرح بررسي و پس از تأييد دبيرخانة شوراي عالي به اجرا درآيد.

7. باتوجه به ضرورت ايجاد وحدت رويه در انجام پروژه  هاي مرتبط با سامانه  هاي حمل و نقل هوشمند، كلية 
شهرداري  هاي كشور موظفند تا شرح خدمات مطالعات و جزئيات اجرايي اينگونه پروژه  ها را قبل 
از انجام مطالعه و اجرا به تصويب دفتر حمل و نقل وزارت كشور برسانند. همچنين دبيرخانة شوراي 

عالي مكلف است تا ظرف مدت 2 ماه جزئيات اين موضوع را تهيه و به شوراي عالي ارائه نمايد.
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صورتجلسه هشتاد و ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 140168 مورخ 88/8/18، هشتاد و ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور ساعت 14 روز شنبه 88/8/23، با حضور اعضاي محترم شوراي عالي هماهنگي 
مهندس  )آقاي  اسالمي  شوراي  مجلس  عمران  كميسيون  محترم  رئيس  كشور،  شهرهاي  ترافيك 
مقيمي(، فرماندار محترم تهران )آقاي دكتر طال(، نمايندة محترم بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
)آقاي احمدي(، نمايندة محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )آقاي دكتر طالبيان(، رئيس محترم 
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران )آقاي يازرلو(، نمايندة محترم وزارت آموزش و پرورش )آقاي 
استانداري  امور عمراني  )آقاي طاليي(، معاون  نمايندة محترم شوراي اسالمي شهر تهران  جعفري(، 
تهران )آقاي مهندس درون پرور(، معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران )آقاي مهندس 
)آقاي مهندس خندان دل(،  ترافيك شهرداري مشهد  و  معاون محترم حمل و نقل  تشكري هاشمي(، 
شوراي  محترم  رئيس  حسيني(،  مهندس  )آقاي  رضوي  خراسان  استان  ترافيك  شوراي  محترم  دبير 
عالي اصناف )آقاي فراهاني( و مشاور محترم شهرداري مشهد )آقاي دكتر پور زاهدي( در وزارت كشور 

تشكيل و تصميمات به شرح ذيل اتخاذ گرديد:
1. به منظور توسعة حمل و نقل عمومي، شبكة اتوبوسراني تندروي شهر مشهد شامل سه خط در مجموع 

به طول 46/38 كيلومتر به ترتيب اولويت اجرايي زير به تصويب رسيد:
الف( خط شمارة 1013 از شمال غربي تا جنوب شرقي به طول 24/88 كيلومتر با عبور از بلوار مصلي 
– حرم مطهر – خيابان شيراز – بلوار قره ني – بلوار فردوسي – بلوار معلم – بلوار سيد رضي تا 

اماميه به عنوان اولويت اول اجرا.
ب( خط شمارة 1008 شمالي – جنوبي به طول 11 كيلومتر با عبور از مسيرهاي ترمينال مسافربري – 

خيابان امام رضا – حرم مطهر تا انتهاي طبرسي شمالي به عنوان اولويت دوم اجرا
ج( خط شمارة 1006 شمال ي- جنوبي به طول 10/5 كيلومتر با عبور از مسيرهاي ميدان انقالب – 

بلوار امام خميني – ميدان شهدا تا بلوار خواجه ربيع به عنوان اولويت سوم اجرا
2. بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش، اجراي طرح مديريت زماني شروع فعاليت مشاغل نظامي، 
صنعتي، بانك  ها، ادارات، مدارس، دانشگاه  ها و بازار تهران )مصوب هشتاد و پنجمين جلسه شوراي 
عالي( به اول مرداد 1389 موكول گرديد و مقرر شد تا رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 



180

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

هماهنگي  ها و اقدامات الزم را در خصوص اجراي طرح از زمان مشخص شده به عمل آورد. همچنين 
براي اجراي طرح در موعد مقرر نياز به برگزاري جلسة ديگري نمي  باشد.

3. مقرر گرديد دبيرخانة شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در جهت اجراي مصوبة مورخ 
88/8/23 كارگروه توسعة حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، سياست  ها و راهكارهاي 
كلي كاهش آلودگي هوا در تهران و ساير كالنشهرها را ظرف مدت يك هفته با همكاري ستاد 
مديريت حمل و نقل و سوخت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به كارگروه يادشده 

ارائه نمايد.

صورتجلسه هشتاد و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
براساس دعوتنامة شمارة 185506 مورخ 88/11/17، هشتاد و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور ساعت 14 روز شنبه 88/11/10 با حضور اعضاي محترم شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور، سرپرست محترم معاونت عمراني استانداري تهران، معاون محترم حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران و نمايندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در وزارت كشور تشكيل 

و مصوبات به شرح زير اتخاذ گرديد:
الف( درخواست شهرداري تهران مندرج در نامة شمارة 88/400/488/م در خصوص تعرفة مجوزهاي 
ورود به محدودة ممنوعة طرح ترافيك تهران در سال 1389 و صدور مجوز روزانه، هفتگي و ماهانه 
مورد بحث قرار گرفت و به جهت ايجاد سهولت در امر واگذاري مجوزها، شوراي عالي با موارد زير 

موافقت نمود:
تعداد  سقف  و  فقره   92200 صادره  برچسب  هاي  تعداد  سقف   ،1388 و   1387 سال  هاي  همانند   .1

كارت  هاي شناور 3600 فقره خواهد بود.
2. با صدور مجوز آرم  هاي روزانه و هفتگي به نسبت 5 و 5 درصد در مجموع 10 درصد از تعداد 92200 فقره 

مشروط به راه  اندازي سيستم هوشمند كنترل محدودة ممنوعه و محدودة زوج و فرد موافقت گرديد.
3. نرخ آرم  هاي صادره براي سال 1389 براساس جدول پيوست خواهد بود.

4. كلية درآمدهاي ناشي از صدور مجوز آرم  هاي طرح ترافيك صرفًا در بهبود عبور و مرور شهر تهران 
بكارگيري تجهيزات  به  اسرع وقت نسبت  هزينه خواهد شد و شهرداري تهران موظف است در 
الكترونيكي و نظارت تصويري براي كنترل هوشمند محدوده  هاي ممنوعه و ايجاد پارك سوار در 
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اطراف محدوده  هاي ممنوعه اقدامات الزم را انجام دهد.
5. نحوة تخصيص آرم ترافيك به متقاضيان به صورت مكانيزه بوده و شهرداري تهران حداكثر تا 20 

بهمن ماه،  نحوة تخصيص و اجرا را به دفتر حمل و نقل و دبيرخانة شوراي عالي گزارش نمايد.
6. دارندگان كارت  هاي شناور دستگاه  ها در سال 1388 مي  توانند براي سال 1389 يكي از دو گزينة 

زير را انتخاب نمايند:
الف( اخذ يك كارت شناور

ب( اخذ دو برچسب دايم
7. هيچ سازمان و دستگاهي غير از شهرداري تهران و خارج از چارچوب مصوبات شوراي عالي ترافيك 

شهرهاي كشور مجاز به صدور مجوز طرح ترافيك نمي  باشد.
ب( باتوجه به پيشنهادات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص دستورالعمل اجرايي 
وضعيت آلودگي هوا كه قباًل در كميتة فني شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور به تأييد 
رسيده بود، مقرر گرديد اين پيشنهادات مورد بررسي قرار گرفته و مجدداً براي تصميم  گيري نهايي 

به شوراي عالي ارائه شود.
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جدول تعرفه مجوزهای ورود به محدوده ممنوعه در سال 1389

نوع سهمیهردیف
تعرفه مصوب شورای عالی هماهنگی 

ترافیک شهرهای کشور )ریال(

رايگانجانبازان 70 درصد به باال1

و 2 خاص  بيماران  معلولين،  درصد،   70 تا  درصد   35 جانبازان 
250 هزارخبرنگاران

1 ميليون و 500 هزارحمل و نقل عمومی )آژانس  ها، مينی  بوس، وانت بار(3

4 ميليوناشخاص حقيقی4

4 ميليونخودروهای دولتی پالك قرمز5

6 ميليونخودروهای دولتی پالك شخصی عمومی – نهادهای انقالبی6
10 ميليونشركت  های خصوصی )حقوقی(7
رايگانكارت شناور مقامات بلندپايه )تعداد 1200 فقره(8

كارت شناور سهميه بگيران اشخاص حقيقی و حقوقی )تعداد 9
10 ميليون1400 فقره(

20 ميليونكارت شناور ساير متقاضيان )1000 فقره(10

1 ميليون و 500 هزاركارت كاميون 2 ماهه عادی11
2 ميليونكارت كاميون 2 ماهه شناور12

15 درصد قيمت پايهنرخ صدور المثنی )حداقل 200 هزار ريال(13

5 درصد قيمت پايهنرخ تعويض آرم )حداقل 200 هزار ريال(14

600 هزارمجوز هفتگی15

100 هزارمجوز روزانه16
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صورتجلسه هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 14 مورخ 89/4/12 در سالن جلسات شهيد رجايي 

وزارت كشور برگزار شد. متن مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
1. براساس نامة شمارة 44/128896 مورخ 88/6/31 استانداري تهران، آخرين متن پيشنهادي اصالح 
از  جلوگيري  نحوة  قانون   7 مادة  مطابق  كه  هوا  آلودگي  اضطراري  اجرايي وضعيت  دستورالعمل 
تدوين  با هماهنگي دستگاه  هاي مرتبط  آلودگي هوا مصوب 1374/2/3 مجلس شوراي اسالمي 
گرديده بود، مشروط به اصالح موارد ذيل در دستورالعمل تهيه شدة مصوب و اتخاذ تصميم گرديد:

الف( كارگروه شرايط ويژة آلودگي هوا مركب از مديران كل ادارات / رؤساي سازمان  ها به مسئوليت 
استاندار و دبيري مدير كل حفاظت محيط زيـست استان تشكيل مي  شود )صفحة 3 دستورالعمل(

ب( در صفحة 8 دستورالعمل بند 2 شهردراي  ها، در انتهاي جمله در پراتنز متن ذيل نوشته شود: )با 
شوراي  آئين  نامة   24 ماده  پايدار(،  توسعة  و  زيست  محيط  آمايش  تخصصي  كارگروه  تشخيص 

برنامه  ريزي و توسعة استان و كارگروه  هاي تخصصي
ارتباط وظايف نهادها و سازمان  هاي مربوط، در شرايط ويژة آلودگي )صفحه 11  ج( در نمودار نحوة 
دستورالعمل( هر جا نام سازمان هواشناسي آمده است، عبارت »وزارت راه و ترابري« اضافه گردد و 

تعريف مركز مهار در ذيل نمودار نوشته شود.
د( در جدول استانداردهاي هواي پاك براساس مصوبة كميسيون امور زيربنايي صنعت و محيط زيست 
بنزن،  )PSI( عناصر سرب،  الودگي هوا  براساس شاخص  براي سال  هاي 1389 و 1390  دولت 
NO2 و بنزو آلفاپيرن در صورت امكان مقدار روزانة آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكي اصالح و درج گردد. در غير اين صورت موارد اعالم شده مصوب مي  شود.
نامه  هاي شمارة 8940/203132 مورخ 89/3/3 و 8940/265793 مورخ 89/3/19 معاون محترم   .2
شهردار تهران و رئيس سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مبني بر درخواست صدور 
مجوز افزايش سهمية طرح ترافيك به ميزان 10 هزار فقره براي اشخاص حقيقي و حقوقي و 1 
هزار فقره ويژه كاميون  ها مطرح و مقرر گرديد تا موضوع در كميتة فني شوراي عالي ترافيك مطرح 

و بررسي و تصميمات كميته به منزلة تصميمات شوراي عالي ترافيك كشور خواهد بود.
تاكسي،  در  تبليغات  شدة  تدوين  ضوابط  بر  مبني  كشور  ترافيك  عالي  شوراي  دبيرخانة  پيشنهاد   .3
اتوبوس، ميني بوس، شهري موضوع مادة 207 آئين  نامة راهنمايي و رانندگي مطرح و پس از بحث 
و تبادل نظر مقرر گرديد موضوع در كميتة فني شوراي عالي ترافيك مطرح و نتيجة بررسي  ها در 

جلسة آتي شوراي عالي ترافيك براي اتخاذ تصميم ارائه گردد.
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صورتجلسه هشتاد و نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
هشتاد و نهمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 10 صبح مورخ 89/6/6 در سالن جلسات شهيد رجايي 

وزارت كشور برگزار شد. متن مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
1. براساس بند 1 مصوبة شوراي هماهنگي ترافيك استان تهران، موضوع نامة شمارة 11/67713 مورخ 
88/4/3 در خصوص مطالعات ادامه  ی خط 2 قطار شهری كرج از سمت شمال غربی تا كمال شهر و از 
سمت جنوب تا مالرد كه كليات آن در جلسة مورخ 89/4/30 به تأييد كميتة فني شوراي عالي ترافيك 
شهرهای كشور رسيده است، و با عنايت به توضيحات ارائه شده از سوی مسئولين محترم استانداری 
تهران، شهرداری كرج و سازمان قطار شهری كرج و حومه و همچنين ارائه توضيحات الزم از سوی 
مشاور مطالعات )شركت مترا(، و بحث و تبادل نظر، اعضای محترم شورای عالی مشروط بر جلب نظر 

نماينده محترم سازمان حفاظت محيط زيست موارد ذيل را مورد تصويب قرار دادند:
الف( توسعه  ی خط 2 قطار شهری كرج از ايستگاه پيشاهنگی تا ميدان شهيد بهشتی – كمالشهر به 

طول 2/9 كيلومتر و با دو ايستگاه
ب( توسعه خط 2 قطار شهری كرج از سه راه فرديس تا چهارراه مالرد به طول 2/85 كيلومتر و با چهار 

ايستگاه جديد
 89/4/12 مورخ  جلسه  ی  در  آن  كليات  كه  تهران  متروی   3 خط  به  اسالمشهر  اتصال  مطالعات   .2
كميته  ی فنی شورای عالی هماهنگی ترافيك مورد تأييد قرار گرفته بود، بررسی گرديد و با عنايت 
استانداری  مسئولين محترم  توضيحات  ارائه  و  دولت  هيأت محترم  استانی  به مصوبات سفرهای 
تهران، شهرداری اسالمشهر و مشاور مطالعات )مهندسين مشاور انديشكار( و بحث و تبادل نظر، 
اعضای محترم شورای عالی، كريدور اول را كه در امتداد بزرگراه آيت اله سعيدی )جاده ساوه( به 
طول تقريبی 13 كيلومتر و با 6 ايستگاه است را مورد تصويب قرار دادند. .در ضمن مقرر گرديد 
آتی شورای عالی  انجام مطالعات تكميلی در جلسات  از  ريلی پس  نوع سيستم  انتخاب  در مورد 

تصميم  گيری شود.
3. با عنايت به نامه  ی شمارة 88/100/10/96604 مورخ 89/3/18  رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و 
سوخت كشور، پس از استماع سخنان جناب آقای رويانيان و بحث و تبادل نظر اعضای شورای 

عالی موارد ذيل مورد توافق قرار گرفت:
الف( تأكيد بر الزام نصب و استفاده از تاكسيمتر در كل ناوگان تاكسيرانی شهری كشور تا ابتدای مهرماه 
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سال جاری و لزوم كنترل دقيق عوامل پليس راهور در اين زمينه 
ب( الزام نصب سامانه  های پايش هوشمند در ناوگان حمل و نقل مسافر شهری سراسر كشور در يك 

دوره زمانی كوتاه مدت
ج( لزوم هماهنگی كليه عوامل ذيربط جهت تعطيلی كارگاه  های غيرمجاز دوگانه سوز نمودن خودروها 

در سراسر كشور

صورتجلسه نودمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
نودمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 10:300 صبح مورخ 89/6/16 در سالن جلسات شهيد رجايي 

وزارت كشور برگزار شد. متن مصوبه  ی اين جلسه به اين شرح است:
1. موضوع بند 1 مصوبة جلسه  ی هشتاد و پنجم و بند 2جلسه هشتادو ششم شوراي عالي هماهنگي 
ساعات  در  ترافيك  حجم  كاهش  جهت  كار  ساعات  تغيير  در خصوص  كشور  شهرهاي  ترافيك 
شروع به كار مشاغل و ادارات در شهر تهران مطرح و باتوجه به اينكه مصوبات فوق مشكالتي 
را خصوصًا برای دانش  آموزان و معلمان به دنبال داشت، اعضاي محترم شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك، مصوبات يادشده را كان لم يكن نموده و پس از بحث و تبادل نظر ساعات شروع به كار 
در شهر تهران را براي مشاغل مختلف در قالب دو گزينه به ترتيب اولويت به شرح ذيل تصويب 
نمودند كه براساس ماده  ی  87 قانون خدمات كشوري، اجراي آن پس از تصويب هيأت محترم 

وزيران، الزامی خواهد بود.

جدول پیشنهاد ساعات کار مشاغل مختلف در شهر تهران

ساعت شروع به کار فعالیتواحدگروه
گزینه اول

ساعت شروع به کار فعالیت 
گزینه دوم

6:306:30*نظامي1
6:306:30صنعتي2
7:306:30بانك  ها3
8:307ادارات4
7:458 – 7:15**مدارس5
10 – 109:30 - 9:30  ***بازار تهران6
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تبصره   1: ساعات شروع به كار و خاتمة فعاليت واحدهاي نظامي منوط به موافقت رياست محترم ستاد 
نيروي مسلح جمهوري اسالمي ايران مي  باشد.

تبصره   2:  ساعات كار دانش آموزان، معلمين و كاركنان آموزش و پرورش شهر تهران ساعت 7:30 
صبح تعيين گرديد.

تبصره   3: ساعت شروع به كار و خاتمة فعاليت مشاغل خاص شهر تهران توسط شوراي عالي اصناف 
)وزارت بازرگاني( تهيه و به دبيرخانة شوراي عالي ترافيك اعالم گردد.

صورتجلسه نود و یكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
نود و يكمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 10:30 صبح مورخ 89/6/29 در سالن جلسات شهيد 

رجايي وزارت كشور برگزار شد. متن مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
1. پيرو مصوبة شمارة 146199/ت 45340 هـ مورخ 89/6/31 هيأت محترم وزيران به شرح زير، پس 
از قرائت متن مصوبه و بحث و تبادل نظر جهت هماهنگي هرچه بيشتر براي اجراي دقيق مصوبه، 
مقرر گرديد كارگروه نظارت بر حسن اجراي مصوبة تغيير ساعات آغاز به كار مشاغل شهر تهران، 
تشكيل شود و با جلسات مستمر نسبت به پايش ميزان تأثير اين طرح بر كاهش بار ترافيك معابر 
پايتخت اقدام نموده و گزارشاتي را جهت تصميم  گيري در خصوص تمديد طرح در پايان دورة سه 

ماهه اجراي مصوبه، تنظم و به هيأت محترم وزيران تقديم نمايد. 
بر اين اساس، همچنين مقرر گرديد تركيب اعضاي كارگروه فوق الذكر به شرح زير باشد:

1. نمايندگان اعضاي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
2. نمايندة معاونت توسعة مديريت و منابع رياست جمهوري

3. نمايندة سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
4. نمايندة بانك مركزي جمهوري اسالمي

5. نمايندة وزارت بازرگاني
6. نمايندة شوراي اصناف كشور

7. نمايندة پليس راهور تهران بزرگ
8. نمايندة شهرداري تهران
9. نمايندة استانداري تهران
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2. نامة شمارة 400/820/1721 مورخ 89/5/26 معاون محترم رئيس جمهوري و رئيس بنياد شهيد و 
امور ايثارگران در خصوص رفع مشكل تردد جانبازان معزز در محدودة طرح ترافيك شهر تهران 
و درخواست صدور 4 هزار فقره آرم طرح ترافيك براي اين عزيزان، مطرح شده و پس از بحث 
ايجاد  باعث  ترافيك  طرح  محدودة  مكانيزة  كنترل  جديد  سامانة  اينكه  به  باتوجه  نظر،  تبادل  و 
مشكالتي در تردد اين عزيزان گرديده، اعضاي محترم شوراي عالي با صدور تعداد 4 هزار مجوز 
برچسب طرح ترافيك براي تردد جانبازان طبق نظر بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط شهرداري 

تهران موافقت نمودند.
3. دستورالعمل ضوابط تبليغات در تاكسي، اتوبوس، ميني بوس و خودروهاي شركتي كه براساس مادة 
207 آيين نامة راهنمايي و رانندگي در جلسة هشتاد و هشتمين شوراي عالي مورخ 89/4/12 و 
اتخاذ تصميم گرديده بود مطرح و مورد تصويب  همچنين در جلسة كميتة فني مورخ 89/5/10 

اعضاي شوراي عالي قرار گرفت.

صورتجلسه نود و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
نود و دومين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 14مورخ 89/7/17 در سالن جلسات شهيد رجايي وزارت 

كشور برگزار شد. 
به منظور توسعه  ی حمل و نقل عمومی به ويژه حمل و نقل ريلی و در راستای مصوبات هيأت محترم 
ترافيك  هماهنگی  عالی  شورای  جلسه  چهلمين  مصوبات  به  عنايت  با  و  استانی  سفرهای  در  دولت 
شهرهای كشور مبنی بر ايجاد خطوط ريلی بين ايستگاه  های مصوب شهر تهران و شهرهای اسالمشهر، 
ورامين، قرچك و پاكدشت )بند 3 – 6 مصوبه(، كليات مطالعات احداث خط ريلی حومه  ای تهران – 
پاكدشت – شريف آباد حد فاصل جنوب ميدان بسيج تهران تا شرق شريف آباد در حاشيه جنوبی جاده 

امام رضا )ع( به طول تقريبی 39 كيلومتر با مالحظه ذيل به تصويب رسيد:
1. مقرر گرديد كميته  ای متشكل از اعضای كميته  ی فنی و نمايندگان شركت مادر تخصصی حمل و نقل 
از مسير  ميدانی  بازديد  از  آباد، پس  و شريف  پاكدشت  و شهرداری  تهران  متروی  ريلی، شركت 
مشاور  توسط  اقتصادی  توجيه  نظر  از  دقيق  تر  كارشناسی  نتايج  دريافت  و  پيشنهادی  گزينه  های 
مطالعات، موضوع انتخاب مسير برتر را بررسی نمايند كه پس از تأييد به عنوان تصويب نهايی طرح 

خواهد بود.
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صورتجلسه نود و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
نود و سومين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 13:30 مورخ 89/9/22 در سالن 25 نفره وزارت كشور 

برگزار شد. متن مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
1. پيرو بند 2 مصوبة شمارة 146199 / ت 45340 هـ مورخ 1389/6/31 هيأت محترم وزيران و بند 1 
مصوبات نود و يكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، اعضاي اين شوراي 
عالي پس از استماع گزارشات و ارزيابي  هاي كارشناسي ارائه شده توسط كارگروه نظارت بر حسن 
اجراي مصوبة تغيير ساعات آغاز به كار مشاغل شهر تهران، شهرداري تهران و پليس راهنمايي و 
رانندگي تهران بزرگ به اتفاق آرا، ضمن ارزيابي مثبت نتايج، پيشنهاد نمودند اجراي مصوبة فوق 

الذكر تمديد گردد.
2. براساس پيشنهاد نمايندة محترم معاونت توسعة مديريت و منابع رياست جمهوري مبني بر اجراي 
بند 3 مصوبة شمارة 146199 / ت 45340 هـ مورخ 1389/6/31 هيأت محترم دولت در خصوص 
استفاده از روش  هاي دور كاري و كار در منزل، باتوجه به تأثير استفاده از اين روش  ها در كاهش 
ترددهاي شهري و آلودگي  هاي زيست محيطي، اعضاي شوراي عالي پيشنهاد كردند در صورت 
عدم وجود موانع يا مغايرت  هاي قانوني، ساعت تعطيلي دستگاه  هاي دولتي و عمومي شهر تهران 
يك ساعت زودتر انجام گردد تا مشكل موجود در ساعت اوج ترافيك عصرگاهي نيز مرتفع گردد. 
اين پيشنهاد نيز جهت سير مراحل تصويب به هيأت محترم وزيران ارسال گردد. همچنين پيشنهاد 
شد اليحه  اي جهت اجرايي شدن روش دور كاري در خدمات اداري دولتي و عمومي از سوي دولت 

محترم به مجلس شوراي اسالمي ارائه گردد.
3. در خصوص پيشنهاد شمارة 977 – ب زا – 2 مورخ 89/9/20 سازمان حفاظت محيط زيست راجع به 
ادامة اجراي طرح محدوديت تردد زوج و فرد در سراسر سطح شهر تهران در تمام ايام سال، باتوجه 
به تأثير قابل توجه اجراي اين طرح بر كاهش ترددها و آلودگي هوا، مقرر گرديد پيشنهاد گسترش 
با هماهنگي  محدودة زوج و فرد از سوي شرداري تهران و پليس راهنمايي و رانندگي تهران و 
استانداري تهران تهيه و براي بررسي  هاي كارشناسي الزم در كميتة فني شوراي عالي مطرح و 

نتيجه سريعًا به شوراي عالي ارائه گردد.
4. از همكاري كلية دستگاه  هاي اجرايي، نهادها، سازمان  ها و به ويژه پليس راهور تهران بزرگ كه در اجراي 

مصوبة هيأت محترم وزيران و طرح زوج و فرد تالش قابل توجهي داشته  اند، تقدير و تشكر گرديد.
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صورتجلسه نود و چهارمین جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور
نود و چهارمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 9:30 صبح مورخ 89/10/15 در سالن 25 نفره  ی وزارت 

كشور برگزار شد. متن مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
و  تهران  شهرداری  بزرگ،  تهران  رانندگی  و  راهنمايی  پليس  از  متشكل  كميته  ای  گرديد  مقرر   .1
استانداری تهران پس از تكميل مطالعات دقيق كارشناسی در حوزه  ی مهندسی ترافيك و تأثيرات 
اجتماعی و اقتصادی، نسبت به ارائه طرح پيشنهادی توسعه محدوده زوج و فرد شهر تهران حداكثر 
ظرف مدت دو هفته اقدام نمايند. بديهی است در اين مطالعه كليه مالحظات از قبيل ظرفيت سنجی 
بنگاه  های  بر  ايجاد محدوديت  تأثير  ميزان  و  مناسب  پاركينگ  حمل و نقل همگانی، وجود فضای 

اقتصادی موجود در محدوده مانند بنگاه  های باربری و... نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
2. اعضای شورای عالی باتوجه به تأثير استفاده از خودروهای جمعی بر كاهش حجم ترافيك عبوری 
و آالينده  های زيست محيطی، به اتفاق آرا پيشنهاد می  نمايند تا سرويس اياب و ذهاب كاركنان 
ادارات دولتی و عمومی با استفاده از ناوگان مناسب كه دارای شرايط استاندارد زيست محيطی و 

ايمنی باشد، تأمين گردد.
3. باتوجه به سهم قابل توجه وسايل نقليه در ايجاد آاليندگی  های زيست محيطی شهر تهران )حدود 80 
درصد(، مقرر گرديد در خصوص بررسی وضعيت رعايت استانداردهای زيست محيطی خودروهای 
نمايندگان  با حضور  جلساتی  در  موضوع  اين خودروها،  نوع سوخت مصرفی  و همچنين  توليدی 
ترافيك  نتيجه شورای عالی  و  قرار گرفته  نفت و صنايع و معادن، مورد رسيدگی  وزارتخانه  های 

جهت اتخاذ تصميمات الزم منعكس گردد.

صورتجلسه نودو پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
نود و پنجمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 10 صبح مورخ 89/11/20 در دفتر معاونت هماهنگی 

امور عمرانی وزارت كشور برگزار شد. متن مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
1. براساس تبصره  ی 2 ماده  ی 2 آيين نامه  ی اجرايی تبصره ذيل ماده  ی 6 قانون نحوه  ی جلوگيری از 
آلودگی هوا، پيشنهاد توسعه طرح زوج و فرد در شهر تهران مطرح گرديد و باتوجه به تأثير قابل 
توجه اجرای اين طرح بر روان سازی ترافيك و كاهش آلودگی هوا، به شرح ذيل تا اطالع ثانوی 

مورد تصويب قرار گرفت.
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مرزهای چهارگانه  ی محدوده  ی فوق عبارتند از:
* از شمال: بزرگراه شهيد همت، حد فاصل بزرگراه شهيد چمران )وجه غربی( تا تقاطع شهيد باقری 

)وجه شرقی(
* از جنوب: بزرگراه بعثت حد فاصل ميدان بسيج )وجه شرقی( تا ميدان بهمن و بزرگراه تندگويان تا 

نواب )وجه غربی(
* از شرق: بزرگراه بسيج حد فاصل ميدان بسيج، بزرگراه شهيد دوران و بزرگراه شهيد باقری تا تقاطع وفادار

* از غرب: بزرگراه شهيد نواب، از تندگويان به سمت شمال و در ادامه بزرگراه شهيد چمران تا تقاطع 
بزرگراه همت

در ضمن مقرر گرديد شهرداری تهران به قيد فوريت جهت كنترل مكانيزه نسبت به نصب دوربين و 
عالئم و تابلوهای محدوده طرح اقدام نمايد.

اين  مصرفی  سوخت  نوع  و  توليدی  خودروهای  محيطی  زيست  استانداردهای  ارتقای  منظور  به   .2
خودروها، پيشنهادات كميته فنی شورای عالی موضوع جلسه مورخ 89/11/19 و صورتجلسه آن 
تأييد و مقرر گرديد دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شورای عالی ضمن تنظيم و پيشنهاد لوايح مورد 
نظر در اين خصوص با همكاری دستگاه  های ذيربط، به كميسيون زيربنايی دولت برای طرح  ها و 
پيشنهادات اجرايی از قبيل اجباری شدن معاينه فنی موتورسيكلت  ها، طرح تعويض كاناليست  ها و 
كنيسترهای معيوب در خودروها، سياست  های تشويقی و اعمال نظام تعرفه ترجيحی واردات برای 
ارگان  های  با هماهنگی  را  قوانين موجود  و  آيين  نامه  ها  مفاد  اجرای  برقی،  موتورهای  و  خودروها 

ذيربط پيگيری و اعمال نمايد.
همچنين باتوجه به ارتباط موضوع با مصرف سوخت و هدفمندسازی يارانه  ها مقرر گرديد موضوع در 
كميته حمل و نقل درون شهری و برون شهری مستقر در معاونت عمرانی وزارت كشور جهت اتخاذ 

تصميم مطرح گردد.
در ضمن با عنايت به وجود برخی معضالت امنيتی – اجتماعی در خصوص وضعيت فعلی تردد موتور 
سيكلت  ها در سطح شهر تهران، موضوع به دبيرخانه شورای امنيت كشور جهت طرح موضوع و 

اتخاذ تدابير الزم ارجاع گردد.
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صورتجلسه نود و ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
نود و ششمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 9 صبح مورخ 89/12/11 در سالن جلسه  ی شهيد رجايی 

وزارت كشور برگزار شد. متن مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
1. به منظور بهبود وضعيت عبور و مرور و توسعه حمل و نقل همگانی، كليات مطالعات جامع حمل و نقل و 
ترافيك شهر اروميه باتوجه به گزينه برتر پيشنهادی مشاور مطالعات )سناريوی هفتم(، ديدگاه  های 
استانداری آذربايجان غربی و شهرداری اروميه و صورتجلسه مورخ 89/12/11 كميته  ی فنی شورای 
عالی شامل اصالح هندسی و توسعه شبكه معابر، تعيين نياز تقاطع  ها به چراغ راهنمايی، مديريت 
اتوبوسرانی  ايجاد دو خط  و  تقاضای سفر  پاركينگ، يكطرفه سازی خيابان  ها، روش  های مديريت 

سريع السير به شرح ذيل:
الف( خط شماره  ی 1: بلوار هفت تير  ـ بلوار ولی عصر ـ مدنی 1 و 2 ـ بلوار ارتش ـ بلوار حجت االسالم 

حسنی ـ بلوار آهن دولت ـ بلوار فرهنگيان ـ بلوار ايثار به طول 8 كيلومتر
ب( خط شماره  ی 2: بلوار بهدرای ـ بلوار نبوت ـ آيت اله كاشانی ـ امام  ـ شهيد مطهری ـ بلوار شهدا 

به طول 8 كيلومتر
به تصويب رسيد و مقرر گرديد به دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شورای عالی پس از دريافت نظرات و 
سواالت اعضای شورا، آنها را مورد بررسی قرار داده و پس از دريافت پاسخ  های الزم از مشاور طرح 

و تأييد، نتيجه  ی مباحث را جهت بررسی و تصويب نهايی به شورای عالی ارائه نمايد.
آلودگی هوا  از  قانون نحوه جلوگيری  ماده 6  تبصره  اجرايی  آيين  نامه  ماده 2  تبصره 1  به موجب   .2
مصوب 1381/3/22 هيأت محترم وزيران و بنا به درخواست فرمانداری شهر تهران مندرج در نامه 
معاونت  مورخ 89/12/3  نامه شماره 8940/1228756  و  مورخ 89/12/5  شماره 2925/1/6524 
حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران همچنين مقرر گرديد باتوجه به درخواست شماره 1/1013/د 
مورخ 89/12/11 فرمانداری تهران باتوجه به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس 
شورای اسالمی در سال 1390، مقرر گرديد شهرداری نسبت به واگذاری برچسب و كارت شناور 
مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك به تعداد مورد نياز فرمانداری تهران اقدام مساعد نمايد. تعرفه 
مجوزهای ورود به محدوده زوج و فرد شهر تهران در سال 1390 به شرح جدول پيوست اصالح 
و مورد تصويب قرار گرفت. در ضمن تعداد كل مجوزهای صادره دقيقًا همان تعداد مصوب برای 

سال 1389 خواهد بود.



192

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

جدول تعرفه مجوزهای ورود به محدوده ممنوعه در سال 1390

ف
تعرفه مصوب مجوز ورود خودرو به محدوده طرح ترافیک شهر تهرانردی

سال 1390 )به ریال(

رايگانجانبازان 70 درصد به باال1

250 هزارجانبازان 35 درصد تا 70 درصد، معلولين، بيماران خاص و خبرنگاران2

حمل و نقل عمومی و بار شامل تاكسی تلفنی، مينی  بوس، اتوبوس و وانت بار 3
1 ميليون و 500 هزارو آموزشگاه  های رانندگی و امور خدماتی – امدادی موسسات غيرانتفاعی

5 ميليوناشخاص حقيقی واجد شرايط جهت دريافت مجوز4

5 ميليونخودروهای دولتی )پالك قرمز – الف(5

نهادهای 6 به  متعلق  خودروهای  نيز  و  پالك شخصی  با  دولتی  خودروهای 
6 ميليون و 500 هزارعمومی غيردولتی

12 ميليوناشخاص حقوقی )شركت  ها و موسسات خصوصی(7
1 ميليون و 500 هزاركارت كاميون )دو ماهه( عادی8
2 ميليونكارت كاميون )دوماهه( شناور9

5 ميليونكارت شناور مديران10
12 ميليونكارت شناور سهميه بگيران11
24 ميليونكارت شناور ساير متقاضيان واجد شرايط12
100 هزارمجوز روزانه13
600 هزارمجوز هفتگی14
15 درصد قيمت پايهنرخ صدور المثنی )حداقل 250 هزار ريال(15

5 درصد قيمت پايهنرخ تعويض آرم )حداقل 250 هزار ريال(16
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3. پيشنهاد رئيس محترم ستاد مديريت مصرف سوخت كشور مندرج در نامه  ی شماره 1005/42022 
مورخ 89/12/10 در خصوص شماره گذاری تعداد 450 دستگاه خودرو ال 90 با شرايط مندرج در 
نامه فوق مطرح و مقرر گرديد در صورت عدم وجود مشكل قانونی و با رعايت ضوابط و مقررات 

موجود، مشكل از طريق پليس راهنمايی و رانندگی مرتفع گردد.
همچنين موضوع عدم شماره گذاری 200 دستگاه خودروی تويوتا كمری جهت استفاده در ناوگان تاكسيرانی 
شهر تهران كه از سوی معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران مطرح شد، در صورت عدم وجود مشكل 
قانونی و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، موضوع از نظر اعضای شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای 

كشور بالمانع است.

صورتجلسه نود و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
نود و هفتمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 9 صبح مورخ 90/6/20 در سالن جلسه  ی شهيد رجايی 

وزارت كشور برگزار شد. متن مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
1. جدول پيشنهادي اخذ جريمة تخلفات استفاده كنندگان، رانندگان و متصديان شبكة قطار شهري 
باتوجه به مباحث  و حومه، موضوع مادة 25 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي، مطرح و 
مطروحه از سوي اعضاي شوراي عالي و حساسيت موضوع، مقرر گرديد جلسه  اي با حضور اعضاي 
دادگستري،  وزارت  شامل  امر  متولي  نهادهاي  و  ارگان  ها  نمايندگان  و  عالي  شوراي  فني  كميتة 
فرمانداري تهران و مشهد، شركت  هاي بهره  برداري متروي تهران و مشهد، معاونت حقوقي رياست 
نتيجه  از كارشناسي دقيق،  جمهوري و نمايندة شركت راه آهن جمهوري اسالمي برگزار و پس 

حداكثر ظرف يك ماه جهت طرح در جلسة آتي شوراي عالي ارائه شود.
2. به منظور استفادة بهينه از تسهيالت موجود و اعمال مديريت صحيح در پارك  هاي حاشيه  اي شهرها 
در جهت بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك، پيش  نويس آيين  نامة اجرايي موضوع تبصرة 1 مادة 
15 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/8 مجلس شوراي اسالمي مطرح و مقرر 
گرديد نكته نظرات و پيشنهادات شوراي عالي استان  ها، حداكثر ظرف مدت 15 روز به طور كتبي 
اعالم گرديده و جلسة كميتة فني با حضور اعضاي كميتة فني شوراي عالي، نمايندة معاونت حقوقي 
رياست جمهوري و نمايندة وزارت امور اقتصادي و دارايي )خزانه( برگزار و نتيجة اتخاذ تصميم در 

جلسة آتي شوراي عالي ارائه شود.
3. باتوجه به تقاضاي افزايش مجوز طرح ترافيك موضوع نامة شمارة 40/538306 مورخ 1390/5/17 
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فقره  افزايش 2 هزار  با  بررسي موضوع،  و  از بحث  اعضاي شوراي عالي پس  تهران،  شهرداري 
برچسب مجوز ورود به محدودة طرح ترافيك موافقت كردند. در ضمن افزايش كارت شناور كاميون 
منوط به اعالم موافقت كتبي معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا و طرح مجدد آن در شوراي عالي 
خواهد بود. همچنين مقرر گرديد جدول توزيع اين 2 هزار فقره افزايش سقف بين گروه  هاي مختلف 
از سوي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران به دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور 

پيشنهاد شود تا پس از بررسي، مصوبة منضم و مبناي توزيع مجوزها قرار گيرد.
4. پيش  نويس دستورالعمل استفاده از چراغ گردان و آژير، موضوع مادة 60 و بند 100 مادة 1 آيين  نامة 
راهنمايي و رانندگي با اصالحاتي در 13 ماده و 6 تبصره به تصويب رسيد. مقرر گرديد دستورالعمل 
مربوط به تردد شخصيت  ها و خودروهاي امنيتي ويژه توسط معاونت امنيتي وزارت كشور با همكاري 

دستگاه  هاي امنيتي و معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا تهيه و به دستورالعمل فوق الحاق گردد.

دستور العمل استفاده از چراغ گردان و آژیر
)باستناد بند 100 ماده 1 و ماده 60 آیین نامه راهنمایي و رانندگي مصوب 1384(

فصل اول :تعاریف 
ماده 1- در اين دستورالعمل اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند :

1- چراغ گردان :عبارت است از چراغي با طراحي خاص كه نور آن براي جلب توجه به حالت چرخشي 
يا چشمك زن منعكس مي شود و به دو حالت تك يا چند فانوس ثابت يا سيار بكار برده شود و چراغ 

گردانهاي با فن آوري نوين نيز مشمول تعريف فوق مي گردند.
2-چراغ گردان تک فانوس سیار :چراغي با يك فانوس كه درزمان ماموريت روي سقف وسيله نقليه 

نصب و پس از پايان ماموريت ازمحل نصب آن برداشته مي شود.
با يك ياچند فانوس كه روي سقف وسيله نقليه به صورت ثابت به  3- چراغ گردان ثابت: چراغي 

نحوي نصب مي شود كه از عرض وسيله نقليه بيرون نباشد.
4- وسایل نقلیه انتظامي: وسايل نقليه اي كه درانجام ماموريت هاي نيروي انتظامي اعم از ترافيكي ، 

انتظامي ،امنيتي و عمليات ويژه مورد استفاده قرار مي گيرند.
5- وسایل نقلیه امدادي: وسيله ويژه خدمات پزشكي ، آتش نشاني و امداد اضطراري آب ، برق و گاز 

كه به وسيله راهنمايي و رانندگي تعيين و با مشخصات و عاليم ويژه مشخص مي شوند . 
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6- وسایل نقلیه خدماتي ویژه : وسايل نقليه موتوري كه ويژه انجام امور خدماتي مانند نظافت معابر و 
اماكن عمومي، برف روبي ، خط كشي معابر و نظاير آن مي باشند .  

فصل دوم : ویژگي ، شرایط نحوه استفاده از چراغ گردان و آژیر
ماده 2- رنگهاي مجاز براي استفاده از چراغ گردان وسايل نقليه انتظامي، امدادي و خدماتي ويژه به 

شرح ذيل باشد:
الف-  وسایل نقلیه انتظامي : قرمز ، آبي يا تركيبي از قرمز و آبي وساير رنگها 

ب-  وسایل نقلیه امدادي :  قرمز، زرد و يا تركيبي از قرمز و زرد مي باشد.
ج- خودروهاي خدماتي ویژه : رنگ زرد مي باشد. 

ماده 3- سامانه چراغ گردان و آژير ثابت بايستي به نحوي روي سقف وسيله نقليه نصب شود كه 
عرض آن از محازات وسيله نقليه بيشتر نباشد.

ماده 4- چراغ گردان تك فانوس سياربايد به گونه اي باشد كه پس از نصب موقت آن روي سقف و 
به هنگام استفاده از آن درحين حركت وسيله نقليه ودر انجام ماموريت از محل نصب خود جدا نشود.

نوع  با  متناسب  قرار مي گيرند  استفاده  يا سيار مورد  ثابت  با چراغ هاي گردان  آژير كه  ماده 5 - 
ماموريت بايستي درمحل مناسبي ازوسيله نصب شده و صداي آن استاندارد و متفاوت با صداي بوق 

معمولي باشد .
ماده 6- وسايل نقليه امدادي و خدمات ويژه صرفاً بهنگام انجام ماموريت هاي فوري حسب شرايط، 

مجاز به استفاده از چراغ گردان يا آژير يا هر دو خواهند بود. 
تبصره - وسايل نقليه انتظامي عالوه بر ماموريت هاي فوري ، بمنظور پيشگيري از جرم و تخلف نيز 

مي توانند از تجهيزات مذكور استفاده نمايند.
ماده 7- رعايت كليه قوانين و  مقررات راهنمايي و رانندگي براي كليه وسايل نقليه انتظامي، امدادي 
و خدماتي ويژه و دارا بودن مجوز ماموريت براي كليه وسايل نقليه امدادي و خدماتي ويژه الزامي است.

ماده 8- وسايل نقليه انتظامي و امدادي 
 هنگامي كه برا ي انجام مأموريت در حركتند در صورت به كاربردن چراغ گردان ويژه اعالم خطر يا 

آژير ، تا حدودي كه موجب بروز تصادف نشود ، مجاز به انجام اعمال زير مي باشند : 
الف – توقف در محل ممنوعه 

ب – تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر . 



196

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

پ – عبور از طرف چپ راه و همچنين دور زدن در نقاط ممنوعه . 
ت – گذشتن از چراغ قرمز يا رعايت نكردن عاليم ديگر ايست ، مشروط به اين كه از سرعت وسيله 

نقليه در اين گونه محل ها تا حداقل امكان كاسته شود . 
ث – عبور از خطوط ويژه با تشخيص و هماهنگي پليس.

تبصره1 : وسايل نقليه خدماتي ويژه مشمول مفاد اين ماده نخواهند بود .

فصل سوم : شرایط و چگونگي صدور مجوز استفاده از چراغ گردان و آژیر
ماده 9- صدور مجوز استفاده از چراغ گردان و آژير براي كليه وسايل نقليه امدادي و خدماتي ويژه 
وتعيين نوع چراغ و آژير ) ثابت وسيار و رنگ( و مدت اعتبار آن برعهده پليس راهنمايي و رانندگي ناجا 

خواهد بود.
تبصره- وسايل نقليه اي كه در بدو شماره گذاري كاربري آنها با تعاريف اين دستور العمل مطابقت 

دارند مكلفند ضوابط چراغ گردان و آژير را نيز رعايت نمايند.
ماده 10- درخواست كنندگان استفاده ازچراغ گردان و آژير براي وسايل نقليه خدماتي ويژه و امدادي 
موظف به ارائه مستندات مربوط به ضرورت و نوع ماموريت مورد نظر خود، همراه با اسناد و مدارك 
وسايل نقليه و رانندگان مربوط بادرخواست باالترين رده سازماني خود به راهنمايي و رانندگي نيروي 

انتظامي مي باشند.
تبصره – صدور مجوز استفاده از چراغ گردان و آژير براي وسايل امدادي و خدماتي ويژه در تهران بر 

عهده پليس راهور ناجا و در ساير استانها بر عهده پليس راهنمايي و رانندگي استان خواهد بود. 
ماده 11- راهنمايي و رانندگي پس از تطبيق درخواست متقاضيان با ضوابط اين دستور العمل نسبت 

به صدور مجوز ، حداكثر ، با اعتبار دو ساله اقدام خواهد نمود.
تبصره- پليس راهنمايي و رانندگي مي تواند حسب مورد مجوز تردد در خطوط ويژه را براي وسايل 

نقليه امدادي صادر نمايد.
ماده 12- از تاريخ تصويب اين دستورالعمل، كليه وسايل نقليه امدادي و خدماتي ويژه مكلفند ظرف 
مدت 6 ماه وضعيت خود را با شرايط و ضوابط اين دستورالعمل تطبيق ونسبت به اخذ مجوز جديد بر 

اساس اين دستورالعمل اقدام نمايند .
تبصره- پس از پايان مهلت مذكور در اين ماده ازتردد وسايل نقليه امدادي و خدماتي ويژه فاقد مجوز 
موضوع اين دستورالعمل جلوگيري به عمل خواهد آمد و ملزم به برداشتن تجهيزات امدادي منصوبه 
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مي باشند.
ماده 13- اين دستور العمل در 13 ماده و 6 تبصره تهيه ودر مورخ..90/3/26 به تصويب شوراي عالي 

هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور رسيده است. 

صورتجلسه نود و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
نود و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در تاريخ 90/9/28 در دفتر وزير 

محترم كشور رأس ساعت 10 صبح برگزار شد. 
در اين جلسه اعضاي حاضر گزارشي از عملكرد دستگاه متبوع و وضعيت موجود ترافيك شهر تهران 
ارائه و پيشنهادهايي را در قالب اقدامات مؤثر كوتاه مدت ارائه نمودند. پس از استماع مطالب مطروحه و 
بحث و بررسي الزم رهنمودها و نكاتي از طرف مقام عالي وزارت مطرح گرديد و موارد زير مورد توافق 

و جمع  بندي اعضا قرار گرفت:
1. باتوجه به لزوم كنترل هرچه دقيق  تر محدوديت  هاي ترافيكي و تأثير اعمال اين محدوديت  ها به ويژه 
بر بهبود شرايط زيست محيطي شهر، مقرر گرديد شهرداري تهران در اسرع وقت نسبت به تجهيز 
محدودة طرح زوج و فرد به سيستم مكانيزة كنترل و صدور جريمه از محل منابع داخلي شهرداري 

اقدام نمايد.
2. استانداري تهران نظارت و كنترل دقيق  تري بر نحوة اجراي مصوبة خود در خصوص كاهش ساعات 
در  نمايد.  اعمال  ذيربط  نهادهاي  و  دولتي  دستگاه  هاي  توسط  تهران  كاري رسمي مشاغل شهر 

صورت عدم اجراي مصوبه، تذكرات و گزارش الزم ارائه گردد.
3. مقرر گرديد پيگيري الزم جهت تخصيص حداكثري اعتبارات و بودجه  هاي مصوب در رديف  هاي توسعة 
ناوگان اتوبوسراني تهران و اعتبارات عمراني متروي تهران و همچنين يارانه  هاي بليط مترو و اتوبوس 

توسط وزارت كشور از معاونت برنامه  ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به عمل آيد.
4. مقرر گرديد هماهنگي و پيگيري الزم جهت تسريع در اجراي طرج سبك سازی شهر تهران از طريق 
اعمال روش  هاي نوين مديريت شهري، برون سپاري، دور كاري و نظاير آن از سوي معاونت توسعة 

مديريت و سرماية انساني رياست جمهوري به عمل آيد.
5. باتوجه به تأثير قابل توجه استفاده از سرويس  هاي همگاني به عنوان يكي از انواع حمل و نقل عمومي، 
اعضاي شوراي عالي پيشنهاد نمودند سرويس  هاي جمعي ادارات دولتي و نهادهاي عمومي با استفاده 
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از ناوگان مناسب و غيرآالينده و با بهره  گيري از امكانات بخش خصوصي مجدداً راه اندازي گردد.
از طـريق رسانه  هاي  از دوچرخه در سفرهاي كوتاه و سبك شهري  استفاده  6. مقرر گرديد موضوع 

عمومي خصوصًا رسانة ملي، جهت فرهنگ سازی به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.
محيطي شهر  زيست  آلودگي  هاي  ايجاد  در  موجود  موتورسيكلت  هاي  توجه  قابل  به سهم  باتوجه   .7
بكارگيري  موضوع  گرديد  مقرر  نقليه،  وسايل  اين  ايمني  نامناسب  وضعيت  همچنين  و  تهران 
موتورسيكلت  هاي برقي در قالب طرح  هاي حمايتي مورد توجه قرار گرفته و برنامه  ريزي الزم جهت 
توسعة اين نوع موتور سيكلت  ها با توجه به مزاياي آنها در ابعاد مختلف زيست محيطي، مصرف 

سوخت و ايمني به عمل آيد.
8. مقرر گرديد كلية دستگاه  هاي اجرايي در خصوص پياده سازی كامل موضوع توسعة خدمات الكترونيك 
ارائة خدمات به صورت غيرحضوري، همكاي  از طريق دفاتر پيشخوان و ديگر روش  هاي  دولت 
الزم را بنمايند. در اين خصوص مقرر شد جلسه  اي با حضور مسئولين ذيربط از وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات در محل دبيرخانة شوراي عالي جهت هماهنگي و شناخت مشكالت و راهكارها 

تشكيل گردد.
9. باتوجه به ضعف جدي موجود در حوزة فرهنگ عبور و مرور، مقرر گرديد هماهنگي الزم با سازمان 
صدا و سيما براي استفادة هرچه بيشتر از ظرفيت رسانة ملي براي آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي 

ترافيك به عمل آيد.

صورتجلسه نود و نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
نود و نهمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 10 صبح مورخ 90/10/27 در سالن جلسه  ی شهيد رجايی 

وزارت كشور برگزار شد. متن مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
1. كليات آيين  نامة اجرايي موضوع تبصرة 1 مادة 15 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به تصويب رسيد 
و مقرر گرديد پيشنهادات و نكته نظرات اعضاي شوراي عالي با همكاري نهادها و ارگان  هاي مرتبط 
در دبيرخانة شوراي عالي مطرح و پس از بررسي و تأييد مراتب به منزلة تأييد شوراي عالي هماهنگي 

ترافيك شهرهاي كشور بوده و جهت سير مراحل تصويب در هيأت محترم دولت ارسال گردد.
2. باتوجه به اظهارات برخي اعضاي شوراي عالي در خصوص وجود نواقص و ابهامات اجرايي در برخي 
مفاد قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي و لزوم اصالح موارد، مقرر گرديد دبيرخانة شوراي 
عالي نسبت به اخذ نظرات و جمع  بندي اصالحات الزم ر متن اين قانون، اليحة اصالحية قانون 
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از تصويب جهت طرح در هيأت  تهيه و پس  آتي شوراي عالي  را جهت طرح در جلسة  يادشده 
محترم دولت ارسال نمايد. همچنين مقرر گرديد موضوع از طريق شوراي عالي استان  ها هم مورد 

پيگيري قرار گيرد.
رانندگان و متصديان قطارهاي شهري و  3. جدول پيشنهادي اخذ جرايم تخلفات استفاده كنندگان، 
حومه موضوع مادة 25 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مطرح شد و مقرر گرديد پيشنهادات 
اعضاي شوراي عالي با همكاري نمايندگان معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري، 
راه آهن، فرمانداري تهران و شركت بهره  برداري متروهاي تهران و مشهد مجدداً در جلسة كميته 

فني مورد بررسي قرار گرفته و پس از كارشناسي دقيق، در جلسة آتي شوراي عالي مطرح گردد.
ترافيك شهرهاي كشور،  عالي هماهنگي  نود و ششمين جلسه شوراي  از مصوبات  اول  بند  پيرو   .4
به منظور بهبود وضعيت عبور و مرور و توسعة حمل و نقل همگاني، مطالعات جامع حمل و نقل و 
ترافيك شهر اروميه باتوجه به گزينة برتر پيشنهادي مشاور مطالعات )سناريوي هفتم(، ديدگاه  هاي 
استانداري آذربايجان غربي و شهرداري اروميه و صورتجلسه مورخ 89/7/11 كميتة فني شوراي 
عالي شامل اصالح هندسي و توسعة شبكة معابر، تعيين نياز تقاطع  ها به چراغ راهنمايي، مديريت 
پاركينگ، يكطرفه سازی خيابـان  ها، روش  هاي مديريت تقاضاي سفر و ايجاد دو خط اتوبوسراني 

سريع السير با رعايت كلية مالحظات ايمني به تصويب نهايي رسيد.
5. مطالعات تكميلي انتخاب نوع سامانه براي اتصال اسالمشهر به خط 3 متروي تهران كه براساس 
تصميم هشتاد و نهمين جلسه شوراي عالي انجام گرديد، مطرح شده كه ضمن تصويب كريدور 
پيشنهادي، تصميم  گيري و انتخاب گزينة نهايي به انجام مراحل طراحي و تفصيلي )مطالعات مرحلة 
1 و 2 اجرايي( موكول گرديد. بر اين اساس مقرر شد شهرداري اسالمشهر با هماهنگي شركت 
مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور نستب به انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد اقدام و با عنايت به 
دستور رياست محترم جمهوري و پيگيري  هاي معموله، مراحل انجام مطالعات اجرايي مربوطه و 

آغاز عمليات اجرايي پروژه را از طريق مبادي ذيربط به انجام رساند.
قطارهاي  راهبري  آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهينامة  انتخاب،  6. در خصوص دستورالعمل 
شهري و حومه، موضوع مادة 42 آيين  نامة راهنمايي و رانندگي، مقرر گرديد پيش  نويس تهيه شده 
مجدداً در كميتة فني طي يك جلسه مورد ارزيابي نهايي قرار گرفته و در جلسة آتي شوراي عالي 

جهت تصويب ارائه گردد.
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آیين نامه اجرایي موضوع تبصره )1( ماده )15( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 
مصوب 89/12/8 مجلس شوراي اسالمي

ماده 1- در اين آيين نامه اصطالحات بكار رفته در معاني مشروحه ذيل استفاده می شوند :
الف( قانون : قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/8 مجلس شوراي اسالمي.

ب( قانون تأسيس : قانون تأسيس شوراهاي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1372/12/8 
مجلس شوراي اسالمي.

ج( شوراي عالي : شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور.
د( شوراي همتا : شوراي هماهنگي ترافيك استان. 

 هـ( معابر شهري پر ترافيك : معابر اصلي شهري كه داراي تردد پر حجم و پايدار در فاصله زماني
7 صبح تا 9 شب بوده يا معابري كه در حاشيه آنها مراكز اداري ، تجاري ، صنعتي و خدماتي ،درماني 

و آموزشي قرار دارند و ممنوعيت توقف ندارند.
و( حق توقف : مبلغي است كه توسط شهرداري بابت حق توقف وسايل نقليه در پارك های حاشيه اي بر 
اساس ضوابط و جداولي كه توسط وزارت كشور تهيه می شود دريافت و به خزانه عمومي واريز می گردد.

ز( متصديان : افرادي مورد وثوق كه داراي ديپلم متوسطه بوده و توسط شهرداريها و يا شركت های 
پيمانكاري جذب، تحت آموزش قرار گرفته و بكارگيري می شوند.

ح( ممنوعيت توقف : مجاز نبودن توقف و پارك وسايل نقليه در نقاطي كه با نصب عالئم يا بر اساس 
ماده163 آيين نامه راهنمايي و رانندگي و ساير مقررات معين گرديده است.

از  استفاده   ، توقف  پرداخت حق  انداختن سكه،  با  كه  است  دستگاهي   : متر(  )پاركو  ايست سنج  ط( 
كارتهاي اعتباري يا روش هاي ديگر ، اجازه توقف را در مدت زمان معين به وسيله نقليه می دهد.

ماده 2- توقف وسايل نقليه در محل هايی كه براي پارك های حاشيه اي در نظر گرفته شده است با 
رعايت ساير مقررات راهنمايي و رانندگي در نيم ساعت اول توقف رايگان خواهد بود. پرداخت حق 

توقف در محل های تعيين شده پس از سپري شدن نيم ساعت اول صورت خواهد گرفت.
تبصره 1 : مرجع تشخيص اين معابر با پيشنهاد شهرداري و راهنمايي و رانندگي و تأييد شوراي همتا مي باشد.

تبصره 2 : نحوه مديريت پارك حاشيه اي و تعيين معابر پر ترافيك بايستي با رويكرد مديريت بهينه 
زماني و مكاني فضاهاي پارك حاشيه اي )مديريت تقاضاي پاركينگ ( و ايجاد انگيزه براي توسعه 

پارك های غيرحاشيه اي بويژه پاركينگ های عمومي می باشد.
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ماده 3- پارك وسيله نقليه بدون پرداخت حق توقف پس از  نيم ساعت اول به منزله ارتكاب تخلف 
توقف ممنوع خواهد بود كه توسط مأموران موضوع ماده 2 قانون با آن برخورد خواهد شد.

ماده 4 - شهرداري ها موظف اند با هماهنگي راهنمايي و رانندگي مربوطه صرفاً در معابر شهري پر 
ترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي عالئم منصوبه ممنوعيت توقف وجود ندارد مبادرت به 
نصب تجهيزات و تعيين محل های پارك حاشيه اي متناسب با ابعاد استاندارد پارك وسايل نقليه نمايد.

تبصره 1 : شهرداري ها مكلف هستند ساز و كار الزم براي چگونگي اخذ حق توقف از قبيل دستگاه های 
ايست سنج، خود پرداز و امثال آن و واريز آن به حساب خزانه عمومي را فراهم سازند.  

تبصره 2 : شهرداري ها می توانند اجراي كنترل پارك حاشيه اي را به بخش خصوصي واگذار و بر آن 
نظارت نمايند.  

تبصره 3 : واگذاري موضوع قرارداد بخش خصوصي و پيمانكار اوليه، به پيمانكار بعدي غير، ممنوع است.

تبصره 4 : صالحيت پيمانكار و نحوه انتخاب پيمانكار واجد بر اساس قوانين و مقررات مربوط می باشد.
تكاليف  رافع مسؤوليتها و  پيمانكار بخش خصوصي  به  پارك حاشيه اي  واگذاري كنترل   : تبصره 5 

شهرداري ها در اينخصوص نخواهد بود.
ماده 5- شرايط جذب و بكارگيري متصديان كنترل پارك های حاشيه اي :

الف( دارا بودن حداقل مدرك سيكل.
ب(نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفري.

ج( شركت و موفقيت در دوره آموزشي مربوطه.
د( دارا بودن سالمت جسمي و رواني و حسن خلق.

ماده 6- متصديان كنترل پارك های حاشيه اي موظف اند در طول ساعات تعيين شده )7 صبح تا 9 
شب( با لباس مخصوص و متحد الشكل و با نصب نام و نشان روي لباس و همراه داشتن كارت 

شناسايي نسبت به كنترل توقف وسايل نقليه برابر ضوابط اقدام نمايند.
ماده 7 - شهرداري ها موظف به آموزش سر فصل های تئوري و عملي عوامل و متصديان پارك های 
حاشيه از قبيل چگونگي هماهنگي با عوامل راهنمايي و رانندگي، كنترل و اعمال ضوابط پارك های 

حاشيه اي و نحوه برخورد با مردم و... می باشند.  
ماده 8- متصديان كنترل پارك های حاشيه اي حق مداخله در تنظيم عبور و مرور و اجراي مقررات 

راهنمايي و رانندگي ندارند.
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ماده 9- دريافت هرگونه وجه اضافي توسط متصديان كنترل پارك های حاشيه اي ممنوع می باشد.
تبصره 1 : در صورت وقوع هرگونه تخلف از مواد 7 و 8 اين آيين نامه، موضوع در كميسيون متشكل 

از نمايندگان شهرداري ، پليس راهور و نماينده پيمانكار مطرح و رسيدگي می گردد.

صورتجلسه یكصدمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصدمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 9 صبح مورخ 91/3/9 در سالن جلسه  ی شهيد رجايی وزارت 

كشور برگزار شد. متن مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
1. مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر اراك باتوجه به بررسي  هاي كارشناسي كميتة فني شوراي 
به  استانداري مركزي  ترافيك  مورخ 89/6/22 شوراي هماهنگي  و مصوبة شمارة 53747  عالي 
حمل و نقل  شبكة  يك  شامل   6 شماره  سناريوي  اراك،  شهرداري  گرديد  مقرر  و  رسيد  تصويب 
اتوبوس تندرو )BRT( و پيشنهادهاي مربوط به توسعه و اصالح  از دو خط  با استفاده  همگاني 
راهكارهاي  و  معابر  شبكة  جهت  بندي  ترافيك،  طرح  محدودة  راهكارهاي  شهري،  معابر  شبكه 
مديريتي پيشنهاد شده را اقدام و هر 6 ماه يكبار عملكرد و فعاليت  هاي انجام شده را استانداري 

مركزي به دبيرخانة شوراي عالي گزارش نمايد.
2. كليات مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر يزد شامل توسعه و اصالح شبكة حمل و نقل همگاني 
ترافيك،  طرح  محدودة  معابر،  شبكة  جهت  بندي  مطالعات،   6 گزينة  تندرو(  اتوبوس  و  )اتوبوس 
به تصويب رسيد.  راهكارهاي مديريتي  پاركينگ و ساير  ساماندهي موتورسيكلت  ها و ساماندهي 
همچنين مقرر گرديد در خصوص موضوع سامانة حمل و نقل انبوه ريلي طي مطالعات تكميلي در 

كميتة فني بررسي و نتيجه به شوراي عالي جهت اتخاذ تصميم ارائه گردد.
3. دستورالعمل انتخاب، آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهينامة راهبري قطارهاي برقي شهري 
و حومه، موضوع مادة 42 آيين  نامة راهنمايي و رانندگي )مصوب 1384/4/8( به شرح پيوست به 

تصويب رسيد:
3-1. براساس مادة 1 اين دستورالعمل، شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( به دليل برگزاري 
بي  وقفه دوره  هاي آموزش راهبري و صدور گواهينامه به مدت بيش از 10 سال، داراي مجوز آموزش 

و صدور گواهينامه راهبري باشد.
3-2. به شركت قطار شهري مشهد و حومه با توجه به بهره  مندي از امكانات مناسب و دارا بودن شرايط 
و صالحيت الزم، اجازه داده مي  شود كه به مدت 3 سال نسبت به برگزاري دورة آموزش راهبري 
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و صدور گواهينامه اقدام نمايد. بديهي است در پايان اين مدت و در صورت حفظ صالحيت  هاي 
الزم، اين مجوز با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور قابل تمديد خواهد بود.

صورتجلسه یكصد و یكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصدو يكمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 9:30 صبح مورخ 91/7/4 در دفتر معاونت هماهنگی 

امور عمرانی برگزار شد و تصميماتی به شرح ذيل اتخاذ گرديد

1. اصالح دستورالعمل استفاده از چراغ گردان و آژیر
پيرو درخواست شمارة 100/247 مورخ 91/3/2 وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
در خصوص اصالح دستورالعمل استفاده از چراغ گردان و آژير موضوع مادة 60 آيين  نامة راهنمايي و 

رانندگي، بند 5 و 6 مادة 1 و كل مادة 2 به شرح زير اصالح گرديد:
بند 5 مادة 1: وسايل نقلية امدادي: وسايل ويژة خدمات پزشكي و آتش  نشاني

بند 6 مادة 1: وسايل نقلية خدماتي: وسايل نقلية موتوري ويژه انجام امور خدماتي مانند خدمات اضطراري 
آب، برق و گاز، نظافت معابر و اماكن عمومي، برف  روبي، خط  كشي معابر

مادة 2- رنگ  هاي مجاز براي استفاده از چراغ گردان وسايل نقلية انتظامي، امدادي، خدماتي به شرح 
زير مي  باشد:

انتظامي،  نقلية  آبي و ديگر وسايل  راهور رنگ  ترافيكي  انتظامي مختص عمليات  نقلية  الف( وسايل 
امنيتي و عملياتي ويژه رنگ قرمز

ب( وسايل نقلية امدادي: خودروهاي آتش نشاني رنگ قرمز و خودروهاي آمبوالنس رنگ آبي
ج( خودروهاي خدماتي رنگ زرد

وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي موظف گرديد ظرف مدت 6 ماه نسبت به جايگزيني و 
نصب چراغ گردان آبي رنگ بر روي كلية آمبوالنس  ها اقدام نمايد.

2. بررسی اصالح حدود چهارگانة محدودة طرح زوج و فرد تهران

نامة  راهور موضوع  پليس  توسط  تهران  فرد  و  زوج  درخواست اصالح حدود چهارگانة محدودة طرح 
شمارة 13152 مورخ 91/2/25 و نامة شمارة 40/697488 مورخ 90/6/27 معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران به دليل پايداري وارونگي دما در ماه  هاي آبان و آذر، مورد تصويب قرار نگرفت و مقرر 
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گرديد موضوع با هماهنگي و حضور نمايندگان استانداري تهران، در جلسات آتي شوراي عالي مورد 
بررسي قرار گيرد.

3. ضوابط تبلیغات در ناوگان حمل و نقل عمومي شهري
پيرو مصوبة نود و يكمين جلسه شوراي عالي در خصوص ضوابط تبليغات در ناوگان حمل و نقل عمومي 
شهري و با عنايت به مصوبة ستاد هدفمندسازي يارانه  ها در خصوص تبليغات در بدنة خارجي ناوگان 
تاكسيراني شهري كشور، ضمن تأكيد بر اجرايي شدن مصوبات فوق و در راستاي حمايت از رانندگان 

خدوم تاكسي شهري و كنترل نرخ خدمات اين بخش در سراسر كشور، مقرر گرديد:
1.  پليس راهنمايي و رانندگي ناجا ضمن لغو هر گونه دستور جلوگيري از اجراي اين مصوبه، تعامل 

الزم براي پياده سازی طرح را به عوامل زيرمجموعة خود ابالغ نمايد.
2.  پيشنهادات پليس راهـور ناجا و شهرداري تهران در خصوص اصالح ضوابط فوق در جلسه  اي با 

حضور اعضاي كميتة فني ونمايندگان شهرداري تهران واتحادية تاكسيراني رسيدگي گردد.

4. افزایش سهم جانبازان و خانوادة معظم شهدا از مجوزهاي طرح ترافیک تهران
پيرو درخواست شمارة 4001/820/3896 مورخ 90/12/17 قائم مقام محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران 
در خصوص افزايش سهم جانبازان و خانوادة معظم شهدا از مجوزهاي طرح ترافيك تهران به منظور 
افزايش هزار فقره آرم ورود به محدودة ممنوعه در سال جاري موافقت  با  نياز اين عزيزان  پاسخ به 

گرديد.
همچنين مقرر گرديد در سال  هاي آتي از كل تعداد آرم  هاي مصوب قبلي، 2 هزار فقره از سهمية 

دستگاه  هاي دولتي و عمومي كاسته و به سهمية جانبازان و خانوادة معظم شهدا اضافه گردد.
همچنين شهرداري تهران موظف گرديد در سال آتي تعداد آرم  هاي روزانه ورود به محدودة ممنوعه 
را از 10 هزار فقره به 15 هزار فقره افزايش دهد و به همين تعداد از كل آرم  هاي ساالنة ورود به محدودة 

ممنوعه بكاهد.
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صورتجلسه یكصد و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصدو دومين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 10:30 صبح مورخ 91/10/5 در دفتر معاونت هماهنگی 

امور عمرانی برگزار شد. مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
1. در خصوص مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر همدان، پس از ارائة توضيحات الزم از طرف 
مشاور طرح در خصوص جزئيات كامل مطالعات و همچنين سناريوي برتر پيشنهادي جهت بهبود 
سؤاالت  و  ابهامات  برخي  وجود  به  توجه  با  شهري،  همگاني  حمل و نقل  توسعة  و  مرور  و  عبور 
مطروحه از سوي اعضاي محترم شوراي عالي، مقرر گرديد تصميم  گيري نهايي منوط به نظر كميتة 
منزلة تصويب  به  فني شوراي عالي  رفع سؤاالت در كميتة  و  بنابراين تصويب، طرح  باشد.  فني 

شوراي عالي خواهد بود.
 2 بند  موضوع  رانندگي،  تخلفات  به  رسيدگي  قانون جديد  مفاد  در خصوص  اصالحي  پيشنهادات   .2
مصوبات نود و نهمين جلسه شوراي عالي ترافيك، بنا به نظر اعضاي محترم شوراي عالي باتوجه 
ابعاد كامل  اين قانون طي نشده و الزم است  اينكه هنوز مدت زمان الزم براي دورة اجراي  به 
اجراي قانون در طي دوره  اي حدود چهار ساله مشخص گردد، مقرر گرديد پيشنهادات ارائه شده 

فعاًل مسكوت بماند.

صورتجلسه یكصد و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصد و سومين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 10:30 صبح مورخ 92/5/2 در دفتر معاونت هماهنگی 

امور عمرانی برگزار شد. مصوبات اين جلسه به اين شرح است:

1.  افزایش تعداد مجوز ورود به محدودة طرح ترافیک تهران
سازمان  رئيس  و  تهران  شهردار  محترم  معاون   92/2/15 مورخ   40/141131 شمارة  درخواست  پيرو 
حمل و نقل و ترافيك در خصوص افزايش تعداد مجوز ورود به محدودة طرح ترافيك، موضوع، مورد 

طرح و بررسي قرار گرفته و موارد زير به تصويب رسيد:
1. شهرداري تهران مي  تواند از ظرفيت فروش روزانة مجوز طرح ترافيك كسر )حداكثر 5 هزار عدد( و 

به ظرفيت ساالنه اختصاص دهد و يا بر حسب ضرورت به صورت معكوس عمل نمايد.
2. شهرداري تهران پيشنهادات خود را در خصوص تغيير مدل فروش ساالنه به روش روزانه به شوراي 

عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ارائه نمايد.
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3. باتوجه به موضوع آلودگي هوا به ويژه در ماه  هاي آذر و دي ماه هر سال، كميته  اي متشكل از سازمان 
حفاظت محيط زيست، شهرداري تهران و راهور تهران پيشنهادات مشترك خود را در خصوص 
ضوابط و مكانيزم كنترل تعداد خودروي ورودي به محدوده طرح ترافيك جهت بررسي و تغييرات 

احتمالي در دستورالعمل كميتة اضطرار مواقع آلودگي هوا به شوراي عالي ارائه نمايد.
4. با افزايش 10 درصد به بهاي مجوزهاي طرح ترافيك براي سال 92 موافقت گرديد.

5. با افزايش 5 درصد به سرجمع مجوزهاي طرح ترافيك براي سال 92 موافقت گرديد.
تعداد  افزايش  ترافيك  طرح  پوشش  تحت  مناطق  ترافيك  حجم  شده،  انجام  مطالعات  دليل  به   .6

مجوزهاي صادره در سال  هاي آينده امكان  پذير نخواهد بود.

2. تصویب مطالعات جامع حمل  ونقل و ترافیک شهر زاهدان
گزارشي از مطالعات جامع حمل  ونقل و ترافيك شهر زاهدان ارائه شد و نتيجه جمع  بندي 5 جلسة كميتة 

فني شوراي عالي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
1. شبكة اتوبوسراني شهر زاهدان تا سال 1397، با بهبود خطوط فعلي و افزايش 5 خط ويژه براي عبور 
و مرور و در افق بلندمدت تا سال 1407 به صورت تركيب خطوط اتوبوسراني و يك كريدور انبوه 
بر مسافر و سه خط BRT مورد تأييد قرار گرفت. احداث خطـوط انبوه بر نيازمند مطالعات كامل و 

رعايت مسائل زيست محيطي و رعايت حقـوق شهروندان است.
2. شهرداري زاهدان موظف گرديد نسبت به توسعه و اصالح شبكة معابر، ساماندهي خطوط تاكسيراني 

و ايجاد محدودة طرح ترافيك اقدام نمايد.

3. تصویب مطالعات جامع حمل  ونقل و ترافیک شهر بندرعباس
براساس مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر بندرعباس پس از كارشناسي و تأييد در جلسات كميتة 

فني شوراي عالي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
1. شبكة اتوبوسراني شهر بندرعباس تا سال 1405 با اصالح و ساماندهي خطوط موجود و افزايش يك 
خط ويژه و براي افق بلندمدت تا سال 1410 به صورت تركيب خطوط اتوبوسراني و يك كريدور 
بلوار جمهوري و همچنين يك كريدور   – امام حسين )ع(  انبوه  بر مسافر در راستاي خيابان  هاي 

انبوه  بر مسافر در راستاي خيابان امام خميني )ره( – خيابان ساحلي مورد تأييد قرار گرفت.
كريدور  انتخاب  اقتصادي،  توجيه  نظر  از  مسافر  بر  انبوه  سيستم  هاي  مورد  در  تكميلي  مطالعات   .2
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برتر، تكنولوژي، تجهيزات، ايستگاه  ها، ظرفيت، عملكرد سيستم و تعداد واگن  ها و مطالعات زيست 
محيطي با تأكيد بر جلوگيري از عدم قطع اشجار در جلسات كميتة فني شوراي عالي مطرح و پس 

از تأييد براي بررسي و تصويب به شوراي عالي ترافيك ارائه خواهد شد.
شبكة  ساماندهي  معابر،  شبكة  اصالح  و  توسعه  خصوص  در  گرديد  موظف  بندرعباس  شهرداري   .3

تاكسيراني و ايجاد محدودة طرح ترافيك اقدامات الزم را انجام دهد.

4. اصالح خطوط قطار شهری تهران
با پيشنهاد شوراي هماهنگي ترافيك استان اصفهان، تغيير مسير مترو اصفهان از مسير شرقي )پايانه 
كاوه – آزاد راه معلم – شاهين شهر( بطول 23/8 كيلومتر به دليل مالحظات اقتصادي و ترافيكي به 
مسير غربي )پايانه كاوه – پاسداران – بزرگراه آزادگان – شاهين شهر بطول 27/4 كيلومتر به احتساب 
7/7 كيلومتر مسير كاوه – پاسداران كه قباًل احداث گرديده – مسيري بطول 19/7 كيلومتر موافقت 

گرديد.
تبصره 1- رعايت مسقف بودن گالري در سراسر طول مسير و رعايت استانداردها الزامي است. 

مطالعات  انجام  درخصوص   91/11/28 مورخ  اصفهان  استان  هماهنگي  شوراي  مصوبه   -2 تبصره 
طراحي امتداد مطالعات طراحي امتداد خط 2 قطار شهري اصفهان براي اتصال ريلي مجموعه شهري 
برخوار )حبيب آباد، دولت آباد، دستگرد، خورزوق، گز و گرگاب( ،  با توجه به تغييرات صورت گرفته در 

خط ريلي اصفهان – شاهين شهر، از نظر كميته فني بالمانع است.

5. تصویب ضوابط تبلیغات در ناوگان حمل و نقل عمومي کشور
پيرو درخواست شمارة 13/7/03/4/54518/8638848 مورخ 92/4/16 رئيس پليس محترم راهنمايي و 
رانندگي ناجا در خصوص اصالح مصوبة نود و يكمين جلسه شوراي عالي در خصوص ضوابط تبليغات 
در ناوگان حمل و نقل عمومي كشور موضوع مادة 207 آيين  نامة راهنمايي و رانندگي، اعضاي شوراي 
اجراي  بخش  اين  خدمات  نرخ  كنترل  و  شهري  تاكسي  خادم  رانندگان  از  حمايت  راستاي  در  عالي 
ضوابط تبليغات در بدنة خارجي ناوگان تاكسيراني شهري كشور تأكيد كرده و مقرر گرديد طرح يادشده 
يك سال به صورت آزمايشي اجرا شود و پيشنهادات پليس راهور ناجا و شهرداري تهران و اتحادية 
تاكسيراني در خصوص اصالح ضوابط فوق و رفع موانع و مشكالت مورد بازبيني قرار گرفته و مجدداً 

به شوراي عالي ارائه شود.
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6 . تصویب همسان سازی تابلوهاي راهنمایي و رانندگي
پيشنهاد نمايندة راهور ناجا در خصوص همسان سازی تابلوهاي راهنمايي و رانندگي مورد تصويب قرار 
گرفت و مقرر شد كارگروهي متشكل از نمايندگان شهرداري تهران و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران و ادارة استاندارد و تحقيقات صنعتي طرح آمايش همسان  سازي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي را 

تهيه و براي طرح و بررسي به شوراي عالي ارائه شود.

صورتجلسه یكصد و چهارمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصد و چهارمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 13 مورخ 92/8/29 در سالن اجتماعات طبقه 11 

وزارت كشور برگزار شد. مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
1. پيشنهاد استانداري تهران، موضوع نامة شمارة 41/6796/د مورخ 92/8/27 در خصوص اجراي طرح 
زوج و فرد از در منزل )مبدأ( تا پايان بهمن ماه سال جاري مطرح و پس از بحث و گفت  وگو مورد 

تصويب قرار نگرفت.
شماره  و   92/8/25 مورخ   92/01/44660 شمارة  نامه  هاي  موضوع  تهران،  استانداري  پيشنهاد   .2
41/6796/د مورخ 92/8/27، در خصوص ايجاد محدودة جديد طرح زوج و فرد )رينگ سوم( با ابعاد 

بزرگ  تر از محدودة فعلي زوج و فرد مطرح و پس از بحث و گفتگو، مورد تصويب قرار نگرفت.
3. با استناد به مادة 7 قانون نحوة جلوگيري از آلودگي هوا، در وضعيت اضطرار، استاندار تهران مي  تواند 
با اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر اينكه سالمت انسان و محيط زيست در 
مخاطره است، دستورات الزم را در خصوص اعمال طرح زوج و فرد در محدودة شهر تهران و به صورت 

موقت، رأسًا اعالم نمايد.

تبصره: وضعيت اضطرار آلودگي هوا براساس ميانگين شاخص آلودگي هوا )PSI( در شهر تهران مي  باشد.

صورتجلسه یكصد و پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصد و پنجمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 9 صبح مورخ 92/9/19 در سالن اجتماعات ساختمان 

شهيد رجايی وزارت كشور برگزار شد. مصوبات اين جلسه به اين شرح است:
1. مقرر گرديد استانداری گيالن با همكاری شهرداری رشت و مشاور طرح نسبت به اصالح و تكميل 
و  نقليه  وسايل  انواع  به  مردم  گرايش  شهر،  واقعی  شرايط  و  آمار  براساس  پيشنهادی،  سناريوهای 
محدوديت  های موجود، اقدام نمايد. همچنين كليه راهكارهای پيشنهادی راه اعم از راهكارهای مربوط 
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به شبكه معابر، حمل و نقل همگانی و روش  های مديريتی، در افق كوتاه مدت و بلند مدت و با جزئيات 
و به صورت قابل مقايسه با يكديگر و زمان بندی شده به دبيرخانه شورای عالی ارائه نمايد.

2. در خصوص به كارگيری خودروی تيبا به عنوان تاكسی به شرح زير تصميم گيری شد:
الف( خودروی تيبا به دليل موارد اعالمی از سوی اعضا نظير فقدان ايمنی، ظرفيت ناكافی سرنشين، 
سيستم  های  نامناسب  عملكرد  بدنه،  و  در  نامناسب  طراحی  زياد،  استهالك  موتور،  ناكافی  توان 
گرمايشی و سرمايشی باتوجه به توان موتور و ميزان لرزشی و نفوذ صدا به داخل اتاق برای استفاده 

به عنوان تاكسی مناسب تشخيص داده نشد.
ب( مقرر گرديد اتحاديه تاكسيرانی شهرهای كشور استانداردهای طراحی، توليد و تست خودرو برای 
تاكسی را با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، مؤسسه ملی استاندارد و 
تحقيقات صنعتی، راهور ناجا، سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداری تهران، اتحاديه سازمان  های 
حمل و نقل همگانی و نمايندگان خودروسازان تهيه و نتيجه را به صورت يك بسته كامل به دبيرخانه 

شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور ارائه نمايند.

صورتجلسه یكصد و ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصد و ششمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 9 صبح مورخ 93/3/11 در سالن اجتماعات ساختمان 

شهيد رجايی وزارت كشور برگزار شد. مصوبات اين جلسه به اين شرح است:

1- تغییر سامانه قطار شهري شهر کرمانشاه از مونوریل به قطار سبک شهري
تغيير سيستم قطار شهري شهر كرمانشاه از مونوريل به قطار سبك شهري با عنايت به مصوبات جلسات 
مورخ 92/5/3 و 92/12/14 شوراي هماهنگي ترافيك استان كرمانشاه، درخواست معاون محترم امور 
عمراني استانداري كرمانشاه مندرج در نامه شماره 71/4/41/1671 مورخ 93/1/18، مصوبات جلسه 
مورخ 93/2/8 كميته فني شوراي عالي و همچنين توضيحات شفاهي ارائه شده توسط معاون هماهنگي 
نماينده شوراي اسالمي شهر كرمانشاه در جلسه مورخ 92/3/11  استانداري، شهردار و  امور عمراني 
شوراي عالي و همچنين داليل فني و مستندات ارائه شده توسط مهندسين مشاور رهپويان در خصوص 

اجرايي نبودن سيستم مونوريل در بخش جنوبي مسير با رعايت شرايط زير مورد تصويب قرار گرفت:
1-1- مسير خط به طول 13كيلومتر با  13 ايستگاه طبق مسير مصوب قبلي)از طاق بستان تا ميدان 
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فردوسي( اجراگردد.
1-2-  با توجه به مالحظات شهرسازي و بافت تاريخي و عرض كم معابر در نيمه جنوبي شهر، 5/5 
كيلومتر از مسير خط حد فاصل سه راه بيست و دو بهمن تا ميدان فردوسي به صورت زيرزميني و 

تونل اجرا گردد.
با توجه به مالحظات فني، اقتصادي و اجتماعي، ضمن حفظ تأسيسات ايجاد شده در بخش   -3-1

شمالي مسير، اصالحات سازه  اي مربوط به اين تغيير فن  آوري در نظر گرفته شود.
1-4- باتوجه به اهميت ميدان آزادي در شبكه معابر شهر كرمانشاه، قطعه مربوط به تغيير كد ارتفاعي از 
پل به تونل به گونه  اي انتخاب شودكه بر جريان عبور و مرور در محدوده اين ميدان اثر سو نگذارد.

مشخصات  كرمانشاه،  شهري  سبك  قطار  براي  نياز  مورد  واگن  هاي  و  فن  آوري  انتخاب  در   -5-1
واگن  هاي مورد استفاده در سامانه  هاي ريلي ساير شهرهاي كشور مورد نظر قرار گيرد.

1-6- مكان  يابي و طراحي ايستگاه ها به ويژه در قسمتي كه به صورت تونل اجرا می شود به گونه  اي 
انجام پذيرد كه حداكثر سهولت دسترسي به تسهيالت ريلي و استفاده از مجتمع  هاي ايستگاهي 

براي شهروندان فراهم آيد.
1-7- مشخصات فني عرشه پل و نوع سيستم برق رساني، نحوه احداث تونل و مشخصات مربوطه، 
نحوه حل مسائل مربوط به عوارض طبيعي و تأسيسات شهري و معارضين موجود پس از مطالعه 

كارشناسي دقيق به تصويب شوراي هماهنگي ترافيك استان برسد.
1-8- طرح های مربوط به تغيير كاربري در محدوده ايستگاه های بخش تونلي براي اخذ مصوبه به 

كميسيون طرح تفصيلي )ماده 5( استان كرمانشاه ارسال گردد.
1-9- ضوابط مطرح شده از سوي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه 
در خصوص محدوده بافت و اماكن تاريخي شهر، در طراحي و اجراي تونل و ايستگاه های مصوب 

رعايت گردد.

شهرهاي  ترافیک  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسات  برگزاري  آیین  نامه  تصویب   -2
کشور 

 آيين  نامه برگزاري جلسات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور به شرح زير مورد تصويب 
قرار گرفت:
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آیين نامه برگزاری جلسات شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور
ماده 1. شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور كه از اين پس شورای عالی ناميده می شود 

مركب از اعضای زير می باشد:
1. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستايی وزير كشور، رياست شورا.

2. معاون وزير راه و شهرسازی.
3. معاون وزير ارتباطات و فن آوری اطالعات.

4. معاون معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری.
5 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست يا معاون وی.
6. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي.

7. رئيس شورای عالی استان ها.
8. رئيس شورای اسالمی شهر و شهردار شهر مربوطه حسب مورد با حق رأی )مجموعًا يك رأی(.

ماده 2. دبيرخانه شورای عالی می تواند از نمايندگان ساير دستگاه ها برای شركت در جلسات شورای 
عالی بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

و  جامع حمل و نقل  و  ساماندهی  مطالعات  طرح های  بررسی  برای  عالی  شورای  جلسات  در   .3 ماده 
ترافيك، مطالعات امكان  سنجی سامانه حمل و نقل ريـلی شهری و حومه و ساير مطالعات و امور شهری 
و منطقه ای مـرتبط، از استاندار يا معاون هماهنگی امـور عمرانـی استان برای شركت در جلسه بدون 
هماهنگی  شـورای  دبير  نمايند.  شركت  جلسه  در  تا شخصًا  آمد  خواهـد  عمل  به  دعـوت  رأی  حق 

ترافيك استان و نماينده مهندسين مشاور می توانند بدون حق رأی در جلسه حضور يابند.
ماده 4. اعالم زمان تشكيل و لغو جلسات شورای عالی، تنظيم و اعالم دستور جلسات، تهيه و ارسـال 

گزارش موضوعـات مـورد بحث و تنظيم صورتجلسه به عهده دبيرخانه شورای عالی می باشد. 
فنــی  نظرات كميتـه  استماع  از  را پس  پيشنهادهاي  خود  و  نظرات   عالی،  اعضای شورای  ماده 5. 

شـورای عالــی، در هنگام  تشكيل  جلسه  مطرح  می نمايند.
ماده 6. جلسات  شوراي عالي  هر 15 روز يك  بار و با حضور حداقل  پنج  نفر از اعضا تشكيل  خواهد شد.

ماده 7. تصميمات  شورای عالی با اكثريت  الاقل  چهار نفر معتبر خواهد بود. 
ماده 8. صورتجلسات به امضاء تمامی حاضرين در جلسه خواهد رسيد. 

ماده 9. دبيرخانه شورای عالی مـوظف اسـت پيش از تصويـب مصـوبـات شورای عالـی توسط وزيـر 
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كشور، عـدم مغايـرت اين مصوبات را با مصوبات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای 
عالی هماهنگی ترابری كشور احراز نمايد.

تشكيل  زمينه   آوردن   فراهـم   و  الزم  كارشناسي   كارهاي   انجـام   و  بـررسـي   منظور  بـه    .10 ماده 
جلسات شـوراي عالـي هماهنـگی ترافيك شهرهای كشور ، »كميته  فني شورای عالی« ، متشكل  از 
نمايندگان اعضاي  شوراي عالي  كه به صورت كتبی برای مدت 2 سال به دبيرخانه شورای عالی معرفی 

می شوند تشكيل می شود.
تبصره 1. از نماينده سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور و ساير دستگاه های ذيربـط با تشخيص 
دبيـر شورای عالـی بـرای شركت در جلسات كميته فنی شورای عالی بدون حق رأی دعوت به عمل 

می آيد.
تبصره 2. از دبير شورای هماهنگی ترافيك استان، نماينده شورای اسالمی شهر، نماينده شهردار شهر 
مربوطه و نماينده مهندسين مشاور بر حسب مورد برای شركت در جلسات كميته فنی شورای عالی 

بدون حق رأی دعوت به عمل می آيد.
ماده 11. دبير شورای عالی عضو كميته فنی بوده و رياست جلسات آن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 12. دبير كميته فنی توسط دبير شواری عالی انتخاب می شود. 
ماده 13. تصميمات  كميته فنی پس از انجام مراحل كارشناسی و استماع نظرات اعضا در شورای عالی 

مطرح خواهد شد.
ماده 14. كميته فنی شورای عالی به صورت هفتگی و با حضور حداقل پنج عضو تشكيل می گردد.

ماده 15. در صــورت نيـاز و بنـا بـه تشخيـص دبيـر شورای عالـی و با توجـه بــه حجـم كـار 
كميتـه فنـی، كميته فنـی ديـگـری متشكل از نمايندگان جديد اعضای شورای عالی به ترتيب مذكور 

در ماده 10 تشكيل خواهد شد.
ماده 16. برای انـجام وظايـف و نـيل به اهداف شـورای عالـی و تـدوين ضوابط و معيارهای فنی در 
امور مربـوط به ايمنـی ترافيك، محيط زيست، آموزش و ارتقای فرهنگ ترافيك، حمل و نقل عمومی، 
مديريت تقاضای سفر و ساير امور مربوط به حمل و نقل شهـری، دبيرخانه شـورای عالــی نسبـت به 
تشكيـل»كارگروه های تخصصـی« الزم از بين متخصصان و كارشناسان  موسسات  خصوصي  و دولتي 
و دانشگاهيان اقدام می  نمايد. پيشنهادات گروه های تخصصی پـس از بررسـی و تأييـدكميـته فنــی 

قابليـت طرح در شواری عالی را خواهد داشت.
ماده 17. مطالعات جامع حمل و نقل و مطالعات امكانسنجی سامانه های حمل و نقل ريلی شهری و حومه 
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به ترتيب زير مورد بررسی و تصويب قرار می گيرند:
بررسی و تأييد در شورای هماهنگی ترافيك استان و ارائه گزارش تصميمات اتخاذ شده به دبيرخانه   .1

شورای عالی توسط استاندار يا معاون عمرانی استانداری.
بررسی كارشناسی در كارگروه تخصصی و تأييد در كميته فنی شورای عالی.  .2

ارائه گزارش تصميمات و نظريه كميته فنی به شورای عالی برای تصويب نهايی.  .3
ماده 18. مطالعات ساماندهی حمل و نقل و مطالعات امكان  سنجی ايجاد محدوده ممنوعه تردد به ترتيب 

زير مورد بررسی و تصويب قرار می گيرند:
4. بررسی كارشناسی در كميته فنی شورای هماهنگی ترافيك استان.

5. بررسی و تصويب در شورای هماهنگی ترافيك استان در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی با 
حضور نماينده دبيرخانه شورای عالی .

6. ارائه گزارش تصميمات اتخاذ شده در شورای هماهنگی ترافيك استان به دبيرخانه شورای عالی 
توسط استاندار يا معاون عمرانی استانداری.

ماده 19. سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور و شركت ها و اتحاديه های حمل و نقلی زير مجموعه 
آن مكلفند پيش از هرگونه تصميم گيری و اقدام اجرايی در امور توسعه، نوسازی و بازسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی شهرهاي كشور، سياست ها، ضوابط و معيارهای فنی پيشنهادی خود را به تصويب 

شورای عالی برسانند.
ماده 20. معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستايی وزارت كشور، در تنظيم بودجه جاری سنواتی 
نياز دبيرخانه شورای عالی را  اعتبار مورد  وزارت كشور و سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور، 

ملحوظ می نمايد.

صورتجلسه یكصد و هفتمین جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور
اجتماعات  سالن  در   93/4/10 مورخ  9:30 صبح  ساعت  رأس  عالي  شوراي  جلسه  هفتمين  و  يكصد 

ساختمان شهيد رجايی وزارت كشور برگزار شد.
    با توجه به ارائه مجموعه قوانين و مقررات مربوط به امور حمل  ونقل عمومي، تاكسيراني، صدور پروانه 
فعاليت و امور صنفي و همچنين ارائه ضوابط پيشنهادي كميته فني شوراي عالي در خصوص تعيين 
نقش شهرداري ها در ساماندهي فعاليت شركت های حمل و نقل درون شهري،  دفاتر آژانس تاكسيراني 
و موسسات اتومبيل كرايه و نظاير آن توسط دبير محترم شورا و پس از بحث و تبادل نظر، موارد ذيل 

به تصويب رسيد:
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1- ضرورت تدوين ضوابط فعاليت انواع سرويس  هاي تاكسي شهري در قالب شركت های حمل  ونقل 
درون شهري و دفاتر آژانس تاكسي تلفني و موسسات اتومبيل كرايه و نظاير آن به منظور  بهبود 
خدمات تاكسي شهري و ساماندهي فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حمل و نقل شهري و 

همچنين كليات ضوابط پيشنهادي  به تصويب رسيد.

اعضاي شوراي عالي ظرف يك هفته  نظرات  پيشنهادي،  و 7  بندهاي 3  2- مقرر شد در خصوص 
دريافت و موضوع مجدداً در كميته فني مورد بازبيني قرار گرفته و نتيجه براي تصميم  گيري در 

جلسه آتي شوراي عالي ارائه شود.

صورتجلسه یكصد و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
اجتماعات  در سالن  مورخ 93/4/22  عالي رأس ساعت 9:30 صبح  يكصد و هشتمين جلسه شوراي 
ساختمان شهيد رجايی وزارت كشور برگزار شد، و در خصوص موضوعات زير تصميماتی به شرح ذيل 

اتخاذ گرديد: 

1. ضوابط فعالیت انواع سرویس های تاکسی شهری در قالب شرکت های حمل و نقل 
درون شهری و دفاتر آژانس تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه و نظایر آن

با توجه به وظايف تعيين شده برای شهرداری ها در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف 
سوخت، قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به 
تمركز امور مربوط به تاكسيرانی شهر تهران زير نظر شهرداری تهران و به منظور هماهنگی، ساماندهی 
و نظارت بر فعاليت اشخاص حقيقی و حقوقی فعال در امور حمل و نقل عمومی درون شهری در سطح 
كشور، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با مالحظات مقرر در قانون نظام صنفی كشور 

و اصالحات بعدی آن مصوب نمود:
1.  سرويس تاكسي شهری به عنوان يكی از اجزای حمل  ونقل عمومی شامل كليه خدمات جابجايي 
مسافر با خودروهاي سواري، استيشن يا ون دارای مشخصات مورد تأييد شورای عالی هماهنگی 
ترافيك شهرهای كشور در سطح معابـر شهـر و حومه می  باشد كه به صورت دربستی يا اشتراكي 
به همراه راننده براي عموم ارائه می شود. سرويس تاكسی شهری در هر شهر می  بايست متناسب با 

ساير خدمات حمل و نقل عمومی سازماندهی شود.
به منظور مديريت ناوگان و تسهيل ارائه سرويس  های تاكسی شهری به مسافران متقاضی، استفاده    .2
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از مكان مشخص برای مراجعين تحت عنوان ايستگاه، پايانه، دفتر شركت، دفتر آژانس و نظاير آن 
و همچنين فناوری  های مخابراتی شامل تلفن، اينترنت، بيسيم و فركانس راديويی و نظاير آن با 

رعايت مقررات مربوطه مجاز می باشد.
در  كه  خودروهايی  جمله  از  شهری  تاكسی  سرويس  امور  انجام  برای  فعال  خودروهاي  كليه    .3
شركت  های حمل و نقل درون شهری و دفاتر آژانس های تاكسی تلفنی و مؤسسات اتومبيل كرايه و 
نظاير آن بكارگيری می  شوند می  بايست دارای پالك عمومی )غير از پالك »ت«( باشند. مشخصات 
فنی و نيز رنگ بـدنـه، تـابـلـوي بـاالسـري و ساير مشخصات ظاهری انواع تاكسی براسـاس 
ضـوابـطی خـواهـد بـود كه شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور تصويب خواهد نمود. 
براساس  عمومی  پالك  به  پالك شخصی  خودروهای  پالك  تبديل  به  مربوط  ضوابط  همچنين 
دستورالعملی خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد پليس راهنمايی و رانندگی، پس 

از تأييد كميته فنی به تصويب شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور خواهد رسيد.
4. كليه شركت های حمل و نقل درون شهری و همچنين اشخاص حقيقی و حقوقی و افراد صنفی كه 
در امر حمل و نقل درون شهری فعاليت می نمايند از جمله دفاتر آژانس تاكسی تلفنی و مؤسسات 
اتومبيل كرايه و نظاير آن كه متقاضی اخذ يا دارای پروانه كسب از اتحاديه  های صنفی می  باشند 
تابعه  سازمان های  يا  مربوطه  شهرداري  از  برداری  بهره  پروانه  و  فعاليت  مجوز  اخذ  به  موظف 

شهرداری ها به عنوان دستگاه اصلی موضوع فعاليت می باشند. 
شهرداري ها موظفند براساس قوانين موجود در راستای مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و    .5
حومه، ضمن نظارت بر عملكرد، بازرسی و رسيدگی به تخلفات )باستثنای تخلفات صنفی( كليه 
شركت های حمل و نقل درون شهری و نيز دفاتر آژانس تاكسی تلفنی و مؤسسات اتـومـبيل كـرايـه 
و نظـايـر آن كه دارای پـروانـه كسـب از اتحاديه  های صنفی می باشند، اطالعات مربوط به اين 
شركت ها و افراد و واحدهای صنفی را جمع آوري نموده و نسبت به ساماندهی و نظارت بر آن ها 

اقدام نمايند. 
نيروي انتظامي مطابق با وظايف قانونی، با اعالم شهرداري موظف به پلمپ و جلوگيری از فعاليت   .6
شركت  های حمل و نقل درون شهری و نيز دفاتر آژانس تاكسی تلفنی و مؤسسات اتومبيل كرايه و 

نظاير آن كه فاقد پروانه فعاليت و بهره برداری از شهرداري هستند می باشد.
اتومبيل  تلفنی و مؤسسات  تاكسی  آژانس  دفاتر  نيز  و  كليه شركت  های حمل  ونقل درون شهری    .7
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اتحاديه های صنفی هستند موظفند  از  پروانه كسب  يا دارای  اخذ  نظاير آن كه متقاضی  كرايه و 
برای اخذ پروانه فعاليت و بهره برداری از شهرداری، ضوابط مربوط به خودروی مجاز، فضاي مورد 
نياز دفاتر و شعب، فضای مورد نياز پاركينگ و ساير دستورالعمل ها، الزامات و ضوابطی كه توسط 
شهرداري مربوطه با درنظرگرفتن شرايط موجود دفاتر و مؤسسات فوق الذكر به آنها ابالغ می شود 

را رعايت نمايند. 
آژانس  فعال در شركت های حمل و نقل درون شهري و دفاتر  ناوگان  8. محدوده جغرافيايي عملكرد 
مربوطه  شهر«  حريم  و  قانوني  »محدوده  آن،  نظاير  و  كرايه  اتومبيل  مؤسسات  و  تلفنی  تاكسی 
يا  قطار  ايستگاه  فرودگاه،  پايانه،  )مانند  شهري  سفر  جذب  و  توليد  مركز  صورتيكه  در  می باشد. 
نمايشگاه های دائمي و غيره( در خارج اين محدوده واقع شده باشد، خروج اين خودروها به منظور 

خدمات رساني تا مركز مذكور بالمانع خواهد بود.
كليه شركت های حمل و نقل درون شهری و نيز دفاتر آژانس تاكسی تلفنی و مؤسسات اتومبيل كرايه   .9
از شهرداري مربوطه پروانه تاكسيرانی  از رانندگاني استفاده نمايند كه  و نظاير آن موظفند صرفًا 
كسب نموده باشد. اين رانندگان مكلفند عالوه بر داشتن گواهينامه، كارت خودرو، بيمه نامه معتبر 

شخص ثالث و گواهی معاينه فنی، پروانه صادر شده از سوی شهرداری را به همراه داشته باشند.
10.  شهرداری ها مكلفند پس از صدور پروانه فعاليت و بهره برداری برای دفاتر آژانس تاكسی تلفنی و 
مؤسسات اتومبيل كرايه و نظاير آن، پيگيری الزم برای تبديل شدن اين دفاتر و مؤسسات مذكور 
به شخصيت حقوقی در قالب شركت حمل و نقل درون شهری خصوصی و تعاونی را معمول نمايند 
به گونه ای كه تا پايان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران تمامی اين دفاتر و مؤسسات 

دارای شخصيت حقوقی باشند. 
11.  نرخ كرايه كليه خدمات حمل و نقل عمومي درون شهري از جمله انواع سرويس های تاكسی شهری 
شامل تاكسی گردشی، خطی، فرودگاهی، بيسيم، تلفنی و نظاير آن در هر شهر صرفًا توسط شوراي 

اسالمی شهرها تعيين می شود. 
نهادها و مؤسسه های عمومی و خصوصی در  12. كليه وزارتخانه ها، مؤسسه ها، سازمان های دولتی، 

جهت اجرای مفاد اين مصوبه ملزم به همكاری با شهرداری ها می باشند.
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2. بررسی ضوابط فني و ظاهري انتخاب خودروهاي مناسب براي تاکسي در کشور 
در خصوص ضوابط فني و ظاهري انتخاب خودروهاي مناسب براي تاكسي در كشور مقرر شد جهت 

بررسي كارشناسي بيشتر توسط اعضاي شوراي عالي، موضوع در جلسه بعدي مطرح شود.

صورتجلسه یكصد و نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
اجتماعات ساختمان شهيد  يكصد و نهمين جلسه شوراي عالي ساعت 14 مورخ 93/5/26 در سالن 

رجايی وزارت كشور برگزار شد و موضوعات ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1. تصویب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مجموعه شهري شهر قزوین 
نتايج مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك مجموعه شهري شهر قزوين با توجه به بررسي  هاي كارشناسي 
نامه شماره  استانداري قزوين مندرج در  ترافيك  كميته فني شوراي عالي،  مصوبه شوراي هماهنگي 
از سوي مسئولين  است  ارائه شده  توضيحات  قزوين،   استاندار محترم  مورخ 92/5/17   59/1/5805
محترم استانداري،  شهرداري،  شوراي اسالمي شهر قزوين و مشاور طرح به استحضار اعضاء شورا عالي 
رسيد. اعضای محترم شوراي عالي ضمن تقدير از اقدامات انجام شده جهت مطالعات در سطح مجموعه 
شهري قزوين، هماهنگي مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك با مطالعات جامع شهرسازي،  توجه به 
حفظ باغات و بافت تاريخي و رعايت مسائل زيست محيطي در محدوده مورد مطالعه، مطالعات جامع 

حمل و نقل و ترافيك مجموعه شهري قزوين را به شرح موارد ذيل مورد تصويب قرار دادند:

الف( راهكارهاي پيشنهادي براي افق كوتاه مدت)1395(
حمل و نقل خصوصي: احداث كمربندي شرق حدفاصل بلوار جمهوري اسالمي و بلوار آيت اله خامنه  	•

اي، احداث بلوار معلم در غرب تا آزادراه زنجان، احداث بخش مياني بلوار مطهري حد فاصل بلوار 
آزادراه،  احداث محور شرقي-غربي در شمال  بلوار رزمندگان،  و  امام خميني  المللي  بين  دانشگاه 
احداث خيابان شهيد انصاري شرقي حدفاصل خيابان شهدا و خيابان آيت اله كاشاني، احداث محور 
كمربندي شرق مالصدرا از بلوار معلم تا آزادراه، تكميل و احداث شبكه معابر داخلي محله پونك، 
بوئين  جاده  بلوار مطهري،  رزمندگان-  بلوار  تقاطع های  در محل  غيرهمسطح  تقاطع  هاي  احداث 
زهرا- ريل راه آهن، بلوار جمهوري اسالمي- بلوار خرمشهر )شرق مصلي(، كمربندي شرق- جاده 
باراجين - آزاد راه زنجان، بلوار دانشگاه امام خميني- آزاد راه زنجان،  بلوار آزادگان-بلوار نواب-
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بلوار معلم )كانال آب(، ميدان سرداران، بلوار شهيد بهشتي-  بلوار شهيد مدرس، بلوار ابوترابي - 
كمربندي شرق، چهارراه نادري، چهارراه عمران و ايجاد پل روگذر خيابان راه آهن- بلوار جمهوري 

اسالمي با قابليت امتداد تا تقاطع خيابان اصفهان.
حمل و نقل عمومي: ايجاد دو خط انبوه بر BRT شمالی- جنوبی حد فاصل ميدان آزادي تا انتهاي  	•
بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني )شمال آزاد راه( و شرقی- غربی حد فاصل ميدان مينودر تا 

ميدان 22 بهمن و همچنين ساماندهی 19 خط تغذيه كننده اتوبوس.
پايانه های درون شهري: احداث پايانه سرداران، توسعه پايانه ميدان آزادی، توسعه پايانه امام خمينی،  	•

ايجاد پايانه حكيم و ميدان 22 بهمن
مديريت تقاضا: گسترش دوركاری، گسترش دولت الكترونيك، سامان دهی ثبت نام مدارس، تغيير  	•

زمان شروع مدارس، بازتوزيع كاربری های مولد جذب سفر
مديريت عرضه: پياده راه سازی خيابان خيام در بخش جنوبي آن،  توسعه شبكه دوچرخه،  مديريت  	•

جهت حركت معابر
مديريت پاركينگ: توسعه  پاركينگ طبقاتی خيام و چهارراه ولی عصر 	•

حمل ونقل بار: توسعه پايانه بار درجه 2 شهيد انصاری و خ. تهران قديم و محدوده خيام 	•

)ITS( ساير راهكارها: تكميل شبكه فيبر نوري براي توسعه سامانه های حمل و نقل هوشمند 	•

ب( راهكارهاي پيشنهادي براي افق ميان مدت )1400(
حمل و نقل خصوصي: احداث كمربندي شرق حدفاصل ميدان قدس و بلوار معلم )كانال آب(، احداث  	•

كمربندي غرب حدفاصل ميدان دفاع مقدس و بلوار باهنر )به موازات خيابان اسدآبادي(، احداث 
خيابان در شهرك عارف )جنوب بلوار معلم(، احداث محور شمالي جنوبي در شمال آزادراه در امتداد 
بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني، احداث ادامه خيابان ايران در شمال آزادراه، تعريض و اصالح 
هندسه جاده فارسيان، تعريض و اصالح هندسه جاده دكه ياران از ميدان مينودر تا جاده نجف آباد 
و احداث ادامه آن تا كمربندي شرق، ايجاد تقاطع های  غيرهمسطح در محل تقاطع های كمربندي 
شرق- بلوار معلم- بلوار لشگري، كمربندي شرق- محور دكه ياران، كمربندي شرق- ميدان قدس، 
جاده الموت- آزادراه قزوين كرج، ميدان دفاع مقدس، كمربندي غرب- بلوار ميرزا كوچك خان، 
كمربندي غرب- بلوار باهنر، بلوار بهشتي - بلوار باهنر، بلوار امام علي)ع(-آزاد راه قزوين زنجان و 

حذف و اصالح ورودي جاده الموت در ميدان مينودر.
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حمل  ونقل عمومي: ايجاد يك خط انبوه  بر BRT حد فاصل ناحيه مينودر به ميدان 22 بهمن و در  	•

صـورت توسعه اراضي شمـال آزادراه، امتـداد خـط BRT  بلوار دانشگاه بين  المللي امام خميني )ره( 
به شمال آزاد راه و همچنين باز توزيع 19 خط اتوبوس تغذيه  كننده.

پايانه های درون شهري: احداث يا توسعه پايانه ميدان مينودر جاده قديم رشت، دوراهی همدان  	•

پايانه های برون شهري: احداث يا توسعه  پايانه مسافربری ميدان مينودر، جاده قديم رشت، دوراهی همدان  	•

مديريت عرضه: تكميل پياده راه سازی خيابان خيام تا خيابان عدل و پياده راه سازی خيابان امام خمينی  	•

حدفاصل خيابان مولوی تا ميدان آزادی.
مديريت پاركينگ: بهره برداری از پاركينگ  های بلوارميرعماد، دوراهی همدان، خيابان تهران قديم  	•

حمل ونقل بار: بهره برداری از پايانه بار محدوده خيابان شهدا و خيابان امام خمينی و ساماندهي وانت  	•

بارها و تجميع آنها در پايانه های بار
ساير راهكارها: آرام سازی ترافيك در محالت مسكونی 	•

ج( راهكارهاي پيشنهادي براي افق بلند مدت )1410(
تا  كانال آب  قزوين در طرفين  به شهر  ناحيه مهرگان  اتصال  احداث جاده  حمل و نقل خصوصي:  	•

كمربندي شرق، احداث كمربندي جنوبي مجموعه شهري قزوين در جنوب باغات سنتي، احداث 
تقاطع های غير همسطح در محل تقاطع بزرگراه امام علي – بلوار مطهري، كمربندي شرق- بلوار 
مطهري، جاده نجف آباد- آزادراه تهران، جاده نجف آباد- محور دكه ياران، محور امتداد جاده دكه 
ياران- كمربندي شرق، تعريض و اصالح هندسه جاده نجف آباد، تعريض و اصالح هندسه جاده 

باراجين و تقاطع های آن.
حمل و نقل عمومي: ايجاد يك خط انبوه بر BRT حد فاصل دانشگاه آزاد اسالمي تا ميدان دفاع  	•

مقدس و ارتقاء خصوصيات خط انبوه بر BRT ميدان مينودر تا ميدان 22 بهمن به تراموا و همچنين 
اجراي متروي هشتگرد – محمديه به شهر قزوين.
پايانه  هاي درون شهري: احداث پايانه دانشگاه آزاد 	•
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پايانه  هاي برون شهري: احداث پايانه دانشگاه آزاد، پايانه بار و مسافر در محدوده فرودگاه خدمات  	•

ويژه  و ايجاد ميدان تره بار جديد در غرب شهر.
•	مديريت تقاضاي سفر: حذف پارك حاشيه اي معابر هسته مركزي و ايجاد محدوده ممنوعه تردد وسايل 
شخصی در هسته مركزي )در شمال محدود به خيابان بوعلي، در جنوب محدود به خيابان شهيد 

انصاري، در شرق محدود به خيابان كاشاني و بلوار مدرس و در غرب محدود به خيابان مولوي(
)محدوده  پادگان  خيابان  و  فردوسی  بلوار  طبقاتی  پاركينگ  از  برداری  بهره  پاركينگ:  مديريت  		•

بيمارستان شهيد رجايی(
حمل ونقل بار: ساماندهی باراندازها در محدوده تجاری،پيگيری ايجاد مفهوم بندرخشك در محدوده  	•

فرودگاه خدمات ويژه با توسعه محدوده فرودگاه تا جاده شهر صنعتي البرز.
ساير راهكارها: ايجاد حصارهاي صوتي در محورهاي معلم و جمهوري و بلوار شهيد لشگري 	•

)مخصوص  شهري  تاكسي  براي  مناسب  خودروي  نوع  تعيين  ضوابط  بررسی   .2
خودروهاي سدان(

كليات ضوابط تعيين نوع خودروي مناسب براي تاكسي شهري )مخصوص خودروهاي سدان( مورد 
تاييد قرار گرفت و مقرر گرديد موضوع در جلسه آتي شورا مجدداً مورد بازبيني قرار گيرد.

3. ضرورت اصالح  شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهرها
مقرر گرديد شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهرها طي جلسات كارشناسي با حضور 
مشاورين حمل و نقل و با پايش و تجزبه و تحليل مطالعات قبلي در كميته فني شورا عالي مورد بازنگري 

قرار گرفته و نتايج و دستاوردها براي طرح و تصميم گيري به شوراي عالي ارائه شود.
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صورتجلسه یكصد و دهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصد و دهمين جلسه شوراي عالي ساعت 9:30 صبح مورخ 93/6/11 در سالن اجتماعات ساختمان 

شهيد رجايی وزارت كشور برگزار شد. 

)مخصوص  شهري  تاكسي  براي  مناسب  خودرو  نوع  تعيين  ضوابط  تصویب   .1
خودروهاي سدان(

وزارت  دفتر حمل و نقل  پيشنهاد مشترك  به  بنا  ترافيك شهرهاي كشور  عالي هماهنگي  شوراي 
كشور و دبيرخانه شوراي عالي و اتحاديه تاكسيراني های شهري كشور و به استناد بند ج ماده 2 آيين 
نامه موضوع ماده )5( قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1374/7/2 
هيأت محترم وزيران وبر اساس بند 13 و 14 اساسنامه اتحاديه تاكسيراني  هاي شهري كشور مبني بر 
اصالح روش ها، ضوابط و شاخص  هاي مربوط به تاكسي شهري،  ضوابط تعيين نوع خودرو مناسب براي 
تاكسي شهري )مخصوص خودروهاي سدان( را در قالب پنج عنوان به شرح جداول ذيل تصويب نمود:

الف( ضوابط مربوط به مشخصات فيزيكی        
ب( ضوابط مربوط به مشخصات فنی

ج( ضوابط مربوط به الزامات ايمنی و تجهيزات جانبی
د( ضوابط مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش

هـ( ضوابط مربوط به مشخصات ظاهری
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میزان شاخص نوع شاخص  

85 اسب بخار1. حداقل قدرت موتور
2. ميانگين مصرف تركيبی سوخت در 100 

كيلومتر 
حداكثر 8/5 ليتر 

هيدروليك 3. مكانيزم فرمان

 
4. نوع سوخت مصرفی )با حداقل استاندارد 

يورو 4( 
 

 )CNG + دوگانه سوز )بنزين
دو نيرويی )هيبريد( يا برقی 

بنزين با حداقل استاندارد يورو 5 يا ديزل با حداقل 
استاندارد يورو 5 و فيلتر دوده 

ب( مشخصات فنی 

الف( مشخصات فیزیكی 

میزان شاخصنوع شاخص

دربها  
900 ميلي متر1. حداقل عرض دربها

70 درجه2. حداقل زاويه بازشو دربها از بدنه

فضاي 

خالي

1350× 500 ميلي متر3. حداقل طول وعرض صندلی عقب

450 × 500 ميلي متر4. حداقل طول و عرض صندلی راننده و سرنشين

300 ميلي متر5. حداقل فاصله صندلی جلو و عقب

راننده + 4 سرنشين6. تعداد سرنشين

300 دسی متر مكعب7. حداقل فضای مفيد توشه
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میزان شاخص نوع شاخص  

85 اسب بخار1. حداقل قدرت موتور
2. ميانگين مصرف تركيبی سوخت در 100 

كيلومتر 
حداكثر 8/5 ليتر 

هيدروليك 3. مكانيزم فرمان

 
4. نوع سوخت مصرفی )با حداقل استاندارد 

يورو 4( 
 

 )CNG + دوگانه سوز )بنزين
دو نيرويی )هيبريد( يا برقی 

بنزين با حداقل استاندارد يورو 5 يا ديزل با حداقل 
استاندارد يورو 5 و فيلتر دوده 

ج( الزامات ایمنی و تجهیزات جانبی

میزان شاخصنوع شاخص

حداقل دو كيسه هوا برای راننده و سرنشين جلو  1. كيسه هوا 

2. كمربند ايمنی راننده و 
مطابق با استانداردهای ملی برای همه سرنشينان سرنشينان 

3. سيستم هشدار 
هشدار سرعت )قابل تنظيم و متناسب با معابر يا مسير 

حركت تاكسی( و سنسور دنده عقب
EBD+ABS، ترمز جلو ديسكی 4. سيستم ترمز 

ايموباليزر و قفل مركزی با كنترل از راه دور5. سيستم ضد سرقت 

6. لوازم ايمنی همراه خودرو 
كپسول آتش نشانی، مثلث خطر، جعبه كمكهای اوليه، تاير 

زاپاس، جك،كيف ابزار، چراغ قوه 

دارای چراغ مه شكن در جلو و عقب و دو چراغ دنده عقب7. سيستم روشنايی خارجی

همواره با چراغ های جلو روشن شود8. سيستم روشنايی تابلو سقفی

در رديف جلو و رديف عقب نصب شود9. سيستم روشنايی داخلی

10. سيستم هوشمند )نصب شده 
توسط خودروساز( 

دارایGPS  و نمايشگر مناسب )برای بكارگيری در 
سامانه های تاكسيمتر،AVL و پرداخت الكترونيكی( با 
رعايت ضوابط اتحاديه تاكسيرانی های شهری كشور 

دارای راديو پخش و بلندگو در عقب و جلو 11. سيستم صوتی 

12. تهويه و سيستم سرمايشی/ 
گرمايشی 

دارای سيستم تهويه مطبوع و دريچه در قسمت جلو و عقب 
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د( گارانتی و خدمات پ

میزان شاخص نوع شاخص  

حداقل هجده ماه بدون محدوديت طی مسافت 1. گارانتی 

حداقل ده سال 2. خدمات پس از فروش 

هـ( مشخصات ظاهری

میزان شاخص نوع شاخص  

زرد خورشيدی  1. رنگ بدنه )بجز رديف 2(  

2. رنگ بدنه )برای خودروهای دربستی فعال 
در شركتهای حمل و نقل درون شهـری و 

آژانسهای تاكسی تلفنی(  

نارنجی 

به رنگ مشكی با عرض كل برابر 12 سانتيمتر در 3. نوار شطرنجی 
طول خودرو در هر دو طرف زير شيشه ها 

4. تابلوی سقفی با قابليت نصب دو منبع نور 
بار رنگ های مختلف )جهت اعالم وضعيت(  

قاعده به شكل مستطيل به ابعاد 350 در 120 
ميليمتر و ارتفاع برابر 140 ميليمتر 

نصب بر روی شيشه عقب خودرو با قابليت 5. كد شناسايی خودرو 
تشخيص از فاصله 15 متر 

نصب بر روی داشبورد، قابل رويت برای سرنشينان 6. تابلوی معرفی راننده 

7. عالمت مشخصه تاكسيرانی و مسير 
فعاليت

درب جلو ) سرنشين و راننده ( 
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مصوب  رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون  قانون    )18( ماده  تصویب ضوابط   .2
1389/12/24 با موضوع پیشنهاد، تصویب و اجرای محدوده  های ممنوعه تردد در 

شهرهای کشور
شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور بنا به پيشنهاد دفتر حمل و نقل وزارت كشور و دبيرخانه 
شورای عالی و به استناد ماده 18 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/24 مجلس 
شورای اسالمی با ضوابط مربوط به پيشنهاد، تصويب و اجرای محدوده  های ممنوعه تردد در شهرهای 

كشور به شرح زير در يازده ماده موافقت نمود.
ماده 1. محدوده های ممنوعه تردد براساس شرايط تراكم ترافيك يا شرايط محيط زيستی و يا به علت 

يك رويداد خاص به صورت زير اجرا می شوند:
الف( محدوده هايی كه به صورت موقت و به علت رويداد خاص يا عمليات اجرايی در يك يا چند معبر 

يا در بخش مشخصی از شهر اعمال می شوند.
ب( محدوده هايی كه در شرايط معمول و به صورت دائم در تمام يا در روزهای معينی از سال و در 
ساعات مشخصی از شبانه روز در طول و تمام عرض سواره رو يك يا چند معبر و يا در بخش 
مشخصی از شهر اعمال می شوند و فقط خودروهای مجاز اعم از عمومی، شخصی و دولتی و نيز 

وسايل نقليه انتظامی، امدادی و خدماتی مجاز حق تردد در آن را دارند.
ج( محدوده هايی كه در شرايط معمول و به صورت دائم در تمام يا در روزهای معينی از سال و در 
ساعات مشخصی از شبانه روز در طول و تمام عرض يك يا چند معبر و يا در بخش مشخصی از 
شهر اعمال می  شوند و تردد تمام وسايل نقليه موتوری به استثنای وسايل نقليه انتظامی، امدادی و 

خدماتی مجاز برای تردد در عرض مشخصی از آنها ممنوع می باشد.
د( محدوده  هايی كه به صورت زمانی، مكانی و نوعی در مواقع اضطرار آلودگی هوا و براساس قوانين 

مربوطه و تشخيص و تصويب مراجع ذيربط تا زمان رفع شرايط اضطرار اعمال می شوند.
ماده 2. در صورتی كه مدت زمان مورد نياز برای اجرای محدوده های موقت بدليل عمليات عمرانی 
كمتر از سه ماه باشد، مرجع تصويب برای تعيين شرايط اجرای محدوده و طرح مديريت و هدايت 
آيين نامه   212 و   211 مواد  مفاد  رعايت  با  عمومی  حمل و نقل  خطوط  اصالح  و  ترافيك  جريان 

راهنمايی و رانندگی، شهرداری مربوطه خواهد بود
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ماده 3. در صورتی كه مدت زمان مورد نياز برای اجرای محدوده های نوع » الف« به دليل عمليات 
عمرانی بيشتر از سه ماه باشد، مرجع تصويب برای تعيين شرايط اجرای محدوده و طرح مديريت 
شورای  شهرداری،  تأييد  از  پس  عمومی  حمل و نقل  خطوط  اصالح  و  ترافيك  جريان  هدايت  و 
هماهنگی ترافيك استان و در شهـر تهران، شورای حمل و نقل و ترافيك شهر تهران خواهد بود.  
ماده 4. ضوابط مربوط به تعيين ضرورت ايجاد محدوده  های ممنوعه دائمی در شهرها براساس مطالعات 
براساس  يا  و  تردد  ممنوعه  محدوده  ايجاد  امكان  سنجی  مطالعات  يا  ترافيك  و  حمل  ونقل  جامع 

مطالعات محيط زيستی مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست عبارتند از:
1. در شرايطی كه عليرغم سرمايه  گذاری و ساماندهی تسهيالت و بهبود در كميت و كيفيت خدمات 
ايجاد  و  نمی يابد  افزايش  توجه  قابل  ميزان  به  از سفرهای شهری  آن  عمومی، سهم  حمل و نقل 
را به  محدوده ممنوعه تردد می تواند رقابت پذيری و سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای شهر 
گونه ای افزايش دهد كه از ظرفيت ايجاد شده برای سامانه های حمل  ونقل عمومی در دوره زمانی 

اعمال محدوده حداكثر استفاده به عمل آيد.
2. در شرايطی كه تقاضای وسايل نقليه شخصی در ساعات اوج دوره زمانی اعمال محدوده، نزديك يا 
بيشتر از ظرفيت معابر می  باشد و ايجاد محدوده ممنوعه تردد می  تواند سطح سرويس معابر دارای 

ترافيك فوق اشباع )ناپايدار( را حداقل 2 رتبه ارتقا دهد.
3. در شرايطی كه تقاضای تجمعی توقف وسايل نقليه شخصی در طول دوره زمانی در بخش مورد نظر، 
بيشتر از مجموع ظرفيت پاركينگ می باشد و ايجاد محدوده ممنوعه تردد می تواند ميزان تقاضای 

پاركينگ را به ميزان ظرفيت پاركينگ ها غير حاشيه ای تعديل نمايد.
4. در شرايطی كه كيفيت تردد عابران پياده و دوچرخه سواران بدليل كمبود عرضه و تداخل با وسايل 
ايجاد محدوده ممنوعه تردد می تواند سطح  از حالت مطلوب فاصله زيادی دارد و  نقليه موتوری 

سرويس پياده  روها و مسيرهای دوچرخه را حداقل 2 رتبه ارتقا دهد.
  PSI5. در شرايط كه شاخص كيفيت هوای شهر در 30 روز از سال در شرايط حداقل ناسالم )با مقدار
بيشتر از 100( قرار دارد و ايجاد محدوده ممنوعه تردد می تواند تعداد روزهای دارای كيفيت ناسالم 

در شهر را حداقل 50 درصد كاهش دهد.
6. در شرايطی كه ايجاد محدوده ممنوعه تردد بنا بر مطالعات و بررسی  های سازمان حفاظت محيط 

زيست برای كاهش آلودگی صوتی در شهر ضرورت دارد.
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ماده 5. ضوابط اقتصادی، اجتماعی، امنيتی و شهرسازی برای ايجاد محدوده ممنوعه تردد به شرح 
زير می باشد:

پيوست  و  اجتماعی  پيوست  دارای  می بايست  تردد  ممنوعه  محدوده  ايجاد  امكانسنجی  مطالعات   .1
اقتصادی باشد.

2. ايجاد محدوده ممنوعه تردد می بايست متناسب به كالبد و ساختار كلی شبكه معابر شهر باشد. 
3. در صورتی كه اين محدوده در بخشی از شهر به صورت دائمی با هدف بهبود كيفيت تردد يا افزايش 
سهم حمل و نقل عمومی اجرا گردد، مساحت اين بخش نمی بايست از 5 درصد مساحت محدوده 

قانونی شهر بيشتر باشد.
تبصره 1: در صورتی كه اين محدوده به صورت دائمی با هدف ايجاد محدوديت برای وسايل نقليه 
آالينده برای كاهش آلودگی هوا اجرا گردد، مساحت آن تابع ضابطه بند فوق نبوده و تا سطح تمام شهر 

قابل اجرا می باشد.
تبصره 2: در صورتی كه اين محدوده به صورت دائمی با هدف ايجاد محدوديت برای وسايل نقليه 
سنگين يا وسايل نقليه باربری اجرا گردد، مساحت آن تابع ضابطه بند فوق نبوده و تا سطح تمام شهر 

قابل اجرا می باشد.
4. در صورت ايجاد محدوده ممنوعه تردد در هر شهر، هرگونه تغيير كاربری در داخل محدوده يا مرز 

آن كه مغاير با اصول و مبانی ايجاد محدوده باشد ممنوع است.
انتظامی شهر می بايست در هنگام  امنيتی و  امور  ايجاد محدوده ممنوعه تردد بر  تأثيرات  5. بررسی 

تصويب محدود مورد نظر قرار گيرد.
ماده 6. ضوابط تعيين مرز محدوده ممنوعه تردد به شرح زير می باشد:

1.معابر مرزی محدوده ممنوعه تردد می  بايست از نوع راه شريانی بوده و دارای ظرفيت كافی برای عبور 
دهی جريان ترافيك پس از اجرای محدوده ممنوعه تردد باشد.

پايانه های حمل و نقل عمومی  ايستگاه ها و  پاركينگ و همچنين  از قبيل  نياز  زيرساخت های مورد   .2
برای تسهيل تغيير شيوه سفر شهروندان می بايست در مرز محدوده ممنوعه تردد يا پيرامون خارج 

آن پيش بينی شده باشد. 
3. امكانات الزم برای ترغيب شهروندان به استفاده از دوچرخه و همچنين تشويق آنان به پياده روی 
برای ورود به محدوده ممنوعه تردد به ويژه از طريق مناسب سازی پياده روها می بايست در مرز 
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محدوده ممنوعه تردد در نظر گرفته شود.
4. به منظور كنترل و اعمال نظارت در مرز محدوده ممنوعه تردد، تعداد نقاط ورودی و خروجی در مرز 

می بايست حداقل بوده و دسترسی سواره كوچه های منتهی به مرز به نحو مناسب محدود گردد.
ماده 7. بازه های زمانی ايجاد محدوديت يا ممنوعيت در محدوده های ممنوعه تردد می تواند به صورت 
تركيبی از حاالت مختلف شامل : ساعاتی از شبانه روز، روزهايی از هفته، روزهايی از ماه و ماه هايی 

از سال اجرا شود.
ماده 8. ضوابط تعيين نوع و تعداد خودروهای مجاز برای ورود به محدوده ممنوعه تردد به شرح زير می باشد:

1. آن دسته از وسايل نقليه مجاز به ورود و تردد در محدوده های ممنوعه تردد هستند كه دارای مجوز 
از شهرداری باشند. 

تبصره 1. وسايل نقليه انتظامی، آتش نشانی و فوريت های پزشكی )اورژانس( از اين بند مستثنی هستند.
تبصره 2. مجوز وسايل نقليه امداد حوادث آب، برق، مخابرات و گاز، وسايل نقليه خدماتی و حمل و نقل 
عمومی )بار و مسافر( براساس مصوبه شورای هماهنگی ترافيك استان و در شهر تهران، بر اساس 

مصوبه شورای حمل و نقل و ترافيك شهر تهران توسط شهرداری صادر می شود.
برای وسايل نقليه ای كه فاقد گواهی معاينه فنی بوده يا در سن فرسودگی می باشند، مجوز ورود و   .2

تردد در محدوده های ممنوعه تردد صادر نمی شود.
از ايجاد  3. دسته بندی وسايل نقليه مجاز در محدوده  های ممنوعه تردد بر حسب اهداف مورد نظر 

محدوده باتوجه به نوع كاربری، استاندارد زيست محيطی و نـوع پـالك تعيين می  شود.
4. تعداد وسايل نقليه امدادی و خدماتی مجاز تعريف شده در تبصره 2 ذيل بند 1 اين ماده براساس 

مقتضيات، محاسبه و تعيين می شود. 
5. تعداد وسايل حمل و نقل عمومی بار و مسافر مجاز بر اساس تقاضای سفر در راستای تحقق اهداف 

مورد نظر محاسبه و تعيين می شود.
6. تعداد ساير وسايل نقليه مجاز براساس اهداف و ضوابط مندرج در ماده 4 با مالحظه كمی و كيفی 

زيرساخت ها و ظرفيت و سطح سرويس تسهيالت حمل و نقلی در شهر، محاسبه و تعيين می شود.
ماده 9. ضوابط مربوط به انواع مجوزهای تردد صادره به شرح زير می باشد:

ساعتی  و  روزانه  هفتگی،  ماهيانه،  ساليانه،  صورت  به  صادره  تردد  مجوزهای  انواع  بندی  دسته   .1
می بايست در هر مورد با توجه به اهداف و ضوابط مندرج در ماده 4 تعيين گردد.
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تعداد مربوط به هر يك از انواع مجوزهای تردد صادره در هر مورد با توجه به اهداف و ضوابط مندرج   .2
در ماده 4 و با رعايت سقف تعداد وسايل نقليه مجاز محاسبه شده در ماده 8 تعيين گردد.

ماده 8 و  بندی مندرج در  اساس دسته  بر  تردد  عوارض جابجايی و حركت در محدوده ممنوعه   .3
لحاظ  به  محدوده  در  نقليه  وسايل  انواع  تردد   )Marginal Cost( حاشيه ای  هزينه  متوسط 
ترافيكی و محيط زيستی برآورد می  شود و ميزان تعرفه انواع مجوزهای صادره براساس اين شاخص 
به پيشنهاد شهرداری و  نقليه شخصی  از وسايل  به منظور ترغيب شهروندان به كاهش استفاده 

تصويب شورای اسالمی شهر تعيين می گردد.
به  به  منظور تشويق شهروندان  تعرفه مجوزهای صادره می  بايست مالحظاتی  تعيين  تبصره. در 

استفاده از وسايل نقليه با آاليندگی كم )حداقل يورو 5(، هيبريد و برقی در نظر گرفته شود.
منابع حاصل از صدور مجوزهای صادره می بايست به صورت شفاف در راستای تحقق اهداف تعيين   .4
شده در ماده 4 و بهبود شاخص های حمل و نقلی و محيط زيستی و آموزش همگانی مصرف گردد و 
گزارش مربوطه به صورت ساالنه به شورای هماهنگی ترافيك استان و در شهر تهران به شورای 

حمل و نقل و ترافيك شهر تهران ارائه گردد.
ماده 10. ضوابط اجرای محدوده ممنوعه تردد و اعمال قانون به شرح زير می باشد:

شهرداري مكلف است از طريق انتشار آگهي در رسانه های همگاني، شهروندان را از شرايط اجرای طرح   .1
با  تابلوهاي ويژه  محدوده ممنوعه تردد و ضوابط ورود و تردد در محدوده آگاه نموده و نسبت به نصب 

هماهنگي پليس راهنمايي و رانندگي درنقاط ورودي و خروجی اقدام نمايد.
شهرداری ملزم است به منظور مديريت، كنترل و اعمال قانون وسايل نقليه در مرز و سطح محدوده ممنوعه   .2
تردد دائمی، با هماهنگی پليس راهنمايی و رانندگی نسبت به بكارگيری و نصب سامانه های هوشمند و 

تجهيزات الكترونيكی و مخابراتی به ويژه در نقاط ورودی و خروجی محدوده اقدام نمايد.
تبصره. نصب سامانه های فوق الذكر، پيش نياز اجرای طرح های دائمی می باشد.

پليس راهنمايی و رانندگی موظف است با همكاری شهرداری و با استفاده از سامانه  های هوشمند و 
تجهيزات الكترونيكی نصب شده در محدوده های ممنوعه تردد دائمی، نسبت به ثبت مكانيزه تخلفات 

و صدور قبض جريمه برای وسايل نقليه غير مجاز اقدام نمايد.
پليس راهنمايی و رانندگی موظف است برای اعمال قانون در محدوده های ممنوعه تردد موقت، با استفاده   .1

از نيروی انسانی و تجهيزات خودرويی اقدام نمايد.
شهرداری موظف است نتايج مطالعات قبل و بعد از اجرای محدوده ممنوعه تردد دائمی را حداكثر   .2
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ظرف مدت سه ماه پس از اجرای طرح به شورای هماهنگی ترافيك استان و در شهر تهران به 
شورای حمل و نقل و ترافيك شهر تهران ارائه نمايد.

آموزش  است ضمن  موظف  در شهرها، شهرداری  دائمی  تردد  ممنوعه  محدوده  اجرای طرح  با  همزمان   .3
و فرهنگ سازی برای اصالح الگوی سفر، نسبت به پايش مستمر وضعيت تقاضای سفر و نظرسنجی از 

شهروندان  و برنامه ريزی جهت رفع تنگناها و افزايش امكانات حمل و نقل عمومی در شهر اقدام نمايد.
ميزان  اندازه  گيری  تجهيزات  نصب  با  اسـت  موظـف  استان(  اداره كل   ( زيست  محيط  حفاظت  سازمان   .4
آلودگی هوا در سطح محدوده ممنوعه تردد دائمی، نسبت به پايش مستمـر شـاخص های محيط 

زيستی و ارائه گزارش به شورای اسالمی شهر، شهرداری، 
شورای هماهنگی ترافيك استان و ساير نهادهای ذيربط اقدام نمايد.

ماده 11. مطالعات ناظر بر ايجاد محدوده ممنوعه تردد در شهر لزومًا هر سه سال يكبار توسط دستگاه 
زمانی  يا  مكانی  شرايط  اصالح  يا  تمديد، حذف  برای  حاصل  نتايج  و  شده  هنگام  به  ذيربط  اجرايی 
محدوديت به مرجع مشخص شده در ماده 18 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی جهت تصميم گيری 

و تصويب گزارش خواهد شد.

3. ضرورت بررسی قوانین مربوط به اجرای محدوده ممنوعه تردد زوج یا فرد خودروها 
در شهرهاي کشور و اثربخشی آن

مقرر شد دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ضمن اخذ بررسي 
گزارش  هاي مربوط به  اجراي محدوده ممنوعه تردد زوج يا فرد خودروها در شهرهاي كشور، مباني 
قانوني و فني اجراي چنين طرح  هايي را بررسي نموده و اثربخشي آنها را به شوراي عالي جهت تداوم 

يا عدم تداوم گزارش نمايد.

صورتجلسه یكصد ویازدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصد و يازدهمين جلسه شوراي عالي ساعت 9:30 صبح مورخ 93/7/23 در سالن اجتماعات ساختمان 

شهيد رجايی وزارت كشور برگزار شد.

 1. بررسی پیشنهاد دبیرخانه شوراي عالي در خصوص وظایف شهرداري ها در 
انجام مطالعات مهندسي ترافیک در شهرها

به منظور حسن انجام اقدامات مربوط به مهندسي ترافيك در شهرهاي كشور و تعريف عناوين مطالعات 
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مورد نياز در امور مربوط به مهندسي ترافيك برای شهرداری ها، كليات مفاد پيشنهادي دبيرخانه شوراي 
عالي در خصوص »وظايف شهرداري ها در انجام مطالعات مهندسي ترافيك در شهرها« به تصويب 
رسيد و مقرر گرديد دبيرخانه با مالحظه و افزودن مباحثي از جمله توجه به شاخص های زيست محيطي، 
 عارضه سنجي ترافيكي كاربري های مهم،  انسان محور بودن مطالعات و رعايت يكپارچگي در سيستم 
حمل و نقل،  پيش نويس پيشنهادي را تنظيم و تدقيق و مجدداً  جهت طرح و بررسي به شوراي عالي 

ارائه نمايد.
 

از تخلفات  و هزینه وجوه حاصل  ابالغ، تخصیص  نحوه  اجرایي  2. تصویب ضوابط 
رانندگي در محدوده شهرها و روستاها

با توجه به توضيحات و گزارش ارائه شده توسط دبير محترم شوراي عالي در خصوص مستندات قانوني 
مربوط به وصول،  تخصيص و هزينه نمودن وجوه حاصل از جرائم رانندگي و ابهامات و مشكالت موجود 
براي تخصيص به موقع اين وجوه به شهرداري ها و دهياري ها و همچنين راهكارهاي افزايش كارآمدي 
هزينه اين وجوه بر اساس اهداف پيش بيني شده در ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي)مصوب 
1389( به ويژه ارتقاء ايمني و فرهنگ سازی و نيز توضيحات مدير كل محترم نظارت بر اجرای  بودجه 
وزارت امور اقتصادی و دارايی، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با ضوابط اجرايي نحوه 
ابالغ، تخصيص و هزينه وجوه حاصل از تخلفات رانندگي در محدوده شهرها و روستاها به شرح زير 

موافقت نمود:
1- در راستای تكميل اطالعات مورد نظر در بند )13( ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل 
نامه شماره 192441/ت مورخ 92/12/28 هيأت محترم وزيران(،  پليس  كشور )موضوع تصويب 
راهنمايي و رانندگي با همكاری معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا، اطالعات مربوط به ميزان 
وجوه حاصل از جريمه هاي تخلفات رانندگي را در سال جاري و سنوات آتي، به تفكيك استان، شهر 
)شامل محدوده مصوب و حريم( و روستای محل وقوع در مقاطع منظم سه ماهه )چهار بار در سال( 
به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگی 

ترافيك شهرهای كشور ارائه نمايد.
2- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ضمن بررسی راهكارهای تسريع در ابالغ 
و تخصيص اعتبارات ماده 23 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی به شهرداری ها و دهياری ها در 
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سال جاری و با مالحظه رديف های مندرج در جداول كالن منابع و مصارف پيوست بودجه سنواتی 
كل كشور، در خصوص عملياتی شدن امور مربوط به ابالغ و تخصيص اعتبارات ماده فوق در سال 

جاری و سال آينده به يكی از دو حالت پيشنهادی زير اعالم نظر نمايد:
و  ابالغ  و  كشور  دهياري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  با  متمركز  صورت  به  تفاهم نامه  انعقاد   -
طريق  از  شهرداری ها  اعتبارات  اختصاص  متعاقبًا  و  سازمان  اين  به  مربوطه  اعتبارات  تخصيص 
سازمان مذكور به صورت مستقيم و اعتبارات دهياری ها از طريق اين سازمان به استانداری ها جهت 

اختصاص از طريق استانداری ها به دهياری ها.
برنامه ريزي  اعتبارات مربوطه به شوراي  با استانداری ها و ابالغ و تخصيص  انعقاد تفاهم نامه   -
استان ها جهت اختصاص وجوه حاصل از طريق استانداری ها به شهرداری ها و دهياری ها بر اساس 

اطالعات اعالم شده از سوی پليس راهنمايی و رانندگی.
قانون   )23( ماده  )د(  و  )ب(  بندهاي  نمودن  هزينه  نحوه  از  گزارشی  رانندگي  و  راهنمايي  3-پليس 

رسيدگي به تخلفات رانندگي را در مقاطع سه ماهه به دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.
شورای  در  دارای طرح مصوب  به شهرداری های  مالی  ارائه كمك  با  رانندگی  و  راهنمايی  4-پليس 
هماهنگی ترافيك استان ها، زمينه ايجاد همكاری و مشاركت شهرداری ها در فعاليت و تبليغ برای 

ارتقا فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات ترافيكی را فراهم آورد.
5-سازمان شهرداری ها و دهياری  های كشور در پايان هر سال، سياست های مالك عمل جهت ارتقاء 
استانداری ها،  به  را  رانندگی در حوزه های شهری و روستايی  ايمنی و كاهش تصادفات و سوانح 
شهرداری ها و دهياری ها اعالم نمايد. موافقتنامه يا موافقنامه های مبادله شده می بايست بر اساس 
اين سياست ها تدوين شده و شهرداری ها و دهياری ها نيز در تعريف طرح ها و پروژه های مربوط بر 

اين اساس اقدام نمايند.

فعالیت  دبیرخانه در خصوص ضوابط مدیریت و ساماندهي  پیشنهاد  بررسی   .3
خدمات امداد خودرو در محدوده شهرها

تعيين ضوابط مديريت و ساماندهي فعاليت خدمات امداد خودرو در محدوده شهرها به جلسه بعد 
موكول شد.
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صورتجلسه یكصد ودوازدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصد و دهمين جلسه شوراي عالي ساعت 9:30 صبح مورخ 93/8/28 در سالن اجتماعات ساختمان 

شهيد رجايی وزارت كشور برگزار شد. 

1. تعیین ضوابط انجام مطالعات مهندسي ترافیک توسط شهرداري ها
دبيرخانه  پيشنهاد  به  بنا   93/8/28 مورخ  جلسه  در  كشور  شهرهای  ترافيك  هماهنگی  عالی  شورای 
شورای عالی و به منظور حسن انجام اقدامات مربوط به مهندسی ترافيك در شهرها و در راستای انسان 
محور بودن پروژه های ترافيكی و بهبود كيفيت سكونت شهروندان، با ضوابط مربوط به انجام مطالعات 
مهندسی ترافيك در شهرها و تعيين نقش شهرداری ها در انجام اين مطالعات به شرح زير موافقت نمود:

1-تعاريف بكار رفته عبارتند از:
1-1- مهندسی ترافيك:  مهندسی ترافيك قسمتی از مهندسی حمل و نقل می باشد كه به برنامه 
ريزی، طرح هندسی و بهره برداری ترافيكی بزرگراه ها، جاده ها، خيابان ها، پاركينگ ها، ايستگاه ها، 
پايانه ها، تسهيالت پياده روی و دوچرخه سواری  و نيز امور مربوط به دسترسی زمين ها و كاربری های 

مجاور راه ها و ارتباط بين راه ها با ساير شيوه های حمل و نقلی می پردازد.
1-2- مطالعات ترافيكي موضوعی : مطالعاتي كه براي بررسي و شناخت وضع موجود يا شرايط 
پيش بيني شده و ارائه طرح اجرايي در قالب موضوع مشخص انجام می شوند. اين مطالعات برای 
تكميل مطالعات جامع يا ساماندهي حمل و نقل و ترافيك در محدوده هايی خاص از شهر و يا در 
سطح تمام شهر و حومه آن با مالحظه معيارهاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي 

توسط شهرداري با همكاری نهادهای مرتبط با موضوع اجرا می شوند. 
مربوط  اهميت  پر  موضوعات  تمامي  با مالحظه  كه  مطالعاتي  موضعي:  ترافيكي  مطالعات   -3-1
به مهندسي ترافيك و به منظور ارائه طرح اجرايي، بصورت كامل و با قابليت تغييرات عميق، با 
قيد مكان در محدوده نسبتًا كوچكي از شهر  اجرا می شود. اين مطالعات حاصل شناخت دقيق از 
مشكالت ترافيكي بخش های مختلف شهر بوده و به دنبال تعريف مجموعه اهداف و راهبردهاي 

ترافيكي مورد اجرا قرار می گيرند.
2- شهرداری های مراكز استان و شهرهای با جمعيت بيش از دويست هزار نفر موظفند برای انجام 
مطالعات مهندسی ترافيك در شهرها، اين مطالعات را به صورت موضعی و يا موضوعی با استفاده 
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از نيروهای متخصص شهرداری و يا مهندسين مشاور ذيصالح حقوقی يا حقيقی به اجرا رسانند.
تبصره – تأمين منابع مالی الزم برای انجام اين مطالعات بر عهده شهرداری ها می باشد.

از  3- انجام مطالعات موضوعی و يا موضعی مهندسی ترافيك برای شهرداری های با جمعيت كمتر 
دويست هزار نفر توصيه می گردد.

4- برداشت، تحليل و ارزيابی محيط زيستی می بايست در تمامی مطالعات مهندسی ترافيك در نظر 
گرفته شود.

با  و  بوده  محور  انسان  می بايست  ترافيك  مهندسی  مطالعات  از  منتج  راهكارهای  و  راهبردهای   -5
تأمين  و  برابر  ايجاد شرايط دسترسی  و همچنين  يكپارچگی سيستم حمل و نقل شهری  مالحظه 

قابليت جابجايی در شهر برای تمام شهروندان ارائه شوند.
6- مطالعات مهندسی ترافيك در شهرهای دارای مطالعات جامع و يا مطالعات ساماندهی حمل و نقل و 
ترافيك می بايست با مالحظه طرح ها، برنامه ها و نتايج مصوب اين مطالعات انجام شود. مهندسين 
مشاور می بايست در بخش نتايج مطالعات جامع و مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافيك، فهرست 
مطالعات ترافيكی موضوعی و موضعی مورد نياز در محدوده مورد مطالعه را ارائه و اين فهرست را به 

تصويب مراجع ذيربط برسانند.
7- مطالعات مهندسی ترافيك در شهرها و حومه آن ها در قالب موضوعاتی به شرح زير طبقه بندی   می شود:

7-1- مطالعات تحليل خصوصيات جريان ترافيك : به منظور تحليل داده های مربوط به احجام 
ترافيكی، تقاضای سفر، سرعت و زمان سفر، تأخير، تصادفات، و نظاير آن.

7-2- مطالعات ارزيابی كارايی زيرساخت های ترافيكی : به منظور برآورد ظرفيت و تعيين سطح 
سرويس مقاطعی از تسهيالت يا گروهی از تسهيالت ترافيكی.

7-3- مطالعات مكانيابی و طراحی زيرساخت ها و تسهيالت ترافيكی : منظور طراحی عملكرد و 
طراحی هندسه معابر و تقاطع ها و مكانيابی و طراحی ساير زيرساخت ها تسهيالت ترافيكی.

7-4- مطالعات كنترل جريان ترافيك : به منظور تعيين ويژگی ها، مكانيابی و طراحی انواع عالئم، 
تابلوها، خط كشی ها و امور مربوط به چراغ های راهنمايی در معابر و تقاطع ها.

7-5- مطالعات بهره برداری زيرساخت ها و تسهيالت ترافيكی : به منظور تعيين جهت بهينه حركت 
حمل و نقل  ايستگاه های  موقعيت  تعيين  ای،  حاشيه  پارك  مديريت  ترافيك،  آرام سازی  معابر،  در 

عمومی، تعيين دسترسی ها، تحليل اثرات ايجاد خطوط و مسيرهای ويژه و نظاير آن.
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مديريت  و  عرضه  بهينه سازی  منظور  به   :  )TSM( مديريت سيستم حمل و نقل  مطالعات   -6-7
تقاضای سفر در تسهيالت موجود از جمله با استفاده از ايجاد انواع سامانه های اولويت بخشی به 
وسايل نقليه پر سرنشين در معابر، ايجاد پياده راه، ترويج همپيمايی، اعمال سياست ها قيمت گذاری، 

ايجاد محدوده ممنوعه تردد )در چارچوب قانون و مصوبات شورای عالی( و نظاير آن.
7-7- مطالعات بكارگيری سيستمهای حمل و نقل هوشمند )ITS(: به منظور بكارگيری فن آوری های 
قانون،  اعمال  ناوگان،  و  زيرساخت ها  مديريت  اطالعات،  برداشت  در  مخابراتی  و  الكترونيكی  نوين 

هدايت وكنترل ترافيك، بهينه سازی چراغهای راهنمايی، اطالع رسانی ، اخذ عوارض و نظاير آن.
8- هرگونه بررسی برای تغيير يا ايجاد كاربری های مرتبط با ساختمان های مهم )گروه »ج« و »د«( 
 )Impact Study( بر اساس مطالعات عارضه سنجی )در كميسيون های طرح تفصيلی )ماده 5

ترافيكی كه توسط مهندسين مشاور ترافيكی ديصالح انجام می پذيرد صورت خواهد پذيرفت. 
9- شهرداری ها مكلفند برای اجرای طرح ها و پروژه های واقع در محدوده شبكه معابر و يا ساير طرح ها و 

پروژه های زيرساختی حمل و نقل شهری، بر اساس نتايج حاصل مطالعات مهندسی ترافيك اقدام نمايند.
10- اثرات استفاده از ارتباطات و فن آوری اطالعات )ICT( بايد در مطالعات بكار گيری سيستم های 

حمل و نقل هوشمند منظور شود.
11- سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور موظف به تهيه و ابالغ آيين نامه مربوط به تحليل جريان 

ترافيك و تعيين سطح سرويس تسهيالت ترافيكی می باشد.
12- تا زمان تدوين دستورالعمل طراحی، نصب و اجرای تابلوها و عالئم ترافيكی عمودی و افقی و 
تجهيزات و تأسيسات ايمنی ترافيك برای شهرها، آيين نامه ايمنی راه ها )نشريه 7-267( مالك 

عمل خواهد بود.
13- شهرداری شهرهای های مراكز استان موظفند با رعايت مقررات ذيربط نسبت به ايجاد معاونت 

حمل و نقل و ترافيك در ساختار سازمانی خود و جذب نيروهای متخصص اقدام نمايند.
14- شهرداری شهرهای با جمعيت بيش از 200 هزار نفر )كه مركز استان نيستند( موظفند با رعايت 
جذب  و  خود  سازمانی  ساختار  در  ترافيك  و  حمل و نقل  مديريت  ايجاد  به  نسبت  ذيربط  مقررات 

نيروهای متخصص اقدام نمايند.
15 شهرداری ها مكلفند مطالعات مهندسی ترافيك در مبادی ورودی و خروجی شهرها و نقاط اتصال 
سفرهای شهری با سفرهای برون شهری را با همكاری حوزه های استانی يا ملی ذيربط در وزارت 

راه و شهرسازی به انجام رسانند.
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2.تعیین ضوابط مدیریت و ساماندهي فعالیت خدمات  امداد خودرو در محدوده شهرها
شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور در جلسه مورخ 93/8/28 پس از استماع گزارش دبير 
محترم شورا و مرور ضوابط پيشنهادی دبيرخانه شورای عالی و بحث و تبادل و نظر، با ضوابط مربوط 
به مديريت و ساماندهي فعاليت خدمات  امداد خودرو در محدوده شهرها و حريم آن ها به شرح ذيل 

موافقت نمود:
1- در اجرای ماده 22 آيين نامه اجرايي تبصره )1( ماده )31( و ماده )32( قانون رسيدگي به تخلفات 
رانندگي مصوب 1391/8/15 و بند 4 ماده 3 آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي 
مصوب 1388/6/4 و به منظور ساماندهي و نظارت بر عملكرد مراكز امداد خودرو و يدك كش ها، 
شهرداری ها موظفند بر اساس ضوابط مندرج در دستورالعملی كه متعاقبًا سوی وزارت كشور ابالغ 
خواهد شد، نسبت به صدور پروانه تأسيس و بهره برداري شركت های امداد خودرو، پروانه فعاليت 

وسايل نقليه خودروبر و پروانه اشتغال رانندگان در محدوده شهرها اقدام نمايند.
2- وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است از طريق شركت مخابرات ايران نسبت به ايجاد 
شماره تلفن واحد در سراسر كشور براي خدمات امداد خودرو درون شهري اقدام نمايد به گونه ای 
كه در تماس های شهروندان با مراكز 118 برای درخواست معرفی امداد خودرو، اين شماره تلفن 

اعالم گردد. 
3- مالكيت خط تلفن مندرج در بند )2( در شهرها بر عهده شهرداری ها و يا شركت بخش خصوصي 
معرفي شده از سوي شهرداري ها بوده و هزينه های مربوط به ايجاد و بهره برداری از اين خط نيز 

از طريق شهرداری ها پرداخت خواهد شد.
4- شهرداري ها موظفند به منظور نظارت، هماهنگي، پشتيباني عمليات اجرايي، صرفه جويي در زمان 
شهروندان و افزايش كيفيت ارائه خدمات امداد خودرو، پس از دريافت شماره تلفن مندرج در بند )2( 
از شركت مخابرات ايران، نسبت به تأمين امكانات الزم و ايجاد مركز ديسپچ امداد خودروی شهری 
به متقاضی  بفرد  برای هر تماس، يك كد رهگيری منحصر  و  نموده  اقدام  مستقر در شهرداري 

تخصيص دهند.
تبصره – در صورت كثرت شركت های امداد خودرو در يك شهر، شركت ذيصالح داراي پروانه 
فعاليت در امور پشتيباني امداد خودرو از شهرداري می تواند به نمايندگي از شهرداري به اين وظيفه 

عمل نمايد.
5- سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور موظف است به منظور جلوگيری از هرگونه سوء استفاده، 
نسبت به تهيه نرم افزار واحد به صورت تحت وب برای بهره بردار شهرداری ها و شركت های امداد 
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خودرو جهت مديريت خدمات ديسپچ امداد خودرو در شهرها اقدام نمايد.
6- تعرفه صدور انواع پروانه فعاليت و خدمات شهرداري به شركت های امداد خودرو و همچنين بهای 
خدمات حمل خودرو توسط اين شركت ها هر ساله بر اساس پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي 

اسالمي شهر مربوطه تعيين می گردد.
7- برای حل موارد مورد اختالف و رسيدگی به تخلفات مربوط به شركت های امداد خودرو، شهرداري ها 
نماينده  استانداری،  نماينده  نماينده شهردار،  از  مركب  انظباطی  هيات  تشكيل  به  نسبت  موظفند 
پليس راهنمايی و رانندگی، نماينده شوراي اسالمي شهر و نماينده شركت های امداد خودرو اقدام و 

نسبت به تخلف شركت ها و ذينفعان رسيدگي و صدور راي نمايند.
به تصويب شوراي  پيشنهاد شهرداري  به  امداد خودرو  انظباطي شركت های  نامه  آيين   – تبصره 

اسالمي شهر خواهد رسيد.
8- شهرداری ها وظيفه ای در قبال صدور مجور و يا نظارت بر امور مربوط به خدمات فنی و تعميراتی 

وسايل نقليه در محل و يا تعميرگاه مقصد حمل و نرخگذاري در اين امور  بر عهده ندارند.
9- به منظور روان سازی جريان ترافيك در معابر مهم و پر ترافيك شهری، شهرداری ها مجاز به تعيين 
ايستگاه ثابت برای استقرار ناوگان امداد خودرو با هماهنگی شركت های دارای پروانه فعاليت می باشند. 
10- شركت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی كه دارای مركز ديسپچ كشوری هستند، 
نيازمند اخذ پروانه فعاليت و بهره برداری از شهرداری ها نيستند. به منظور حسن نظارت شهرداری ها، 
اين شركت ها می بايست با هماهنگي شهرداري در محدوده هر شهر فعاليت نموده و آمار ناوگان و 

امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده هر شهر به شهرداری مربوط اعالم نمايند.
تبصره - شركت های امداد خودرو كه در سطح ملی دارای قرارداد با شركت های خودروساز داخلی 
يا خارجی بوده و دارای مركز ديسپچ كشوری می باشند، در صورت تأييد قرارداد و مدارك فعاليت 
آن ها توسط دبيرخانه شورای عالی و رعايت ضوابط مربوط ناوگان و امدادگران )كه طی دستورالعمل 
مندرج در بند )1( توسط وزارت كشور ابالغ خواهد شد(، نيازمند اخذ پروانه فعاليت و بهره برداری 
از شهرداری ها نيستند. به منظور حسن نظارت شهرداری ها، اين شركت ها می بايست با هماهنگي 
شهرداري در محدوده هر شهر فعاليت نموده و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خورد را 

در محدوده هر شهر به شهرداری مربوط اعالم نمايند. 
11- شهرداری شهرهای با جمعيت كمتر از يكصد هزار نفر می توانند نسبت به صدور پروانه و يا صدور 
مجور برای ايجاد شعبه يا نمايندگی شركت های امداد خودرو كه دارای پروانه فعايت از نزديكترين 
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شهر همجوار هستند اقدام نمايند.
12- كليه شركت های امداد خودرو موظف به ايجاد مركز تماس و پاسخگويي شبانه روزي، راه اندازي 
سايت اينترنتي و تجهيز ناوگان خود به تجهيزات پايش )AVL( بوده و ناوگان مورد استفاده به لحاظ 

رنگ و مشخصات ظاهري بايد متحد الشكل باشند.

3. اصالح دستورالعمل انتخاب، آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهي نامه راهبري 
قطار برقي شهري و حومه

شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بنا به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي و به استناد ماده 
آموزش، سنجش  انتخاب،  دستورالعمل  اصالح  با  رانندگي مصوب 1384،  و  راهنمايي  نامه  آيين   42
مهارت و صدور گواهي نامه راهبري قطار برقي شهري و حومه موضوع بند 3 مصوبات يكصدمين جلسه 
پيوست  به شرح  نمود. رعايت مفاد دستورالعمل اصالح شده  شوراي عالي مورخ 1391/3/9 موافقت 
كه ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور می باشد براي شركت ها يا 
سازمان های بهره برداري راه آهن شهري و حومه، شركت ها يا سازمان های بهره برداري قطار شهري و 

حومه، و شركت ها يا سازمان های قطار شهري و حومه در سراسر كشور الزم االجرا است.

4. تصویب دستورالعمل انتخاب، آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهي نامه راهبري 
دستگاه های  درزین،  انواع  دیزل،  لوکوموتیو  )شامل  کمكي  ریلي  نقلیه  آالت  ماشین 

زیرکوب،  ماشین آالت امداد ریلي، جرثقیل های ریلي و مانند آن( 
شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بنا به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي و به استناد ماده 
42 آيين نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 1384، با تصويب متن دستورالعمل انتخاب، آموزش، سنجش 
انواع  ديزل،  لوكوموتيو  )شامل  ريلي كمكي  نقليه  ماشين آالت  راهبري  نامه  مهارت و صدور گواهي 
درزين، دستگاه های زيركوب،  ماشين آالت امداد ريلي، جرثقيل های ريلي و مانند آن( موافقت نمود. 
رعايت مفاد اين دستورالعمل به شرح پيوست كه ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور می باشد براي شركت ها يا سازمان های بهره برداري راه آهن شهري و حومه، شركت ها 
يا سازمان های بهره برداري قطار شهري و حومه، و شركت ها يا سازمان های قطار شهري و حومه در 

سراسر كشور الزم االجرا است.
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معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی
دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

دستور العمل انتخاب، آموزش ، سنجش مهارت و صدور گواهي نامه
راهبري قطارهاي برقي شهري و حومه

موضوع: ماده 42 آيين نامه راهنمايي و رانندگي )مصوب 1384/4/8(
» نحوه، شرايط و مسئول صدور گواهي نامه راهبران انواع وسايل حمل و نقل ريلي 

شهري و حومه، برابر دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب«
 »شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور برسد.«

مصوب یكصد و دوازدهمین جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور
1393/8/28
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دستورالعمل انتخاب، آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهي نامه
راهبري قطارهاي  برقي شهري و حومه

تعاریف
ماده 1- در اين دستورالعمل برخي عناوين تعريف و يا به اختصار ناميده خواهد شد.

1-1-  شركت يا سازمان بهره برداري راه آهن شهري و حومه، شركت يا سازمان بهره برداري قطار 
شهري و حومه، شركت يا سازمان قطار شهري و حومه، به اختصار شركت يا سازمان ناميده مي شود.
1-2-  منظور از راهبري، هدايت و رانندگي و بهره برداري از قطارهاي برقي شهري و حومه مي باشد.

1-3- منظور از قطار، قطارهاي برقي شهري و حومه مي باشد.

اعطاي مجوز برگزاري دوره آموزش و صدور گواهي نامه راهبري 
آموزش، سنجش  برگزاري دوره هاي  يا سازمان  قطار شهري و حومه كه خواستار  ماده 2- شركت  
مهارت و صدور گواهي نامه راهبري قطار برقي شهري و حومه مي باشد، درخواست خود را به دبيرخانه 
در  و  بررسي  از  عالي پس  تسليم مي نمايد. شوراي  ترافيك شهرهاي كشور  عالي هماهنگي  شوراي 
صورت احراز شرايط و تشخيص صالحيت، براي مدت سه سال مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي را 
براي شركت يا سازمان درخواست كننده صادر خواهد نمود و در صورت حفظ شرايط و امتياز به دست 

آمده، مجوز براي دوره سه ساله قابل تمديد خواهد بود. 
تبصره 1- در صورتي كه شركت يا سازمان قطار شهري دو دوره پياپي )6 سال( مجوز مربوط را 

دريافت و بدون وقفه به آموزش راهبران اقدام نمايد، مجوز دائمي دريافت خواهد نمود. 
تبصره 2- در هر زمان كه بنا به تشخيص شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور شركت يا 
سازمان قطار شهري و حومه صالحيت آموزش راهبري را از دست دهد، مجوز مربوط از سوي شوراي 
عالي لغو خواهد شد. در اين صورت، گواهي نامه هايي كه تا آن زمان توسط شركت يا سازمان قطار 

شهري و حومه صادر شده، همچنان معتبر خواهد بود.
تبصره 3– گواهي نامه هاي معتبر راهبري ناوگان قطار شهري و حومه كه قبل از تصويب و ابالغ اين 
دستورالعمل توسط شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه و شركت بهره برداري قطار شهري 
مشهد و حومه براي كاركنان شركتها يا سازمانها صادر شده، همچنان معتبر است. تمديد و يا صدور 

مجدد آنها با رعايت اين دستورالعمل خواهد بود.
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هدف
ماده 3- هدف از اجراي اين دستورالعمل، انتخاب و آموزش افراد واجد شرايط برای راهبری قطار و 

سنجش مهارت آنها به منظور اعطاي گواهي نامه راهبري قطار در شركت يا سازمان مي باشد.

طبقه بندي راهبران
ماده 4–  راهبران قطارهاي شهري و حومه در سه شغل سازماندهي مي شوند. 

الف: راهبر پايه سه )كارورز راهبري يا كمك راهبر(.
ب: راهبر پايه دو )راهبر(.

ج: راهبر پايه يك )راهبر ارشد(.

شرایط پذیرش 
مقررات  چارچوب  در  حومه  و  شهري  قطارهاي  راهبري  شغل  شرايط  واجد  افراد  پذيرش   -5 ماده 

شركت ها يا سازمان هاي قطار شهري و حومه و با رعايت شرايط ذيل صورت مي گيرد. 
5-1- شرایط عمومي

الف: تابعيت و اعتقاد به جمهوري اسالمي ايران.
ب: طي مراحل گزينش و استخدامي شركت يا سازمان مربوط.

ج: نداشتن سوء پيشينه و عدم اشتهار به فساد اخالقي.
د: دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا داشتن معافيت دائم غير پزشكي.

5-2- شرایط اختصاصي

الف: داشتن حداقل سن 21  سال و حداكثر سن براي ديپلم 25 و فوق ديپلم 27 سال.
گرايش هاي  يا  و  مكانيك،  رشته های  برق،  از  يكي  در  ديپلم  تحصيلي  مدرك  حداقل  بودن  دارا  ب: 
مرتبط، و يا ديپلمه هاي داراي گواهي نامه مهارت فني برق و مكانيك و گرايش هاي مرتبط مورد 

تائيد سازمان فني حرفه اي وزارت كار )به استثناء ديپلمه هاي كار و دانش(.
ج: داشتن ديد حداقل )10/10( با چشم غير مسلح در هر دو چشم.

د: عدم ابتال به هر ميزاني از كور رنگي، اختالالت محوري چشم، اختالل در ديد بعد و عمق، شب 
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كوري، اختالالت قرنيه، ضعف يا نقص در عضالت چشم، و تمامي اختالالت بينايي كه توانايي 
ايجاد اشكال را در عملكرد شغلي دارا می باشند. 

ها: عدم ابتال به بيماري  و يا اختالالتي كه موجب محدوديت حركت در اندامهاي فوقاني، تحتاني و سر 
وگردن گرديده و يا موجب اختالل در عملكرد مناسب شغلي می گردد. كليه نواقص بدون عالمت و 

يا عالمتدار ستون فقرات كه توانايي ايجاد اختالل در عملكرد شغلي را داشته باشد.
و: نداشتن نقص شنوايي بر اساس تستهاي كلينيكي و پاراكلينيكي تخصصي )آستانه شنوايي حسي، 

عصبي و هدايتي در تمامي فركانسها تا 20 دسي بل(.
ز: عدم اعتياد و يا سوء مصرف به مواد مخدر و يا روانگردان.

اختالالت  و شخصيتي،  خلقي  اختالالت  رواني،  و  عصبي  بيماريهاي  از  ميزاني  هر  به  ابتال  عدم  ح: 
اضطرابي، روان پريشي، شبه جسمي. )هرگونه اختالل اعصاب و روان مي تواند براساس تست هاي 

تخصصي به صالحديد روانپزشك تشخيص داده شود(.
ط: عدم ابتال به بيمارهاي قلبي، اختالالت متابوليك، اندوكرين )به خصوص تيروييد(، تنفسي، مغز و 
اعصاب، خوني، داخلي به خصوص )فشار خون و قند خون(، ارولوژي و نفرولوژي، اختالالت اتو 
ايميون و بافت همبند، ژنتيك، مشكالت گفتاري و ادراكي و ارتباطي و هرگونه اختاللي كه موجب 

اشكال در عملكرد شغلي گردد.
اوديومتري،  مدفوع(  ادرار،  )خون،  كامل  آزمايش  انجام  شامل  نياز  مورد  پاراكلينيك  تست های  ي: 
اپتومتري، اسپيرومتري، گرافي )گردني، سينه اي، كمري( نوار قلبي، نوار مغزي )نتيجه تست اول 

معتبر بوده و نتايج بعدي آنرا نقض نمي نمايد(.
ك: دارا بودن قد حداقل 170 سانتيمتر و حداكثر 185 سانتيمتر و وزن متناسب با قد. )BMI بين 20 تا 30(

ل: تاييد در معاينات عمومي طب كار.
تبصره 1- برای نيروهاي درون سازماني با حداقل مدرك ديپلم مرتبط و دارا بودن شرايط عمومي 
و اختصاصي، با تشخيص و تاييد كميسيون نظارت بر آموزش راهبران، حداكثر سن 35 سال مي باشد.

اعتماد  را پزشكان متخصص و مورد  باال و صحت و سالمتي پزشكي متقاضي  تبصره 2- شرايط 
شركت يا سازمان احراز مي كنند.
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كميته نظارت عالي نظارت بر آموزش راهبران قطارهاي برقي شهري و حومه
بر  عالي  نظارت  عنوان »كميته  تحت  هيئتي  راهبران،  آموزش  بر  عالي  نظارت  منظور  به  ماده 6- 

آموزش راهبران قطارهاي برقي شهري و حومه« با تركيب ذيل تشكيل مي شود:
الف: يك نفر نماينده رسمي شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور.

ب: يك نفر نماينده رسمي اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور.
ج: يك نفر نماينده اداره راهنمايي و رانندگي شهر مربوط.

د: مدير عامل شركت يا سازمان.
ها: معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري شهر مربوط به عنوان عضو و رئيس.

و: يك نفر كارشناس خبره به تشخيص شهردار.
ز:  معاون منابع انساني يا پشتيباني شركت يا سازمان.
ح: معاون عمليات يا بهره برداري شركت يا سازمان.

ط: مدير آموزش شركت يا سازمان به عنوان عضو و دبير كميته.
تبصره 1- جلسات با دعوت رئيس كميته و با حضور اكثريت  اعضاء رسميت مي يابد. تصميمات با 
رأي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه )حداقل 4 نفر( رسميت يافته و صورتجلسه به امضاء كليه اعضاء 

حاضر خواهد رسيد. 
يا  شركت  مديرعامل  شهرداري،  ترافيك  و  حمل و نقل  معاون  نيافتن  در صورت حضور  تبصره 2- 

سازمان رياست جلسه را بر عهده خواهد داشت.

وظایف کمیته نظارت عالي 
ماده 7- وظايف كميته نظارت عالي بر آموزش راهبران قطار های شهري و حومه به شرح ذيل مي باشد:

آموزش  از سوي مديريت  ارائه شده  بررسي و تصميم گيري در مورد طرح ها و پيشنهادهاي   -1-7
شركت يا سازمان در خصوص ميزان و كيفيت برنامه هاي آموزشي راهبران.

7-2- نظارت كلي و بررسي گزارش ها، آمار و اطالعات ارائه شده از سوي مديريت آموزش شركت يا 
سازمان درباره مراحل برنامه ريزي و اجرايي فرآيند آموزش راهبران.

7-3- بررسي كمبودها، مشكالت، موانع و محدوديت هاي موجود در فرآيند اجرايي آموزش راهبران، 
ارائه پيشنهادها و راه كارهاي مقتضي.
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7-4- بررسي سوابق و نحـــوه تعامل با ديگـــر شركت هــا يا سازمان هاي قطــار شهري كشور و 
يا ساير مراكز و دستگاه هاي مربوط درخصوص برنامه هاي خدمات نظام آموزشي و تبادل فراگيران 
دوره هاي آموزشي، به منظور استفاده از امكانات ساير شركت ها يا سازمان هاي قطار شهري حومه.

كميسيون نظارت بر انتخاب و آموزش راهبران قطارهاي برقي شهري و حومه
ماده 8- به منظور آموزش، سنجش، تاييد صالحيت علمي و مهارت عملي راهبران و فراگيران راهبري 
از طرف شركت ها يا سازمان ها )كه تاييد وزارت كشور را اخذ كرده اند(، كميسيون نظارت بر انتخاب و 

آموزش راهبران قطارهاي برقي شهري و حومه تشكيل مي گردد.
و  نگهداري  مدير  عمليات،  مدير  ايمني،  مدير  آموزش،  مدير  از  متشكل  كميسيون  اين  تبصره 1- 
تعميرات، مدير مركز فرمان، نمايندگان معاونت عمليات از بخش سير و حركت و از بخش تعميرات، و 

رئيس آموزش هاي راهبري و عمليات است.
تبصره 2– مدير آموزش رياست و مسئوليت اين كميسيون را بر عهده داشته و دبيري آن با رئيس 

آموزش هاي راهبري و عمليات مي باشد.
تبصره 3– به منظور ارزيابي علمي و مهارت عملي فراگيران و راهبران و ديگر موارد مّد نظر كميسيون، 
كارگروه هاي تخصصي ارزيابي راهبران تشكيل شده و تعيين تركيب، انتخاب و تاييد صالحيت اعضاء 

اين كارگروه ها بر عهده اين كميسيون است.

آموزش 
ماده 9- عناوين كليه دوره هاي آموزش ويژه شغل راهبري قطار، سرفصل هاي دروس و طول مدت 
اين دوره ها )با رعايت حداقل ساعات مصرح در اين دستورالعمل( توسط مدير آموزش شركت يا سازمان 
به  راهبران،  آموزش  و  انتخاب  بر  نظارت  تأييد كميسيون  از  و پس  پيشنهاد مي گردد  و  تهيه  مربوط 

تصويب كميته نظارت عالي بر آموزش راهبران شركت يا سازمان مي رسد.

شرایط و مراحل آموزش کمک راهبر )راهبر پایه سه(
ماده 10- فراگيران راهبري قطار كه مطابق ماده 5 اين دستورالعمل پذيرش شده اند، پس از گذراندن 
دوره هاي آموزشي تئوري و عملي )مقدماتي، پايه و فني( و كسب حداقل نمره 12 از 20 براي هر درس 
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و حداقل ميانگين كل 14 از 20 در كليه مراحل، به عنوان كمك راهبر قطار برقي شهري و حومه )راهبر 
پايه 3( شناخته مي شوند.

تبصره- آموزشهاي عمومي تئوري و عملي )مقدماتي، پايه و فني( فراگيران راهبري حداقل به مدت 240 
ساعت در كليه دوره هاي آموزشي عمومي در چارچوب استانداردهاي آموزشي ويژه شغل راهبري قطار مي باشد.

شرایط و مراحل آموزش  و دریافت گواهي نامه راهبري پایه دو 
ماده 11- افرادي كه شرايط ذيل را احراز نمايند گواهي نامه پايه دو راهبري قطار را دريافت نموده 
و به عنوان راهبر، مجاز به انجام وظيفه در كليه زمينه هاي راهبري قطارهاي برقي شهري و حومه و 
انواع مانورها )شامل متصل كردن واگن ها، كشيدن قطار از جلو، رانش قطار از عقب به جلو، خط عوض 

كردن( زير نظر مديريت مربوط مي باشند.
11-1- دارا بودن گواهي نامه پايه 3 قطار برقي شهري و حومه.

چارچوب  در  شده  ريزي  برنامه  تخصصي  عملي  و  تئوري  آموزشي  دوره     هاي  گذراندن   -2-11
استانداردهاي آموزشي ويژه شغل راهبري قطار، تحت نظر راهبران ارشد و كارشناسان تعميرات 
مجرب به مدت حداقل 400 ساعت كه شامل دروس تئوري و عملي تخصصي عيب يابي و رفع 
ساير  و  پايانه ها  و  اصلي  خطوط  مسير  در  قطار  راهبري  و  مسير  ادامه  براي  قطارها  اوليه  عيب 

آموزش هاي الزم مورد تاييد كميسيون نظارت بر انتخاب و آموزش راهبران. 
11-3- كسب حداقل نمره 12 از 20 براي هر درس و حداقل ميانگين كل 14 از 20 در كليه مراحل 

آزمون هاي تئوري و عملي مقدماتي.
11-4- كسب حداقل نمره 14 از 20 براي آزمون جامع تئوري و عملي )پايان دوره(.

11-5- تائيد كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح شركت يا سازمان كه فراگير در آن فعاليت دارد.
11-6- تائيد طب كار شركت يا سازمان مربوط كه فراگير در آن فعاليت دارد.

تبصره- در صورت وجود و امكان استفاده از دستگاه شبيه ساز )سيموالتور(، تا 40 ساعت از مدت 
زمان آموزش با اين وسيله نيز با تشخيص كمسيون نظارت بر آموزش راهبران جزو مدت آموزش 

محسوب مي شود.
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شرایط و مراحل آموزش و دریافت گواهي نامه راهبري پایه یک 
ماده 12- افرادي كه شرايط ذيل را احراز نمايند و در كليه آزمون هاي مربوط حد نصاب نمره قبولي 14 

از 20 را كسب نمايند، موفق به دريافت گواهي نامه پايه يك راهبري خواهند شد.
12-1- دارا بودن گواهي نامه پايه دو راهبري.

12-2- انجام كار عملي معادل حداقل سه هزار و هفتصد ساعت )3700 ساعت( راهبري با قطارهاي 
برقي شهري و حومه به عنوان راهبر پايه دو در زمينه های راهبري، مانورها، آموزش راهبران پايه 

دو و غيره و حداقل سه سال فعاليت در امور راهبري از زمان دريافت گواهي نامه راهبري پايه دو.
از 20 در كليه دوره هاي كاربردي  12-3- موفقيت در كليه آموزن ها و حد نصاب نمره قبولي 14 
و تكميلي مصوب كميسيون نظارت بر انتخاب و آموزش راهبري كه توسط مديريت آموزش به 

صورت تئوري و عملي، برنامه ريزي، ابالغ و اجرا مي گردد.
12-4- تائيد كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح شركت يا سازمان كه راهبر در آن فعاليت دارد.

12-5- تائيد طب كار شركت يا سازمان مربوط كه فراگير در آن فعاليت دارد.
نمايند،  دريافت  را  و حومه  برقي شهري  قطارهاي  راهبري  گواهي نامه  كه  افرادي  كليه  ماده 13- 
مجازند به عنوان راهبر قطار در ساير شركت ها و سازمان ها، در كليه زمينه های راهبري قطار مرتبط با 

گواهي نامه و انواع مانورها، زير نظر مديريت مربوطه انجام وظيفه نمايند.
تبصره - گواهي نامه هاي صادره با امضاء مديرعامل و مدير آموزش شركت يا سازمان معتبر مي باشد.

اعتبار و تمديد گواهي نامه های راهبري قطار برقي
ماده 14- اعتبار گواهي نامه های راهبري در اولين صدور دو سال بوده و پس از انقضاء در صورت احراز 
شرايط مربوط به آزمايش  هاي پزشكي، تاييد كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح، كميته انضباط كار 

و كمسيون نظارت بر آموزش راهبران به مدت ده سال تمديد خواهد شد.
تبصره 1- گواهي نامه راهبراني كه به داليل پزشكي فاقد صالحيت راهبري در خط اصلي تشخيص 

داده شوند، در صورت دارا بودن شرايط پزشكي اشتغال در پايانه، به طور مشروط تمديد مي گردد. 
تبصره 2- در مدت اعتبار گواهي نامه، در صورتي كه راهبر هر يك از شرايط الزم را براي راهبري 

قطار در خط اصلي و پايانه از دست بدهد، گواهي نامه وي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 
تبصره 3- در صورتي كه يك راهبر به هر دليلي به مدت يك سال مستمر و يا بيشتر، راهبري قطار 
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را انجام نداده باشد، الزم است قبل از شروع مجدد به راهبري قطار، تاييديه كميسيون نظارت بر آموزش 
راهبران را اخذ نمايد.

تبصره 4- در صورت بروز هر گونه سانحه يا حادثه اي كه در اثر بي احتياطي و يا عدم رعايت مقررات 
در طول خدمت راهبران به وجود آيد و طبق نظر كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح يا كميسيون 
عالي سوانح شركت يا سازمان، راهبر مربوط مقصر اصلي شناخته شود عالوه بر مجازات ذكر شده در 
قوانين موضوعه كه از طريق محاكم صالح تعيين و اعمال مي گردد، مديرعامل شركت يا سازمان مربوط 
گواهي نامه  ابطال  ضمن  مي تواند  عالي  كميسيون  يا  سوانح  آوري  جمع  كميسيون  درخواست  حسب 
تصميمات الزم انضباطي را با نظر كميته انضباط كار شركت يا سازمان در مورد راهبر مقصر اتخاذ و 

اعمال نمايد.
تبصره 5- با توجه به اينكه بخش مهمي از آموزش ها و وظايف راهبري ناوگان رعايت انضباط كاري، 
مباني اخالقي و حسن رفتار سازماني است، چنانچه به تشخيص معاون عمليات و يا معاون منابع انساني 
شركت و يا سازمان و تصويب كميسيون نظارت بر انتخاب و آموزش راهبران، در هر مقطعي همه و يا 
برخي از موارد مذكور توسط راهبر مراعات نگردد، تداوم حضور در دوره هاي آموزشي لغو و در صورت 
دارا بودن مجوز راهبري، برای بار اول تذكر كتبي توسط مديريت مربوطه با درج در پرونده و برای بار 

دوم ضمن اخطار كتبي توسط مديريت مربوطه مجوز مذكور با رعايت تبصره 4 باطل گردد.  
تبصره 6- چنانچه بعد از ابطال گواهي نامه فرد، بنا به تشخيص مدير مربوطه شرايط الزم براي اخذ 
مجدد گواهي نامه توسط آن فرد احراز گردد، پس از تاييد كميته انضباط كار و طرح در كميسيون جمع 
آوري سوانح يا كميسيون عالي سوانح و موافقت مديرعامل، و شركت در دوره های آموزشي و موفقيت 

در آزمون های مورد نظر مديريت آموزش، نسبت به صدور گواهي نامه اقدام خواهد شد.

بررسي شرایط صحت و سالمت جسمي راهبران قطارهاي شهري و حومه
ماده 15- معاينات و آزمايش هاي پزشكي دوره اي راهبران مطابق دستورالعمل هاي شركت  يا سازمان 

مربوط به وسيله متخصصان پزشكي انجام مي گيرد.
تبصره 1- شركت ها يا سازمان ها موظفند گواهي نامه راهبراني را كه از نظر طب كار فاقد شرايط الزم 
جهت راهبري تشخيص داده مي شوند از طريق مديريت آموزش ضبط كرده و از راهبري آنها جلوگيري 
به عمل آورند. در صورت بهبود راهبر و تاييد سالمت او از سوي پزشكان مورد اعتماد شركت يا سازمان 
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مربوط، با رعايت  ضوابط اين دستورالعمل و ساير مقررات، گواهي نامه راهبر بازگردانده شده و فعاليت 
مجدد او بالمانع خواهد بود.

تبصره 2- در صورتي كه در معاينات پزشكي دوره اي راهبران پايه هاي يك و دو، مجموع ديد هر 
دو چشم با چشم غير مسلح برابر 15 باشد، مشروط بر اينكه ديد يك چشم از 7/10 كمتر نباشد،  ادامه 

راهبري قطارهاي برقي شهري و حومه مشروط به استفاده از عينك خواهد بود.
تبصره 3- كاركنان شاغل در شركت يا سازمان براي گذراندن دوره راهبري )مهارت اول( مي بايست 
حداقل بينايي 8/10 در هر چشم غير مسلح و حداقل شنوايي )25 دسي بل در همه فركانس ها در هر 

گوش( را دارا باشند. مابقي شرايط پزشكي مطابق  استانداردهاي استخدامي خواهد بود.
تبصره 4- كاركنان شاغل در شركت يا سازمان براي راهبري قطار )مهارت دوم(  مشمول تبصره 2 

اين ماده هستند.

آموزش راهبران سایر ماشين آالت ریلي
ماده 16- گواهي نامه هاي راهبري پايه هاي يك، دو و سه قطار شهري و حومه تنها براي هدايت و 
راهبري ناوگان قطارهاي برقي شهري و حومه مي باشد و براي راهبري ساير ماشين آالت مكانيزه ريلي 
شهري و حومه شامل انواع لكوموتيو ديزل، انواع درزين، سرويسكار )حمل بار و تست آلتراسونيك(، 
دستگاه هاي زيركوب )زير سازی خط(، دستگاه اندازه گيري )تنظيم كننده مشخصات فني خط(، دستگاه 
رگوالتور )تنظيم كننده مقدار باالست محدوده خط(، ماشين های امداد ريلي، دستگاه مكنده يا وكيوم 
)نظافت تونل(، جرثقيل هاي ريلي و نظاير آن گواهي نامه جداگانه اي الزم است. نحوه آموزش راهبران 
اين گونه ماشين آالت ريلي و صدور گواهي نامه مربوط بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب 

شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مي رسد.

كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح
ماده 17- جهت جمع آوري سوانح و بررسي علل آن، هر يك از شركت ها و سازمان ها، بايد كميسيوني 
تحت عنوان »كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح« تشكيل دهند كه زير نظر كميسيون عالي سوانح 

فعاليت خواهد كرد. كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح مركب از افراد حقوقي ذيل است:
نماينده مديرعامل )رئيس كميسيون(، مدير حراست، مدير عمليات و تعميرات جاري، مدير مركز فرمان، 
مدير برق، مدير كيفيت و ايمني عمليات، مدير خدمات مسافري، مدير تأسيسات و امور فني ساختمان ها، 
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مدير خط و ابنيه، مدير آموزش و ساير مديران حسب مورد.
تبصره 1- نظريه كميسيون جمع آوري سوانح قابل اعتراض بوده و در صورت وصول اعتراض از 
طرف اصحاب دعوي، مراتب جهت بررسي و تصميم گيري به كميسيون عالي سوانح ارجاع خواهد شد و 
چنانچه اعتراضي در مهلت مقرر )حداكثر 20 روز  از ابالغ راي( نشود، نظر كميسيون قطعي خواهد بود.

تبصره 2- كميسيون  عالي سوانح كه وظيفه نظارت عالي بر عملكرد كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح 
و بررسي نهايي، تأييد و ارسال گزارش ها را بر عهده دارد، مركب از معاونان مديرعامل و مديران شركت يا 

سازمان و افراد خبره به شرح ذيل بوده و تشكيل آن توسط كليه شركت ها و سازمان ها الزامي است:
معاون بهره برداري )عمليات(، معاون پشتيباني )منابع انساني(، مدير حراست، مدير ايمني، مدير امور 
حقوقي شركت يا سازمان، و دو نفر كارشناس خبره در زمينه قطار شهري )كه به پيشنهاد معاون 

حمل و نقل و ترافيك شهرداري و تاييد شهردار تعيين مي گردند(.
تبصره 3- نظريه كميسيون عالي سوانح شركت يا سازمان غير قابل اعتراض است.

تبصره 4- در مراجع قضايي، نظريه كميسيون عالي و كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح به عنوان 
نظريه كارشناسي شركت يا سازمان طرح و اعالم خواهد شد.

تطابق ساختار سازماني شرکت یا سازمان
ماده 18- در صورتي كه هر يك از مديريت ها و يا معاونت هاي ذكر شده در اين دستورالعمل در 
شركت  يا سازمان  مورد نظر موجود نباشد، نمايندگان واحدهاي مشابه به تشخيص مديرعامل شركت يا 

سازمان مسئوليت آن را بر عهده خواهد گرفت.
ماده 19- اين دستورالعمـل در 19 ماده و 27 تبصره در يكصد و دوازدهمين جلسه شوراي عــالي 

هماهنـگي ترافيـك شهـرهاي كشور در تاريخ 1393/8/28 به تصويب رسيد.
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معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی
دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

دستور العمل انتخاب، آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهي نامه
راهبري ماشين آالت نقليه ريلي كمكي

موضوع: ماده 42 آيين نامه راهنمايي و رانندگي )مصوب 1384/4/8(
» نحوه، شرايط و مسئول صدور گواهي نامه راهبران انواع وسايل حمل و نقل ريلي 

شهري و حومه، برابر دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب« 
»شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور برسد.«

مصوب یكصد و دوازدهمین جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور
1393/8/28 
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دستورالعمل انتخاب، آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهي نامه
راهبري ماشین آالت نقلیه ریلي کمكي

تعاریف
ماده 1– در اين دستورالعمل برخي عناوين تعريف و يا به اختصار ناميده خواهد شد.

1–1–  شركت يا سازمان بهره برداري راه آهن شهري و حومه، شركت يا سازمان بهره برداري قطار 
شهري و حومه، شركت يا سازمان قطار شهري و حومه، به اختصار شركت يا سازمان ناميده مي شود.

1–2– ماشين آالت نقليه ريلي كمكي شامل انواع لكوموتيِو ديزل، انواع درزين، سرويسكار )حمل بار 
كننده  )تنظيم  گيري  اندازه  دستگاه  )زير سازی خط(،  زيركوب  دستگاه هاي  آلتراسونيك(،  تست  و 
ماشين هاي  باالست محدوده خط(،  مقدار  كننده  )تنظيم  رگوالتور  دستگاه  فني خط(،  مشخصات 
امداد ريلي، دستگاه مكنده يا وكيوم )نظافت تونل(، جرثقيل هاي ريلي، سرند باالست و نظاير آن، 

به اختصار ماشين آالت ناميده مي شوند.
1–3– منظور از راهبري، هدايت و رانندگي ماشين آالت نقليه ريلي كمكي مي باشد.

اعطاي مجوز برگزاري دوره آموزش و صدور گواهي نامه راهبري
صدور  و  مهارت  سنجش  آموزش،  دوره هاي  برگزاري  خواستار  كه  سازماني  يا  شركت    –2 ماده 
گواهي نامه راهبري ماشين آالت مي باشد، درخواست خود را به دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور تسليم مي نمايد. شوراي عالي پس از بررسي و در صورت احراز شرايط و 
تشخيص صالحيت، براي مدت چهار  سال مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي را براي شركت يا 
سازمان درخواست كننده صادر خواهد نمود و در صورت حفظ شرايط و امتياز به دست آمده، مجوز 

براي دوره چهار ساله قابل تمديد خواهد بود.
تبصره 1– در صورتي كه شركت يا سازمان دو دوره پياپي )8 سال( مجوز مربوط را دريافت و بدون 
وقفه به آموزش راهبران اقدام نمايد و در پايان اين مدت شرايط و امتيازات خود را همچنان حفظ 

نمايد، مجوز دائمي دريافت خواهد نمود. 
تبصره 2– در هر زمان كه بنا به تشخيص شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور شركت يا 
سازمان صالحيت آموزش راهبري را از دست دهد، مجوز مربوط از سوي شوراي عالي لغو خواهد 
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شد. در اين صورت، گواهي نامه هايي كه تا آن زمان توسط شركت يا سازمان صادر شده، همچنان 
معتبر خواهد بود.

تبصره 3– گواهي نامه هاي راهبري ماشين آالت كه قبل از تصويب و ابالغ اين دستورالعمل توسط 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران براي كاركنان شركت ها يا سازمان ها صادر شده است، تا زمان انقضاء 

معتبر بوده و تمديد و يا صدور مجدد آنها با رعايت اين دستورالعمل خواهد بود. 

هدف 
ماده 3– هدف از اجراي اين دستورالعمل انتخاب و آموزش افراد واجد شرايط برای راهبری ماشين آالت 

و سنجش مهارت آنها به منظور اعطاي گواهي نامه راهبري ماشين آالت در شركت يا سازمان مي باشد.

طبقه بندي راهبران
ماده 4– راهبران ماشين آالت در سه سطح سازماندهي مي شوند:

الف: راهبر پايه سه )كارورز يا كمك راهبر(.
ب: راهبر پايه دو )راهبر(.

ج: راهبر پايه يك )فقط براي لكوموتيِو ديزل(.

شرایط پذیرش 
يا  شركت ها  مقررات  چارچوب  در  آالت  ماشين  راهبري  شغل  شرايط  واجد  افراد  پذيرش  ماده 5– 

سازمان ها و با رعايت شرايط ذيل صورت مي گيرد:
5–1– شرايط عمومي

الف: تابعيت و اعتقاد به جمهوري اسالمي ايران.
ب: گذراندن مراحل گزينش و استخدامي شركت يا سازمان مربوط.

ج: نداشتن سوء پيشينه و عدم اشتهار به فساد اخالقي.
د: دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا داشتن معافيت دائم غير پزشكي.

5–2–  شرايط اختصاصي
الف: داشتن حداقل سن 21  سال و حداكثر سن براي ديپلم 25 و فوق ديپلم 27 سال.

گرايش هاي  يا  و  مكانيك،  رشته های  برق،  از  يكي  در  ديپلم  تحصيلي  مدرك  حداقل  بودن  دارا  ب: 
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مرتبط، و يا ديپلمه هاي داراي گواهي نامه مهارت فني برق و مكانيك و گرايش هاي مرتبط مورد 
تائيد سازمان فني حرفه اي وزارت كار )به استثناء ديپلمه هاي كار و دانش(.

ج: داشتن ديد حداقل )10/10( با چشم غير مسلح در هر دو چشم.
د: عدم ابتال به هر ميزاني از كور رنگي، اختالالت محوري چشم، اختالل در ديد بعد و عمق، شب 
كوري، اختالالت قرنيه، ضعف يا نقص در عضالت چشم، و تمامي اختالالت بينايي كه توانايي 

ايجاد اشكال را در عملكرد شغلي دارا می باشند. 
ها: عدم ابتال به بيماري  و يا اختالالتي كه موجب محدوديت حركت در اندامهاي فوقاني، تحتاني و سر 
وگردن گرديده و يا موجب اختالل در عملكرد مناسب شغلي می گردد. كليه نواقص بدون عالمت و 

يا عالمتدار ستون فقرات كه توانايي ايجاد اختالل در عملكرد شغلي را داشته باشد.
و:  نداشتن نقص شنوايي بر اساس تستهاي كلينيكي و پاراكلينيكي تخصصي )آستانه شنوايي حسي، 

عصبي و هدايتي در تمامي فركانسها تا 20 دسي بل(.
ز: عدم اعتياد و يا سوء مصرف به مواد مخدر و يا روانگردان.

اختالالت  و شخصيتي،  خلقي  اختالالت  رواني،  و  عصبي  بيماريهاي  از  ميزاني  هر  به  ابتال  عدم  ح: 
اضطرابي، روان پريشي، شبه جسمي. )هرگونه اختالل اعصاب و روان مي تواند براساس تست هاي 

تخصصي به صالحديد روانپزشك تشخيص داده شود(.
ط: عدم ابتال به بيمارهاي قلبي، اختالالت متابوليك، اندوكرين )به خصوص تيروييد(، تنفسي، مغز و اعصاب، 
خوني، داخلي به خصوص )فشار خون و قند خون(، ارولوژي و نفرولوژي، اختالالت اتو ايميون و بافت همبند، 
 ژنتيك، مشكالت گفتاري و ادراكي و ارتباطي و هرگونه اختاللي كه موجب اشكال در عملكرد شغلي گردد.

ي: تست های پاراكلينيك مورد نياز شامل انجام آزمايش كامل )خون، ادرار، مدفوع( اوديومتري، 
اپتومتري، اسپيرومتري، گرافي )گردني، سينه اي، كمري( نوار قلبي، نوار مغزي )نتيجه تست اول 

معتبر بوده و نتايج بعدي آنرا نقض نمي نمايد(.
ك: دارا بودن قد حداقل 170 سانتيمتر و حداكثر 185 سانتيمتر و وزن متناسب با قد. )BMI بين 20 تا 30(

ل: تاييد در معاينات عمومي طب كار.
تبصره 1– شرايط باال و صحت و سالمتي پزشكي متقاضي را پزشكان متخصص و مورد اعتماد 

شركت يا سازمان مربوط احراز مي كنند.
تبصره 2– براي راهبري ماشين آالت دو منظوره ريلي جاده اي داشتن گواهي نامه پايه يك راهنمايي 

رانندگي الزامي می باشد. 
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تبصره 3– برای نيروهاي درون سازماني با حداقل مدرك ديپلم مرتبط و دارا بودن شرايط عمومي 
و اختصاصي، با تشخيص و تاييد كميسيون نظارت بر آموزش راهبران، حداكثر سن 35 سال مي باشد.

كميته نظارت عالي بر آموزش راهبران ماشين آالت نقليه ریلي كمكي
ماده 6– به منظور نظارت عالي بر آموزش راهبران، هيئتي تحت عنوان »كميته نظارت عالي بر آموزش 

راهبران ماشين آالت نقليه ريلي كمكي« تشكيل مي گردد:
تبصره– تركيب اعضاء اين كميته و نيز شرح وظايف ايشان و نحوه برگزاری جلسات همان كميته 
نظارت عالي مندرج در مواد 6 و 7 دستورالعمل انتخاب، آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهي نامه 
و دوازدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي  برقي شهري و حومه مصوب يكصد  راهبري قطارهاي 

ترافيك شهرهاي كشور و تبصره هاي اين مواد مي باشد.  

كميسيون نظارت بر انتخاب و آموزش راهبران ماشين آالت نقليه ریلي كمكي
ماده 7– آموزش، سنجش و تأييد صالحيت علمي و مهارت كمك راهبران و راهبران ماشين آالت 
و اعطاء گواهي نامه مربوط بر عهده شركت ها يا سازمان ها )كه تأييديه وزارت كشور را اخذ كرده اند( 
مي باشد و توسط كميسيوني تحت عنوان »كميسيون نظارت بر انتخاب و آموزش راهبران ماشين آالت 

نقليه ريلي كمكي« انجام مي پذيرد.
تبصره 1– اين كميسيون متشكل از نمايندگان معاونت عمليات و تعميرات جاري )در بخش های سير 
و حركت، تعميرات جاري و سوانح(، نماينده معاونت زيربنايي، مدير آموزش، مدير ايمني، مدير مركز 

فرمان، مدير شبكه باالسري و رئيس آموزش هاي راهبري است.
تبصره 2– مدير آموزش رياست و مسئوليت اين كميسيون را بر عهده داشته و دبيري آن با رئيس 

آموزش هاي راهبري و عمليات مي باشد.
انتخاب و آموزش راهبران قطارهاي برقي و كميسيون نظارت بر  بر  كميسيون نظارت  تبصره 3– 
انتخاب و آموزش راهبران ماشين آالت نقليه ريلي كمكي شركت ها و سازمان ها كه تاييد وزارت كشور 
را در خصوص برگزاري دوره هاي آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهي نامه راهبري ماشين آالت 

اخذ كرده اند مشترك بوده و با شرح وظايف يكسان مي باشند.
ماده 8– به منظور ارزيابي علمي و مهارت عملي فراگيران و راهبران و ديگر موارد مّد نظر كميسيون 
نظارت بر انتخاب و آموزش راهبران ماشين آالت نقليه ريلي كمكي، كارگروه هاي تخصصي ارزيابي 
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راهبران لكوموتيو ديزل و كارگروه تخصصي ارزيابي راهبران ماشين آالت مكانيزه ريلي تشكيل شده و 
تعيين تركيب، انتخاب و تاييد صالحيت اعضاء اين كارگروه ها بر عهده اين كميسيون است.

آموزش
كمكي،  ريلي  نقليه  آالت  ماشين  راهبري  شغل  ويژه  آموزشي  دوره هاي  كليه  9– عناوين  ماده 
سرفصل هاي دروس و طول مدت اين دوره ها )با رعايت حداقل ساعت تعيين شده در اين دستورالعمل( 
از تاييد كميسيون  توسط مديريت آموزش شركت يا سازمان مربوط تهيه و پيشنهاد مي گردد و پس 

نظارت بر انتخاب و آموزش راهبران به تصويب كميته نظارت عالي بر آموزش راهبران مي رسد.
انواع درزين، سرويسكار  تبصره 1– براي راهبري هريك از ماشين آالت از جمله لكوموتيو ديزل، 
)حمل بار و تست آلتراسونيك(، دستگاه هاي زيركوب )زير سازی خط(، دستگاه اندازه گيري )تنظيم كننده 
مشخصات فني خط(، دستگاه رگوالتور )تنظيم كننده مقدار باالست محدوده خط(، ماشين هاي امداد 
ريلي، دستگاه مكنده يا وكيوم )نظافت تونل(، جرثقيل هاي ريلي، سرند باالست، بايستي سر فصل هاي 

دروس تخصصي همان دستگاه توسط مديريت آموزش شركت يا سازمان تهيه و پيشنهاد گردد.
ريلي  نقليه  آالت  ماشين  راهبري  آموزش  دوره  در  كه  برقي شهري  قطارهاي  راهبران  تبصره 2– 
دروس  گذراندن  از  راهبران  آموزش  بر  نظارت  كميسيون  تاييد  صورت  در  مي كنند،  شركت  كمكي 

مشترك و مشابه كه قباًل طي كرده اند، معاف مي باشند.

شرایط و مراحل آموزش و دریافت گواهي نامه کارورز یا کمک راهبر ) پایه سه(
 ماده 10– فراگيران راهبري كه مطابق ماده 5 اين دستورالعمل پذيرش شده اند، پس از گذراندن 
دوره هاي آموزشي عمومي تئوري و عملي )مقدماتي، پايه و فني( و كسب حداقل نمره 12 از 20 براي 
هر درس و حداقل ميانگين كل 14 از 20 در كليه مراحل، به عنوان كارورز راهبري )كمك راهبر( ماشين 

آالت نقليه ريلي كمكي شناخته می شوند و گواهي نامه پايه سه دريافت مي كنند.
تبصره 1– آموزش های عمومي تئوري و عملي )مقدماتي، پايه و فني( فراگيران راهبري حداقل به 
مدت 120 ساعت در كليه دوره هاي آموزشي عمومي در چارچوب استانداردهاي آموزشي ويژه شغل 

راهبري ماشين آالت مي باشد.
تبصره 2– زمان اين دوره ها براي راهبري لكوموتيو ديزل حداقل 240 ساعت مي باشد.
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شرایط و مراحل آموزش و دریافت گواهي نامه راهبر )پایه دو( 
ماده 11– افرادي كه شرايط ذيل را احراز نمايند گواهي نامه راهبري ماشين آالت نقليه ريلي كمكي 
را دريافت نموده و به عنوان راهبر پايه دو مجاز به انجام وظيفه در كليه زمينه هاي راهبري ماشين آالت 

زير نظر مديريت مربوط مي باشند:
11–1– دارا بودن گواهي نامه پايه سه راهبري ماشين آالت نقليه ريلي كمكي )كارورزي(.

11–2– گذراندن دوره آموزشي تئوري - عملي تخصصي برنامه ريزي شده در چارچوب استانداردهاي 
آموزشي ويژه شغل راهبري ماشين آالت، تحت نظر راهبران مجرب و كارشناسان تعميرات مجرب 
به مدت حداقل 300 ساعت كه شامل عيب يابي و رفع عيب در تعميرگاه، راهبري ماشين آالت 
در مسير خطوط اصلي و پايانه ها و ساير آموزش هاي الزم مورد تاييد كميسيون نظارت بر انتخاب 

و آموزش راهبران.
تبصره– زمان اين دوره ها براي راهبري لكوموتيو ديزل حداقل 600 ساعت مي باشد.

از 20 در كليه مراحل  براي هر درس و حداقل ميانگين 14  از 20  نمره 12  كسب حداقل   –3–11
آزمون هاي تئوري و عملي مقدماتي.

11–4– كسب نمره 14 از 20 در كليه عناوين مورد ارزيابي آزمون های جامع كتبي و عملي نهايي.
11–5– تائيد كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح شركت يا سازمان مربوط كه فراگير در آن فعاليت دارد.

11–6– تائيد طب كار شركت يا سازمان مربوط كه فراگير در آن فعاليت دارد.

شرایط و مراحل آموزش و دریافت گواهي نامه پایه یك راهبري لكوموتيو دیزل
ماده 12– افرادي كه شرايط ذيل را احراز كنند گواهي نامه پايه يك راهبري لكوموتيو ديزل دريافت مي نمايند:

12–1– دارا بودن گواهي نامه پايه دو راهبري لكوموتيو ديزل.
12–2– انجام كار عملي معادل حداقل سه هزار و هفتصد ساعت )3700 ساعت( و حداقل سه سال 

فعاليت در امور راهبري از زمان دريافت گواهي نامه پايه دو لكوموتيو ديزل.
12–3– گذراندن دروس فني تخصصي شامل بازآموزي، نوآموزي و تكميلي تخصصي حداقل به مدت 
100 ساعت و موفقيت در آزمون هاي مربوط و حد نصاب نمره قبولي 14 از 20 در هر عنوان درسي.
12–4– تائيد كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح شركت يا سازماني كه راهبر در آن فعاليت دارد.

12–5– تائيد طب كار شركت يا سازمان مربوط كه فراگير در آن فعاليت دارد.
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ماده 13– كليه افرادي كه انواع گواهي نامه راهبري ماشين آالت نقليه ريلي كمكي را دريافت نمايند، با 
توجه به نوع گواهي نامه مجازند به عنوان راهبر ماشين آالت در شركت ها و سازمان ها، در كليه زمينه هاي 

راهبري و هدايت ماشين آالت مرتبط با گواهي نامه، زير نظر مديريت مربوط انجام وظيفه نمايند.
تبصره– گواهي نامه هاي صادره با امضاء مدير عامل و مدير آموزش شركت يا سازمان معتبر مي باشد.

اعتبار و تمدید گواهي نامه های راهبری ماشين آالت 
از انقضاء، در صورت  ماده14– اعتبار گواهي نامه های راهبري در اولين صدور، دو سال بوده و پس 
احراز شرايط مربوط به آزمون های پزشكی و تاييد كمسيون سوانح و تاييد كميسيون نظارت بر آموزش 

راهبران، به مدت 10 سال تمديد خواهد شد. 
تبصره 1– در مدت اعتبار گواهي نامه، در صورتي كه راهبر هر يك از شرايط الزم را براي راهبري از 

دست بدهد، گواهي نامه وي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 
تبصره 2– در صورتي كه راهبر به هر دليلي به مدت يك سال مستمر و يا بيشتر، راهبري ماشين 
آالت مرتبط را انجام نداده باشد، الزم است قبل از شروع مجدد به راهبري، تاييديه كميسيون نظارت 

بر آموزش راهبران را اخذ نمايد.
رعايت  عدم  يا  و  احتياطي  بي  اثر  در  كه  حادثه اي  يا  سانحه  گونه  هر  بروز  در صورت  تبصره 3– 
مقررات در طول خدمت راهبران به وجود آيد و طبق نظر كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح يا 
كميسيون عالي سوانح شركت يا سازمان، راهبر مربوط مقصر اصلي شناخته شود عالوه بر مجازات 
ذكر شده در قوانين موضوعه كه از طريق محاكم صالح تعيين و اعمال مي گردد، مديرعامل شركت يا 
سازمان مربوط حسب درخواست كميسيون جمع آوري سوانح يا كميسيون عالي مي تواند ضمن ابطال 
گواهي نامه تصميمات الزم انضباطي را با نظر كميته انضباط كار شركت يا سازمان در مورد راهبر مقصر 

اتخاذ و اعمال نمايد.
تبصره 4–  با توجه به اينكه بخش مهمي از آموزش ها و وظايف راهبري ناوگان رعايت انضباط كاري، 
مباني اخالقي و حسن رفتار سازماني است، چنانچه به تشخيص معاون عمليات و يا معاون منابع انساني 
شركت و يا سازمان و تصويب كميسيون نظارت بر انتخاب و آموزش راهبران، در هر مقطعي همه و يا 
برخي از موارد مذكور توسط راهبر مراعات نگردد، تداوم حضور در دوره هاي آموزشي لغو و در صورت 
دارا بودن مجوز راهبري، برای بار اول تذكر كتبي توسط مديريت مربوطه با درج در پرونده و برای بار 

دوم ضمن اخطار كتبي توسط مديريت مربوطه مجوز مذكور با رعايت تبصره 4 باطل گردد.  
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تبصره 5- چنانچه بعد از ابطال گواهي نامه فرد، بنا به تشخيص مدير مربوطه شرايط الزم براي اخذ 
مجدد گواهي نامه توسط آن فرد احراز گردد، پس از تاييد كميته انضباط كار و طرح در كميسيون جمع 
آوري سوانح يا كميسيون عالي سوانح و موافقت مديرعامل، و شركت در دوره های آموزشي و موفقيت 

در آزمون های مورد نظر مديريت آموزش، نسبت به صدور گواهي نامه اقدام خواهد شد.

بررسي شرایط صحت و سالمت جسمي راهبران ماشين آالت 
ماده 15– معاينات و آزمايش هاي پزشكي دوره اي راهبران، مطابق دستورالعمل هاي شركت يا سازمان 

مربوط، به وسيله متخصصان پزشكي انجام مي گيرد.
تبصره 1– شركت ها يا سازمان ها موظفند گواهي نامه راهبراني را كه از نظر طب كار فاقد شرايط الزم 
براي راهبري تشخيص داده مي شوند از طريق مديريت آموزش ضبط كرده و از راهبري آنها جلوگيري 
به عمل آورند. در صورت بهبود راهبر و تاييد سالمت او از سوي پزشكان مورد اعتماد شركت يا سازمان 
مربوط، با رعايت ضوابط اين دستورالعمل و ساير مقررات، گواهي نامه راهبر بازگردانده شده و فعاليت 

مجدد او بالمانع خواهد بود.
تبصره 2– در صورتي كه در معاينات پزشكي دوره اي راهبران پايه هاي يك و دو، مجموع ديد هر 
دو چشم با چشم غير مسلح برابر 15 باشد، مشروط بر اينكه ديد يك چشم از 7/10 كمتر نباشد،  ادامه 

راهبري ماشين آالت مرتبط با گواهي نامه مشروط به استفاده از عينك خواهد بود.
تبصره 3– كاركنان شاغل در شركت يا سازمان براي گذراندن دوره راهبري )مهارت اول( می بايست 
حداقل بينايي 8/10 در هر چشم غير مسلح و حداقل شنوايي )25 دسي بل در همه فركانس ها در هر 

گوش( را دارا باشند. مابقي شرايط پزشكي مطابق استانداردهاي استخدامي خواهد بود.

کمیسیون جمع آوري و بررسي سوانح
بايد  سازمان ها  و  شركت ها  از  يك  هر  آن،  علل  بررسي  و  سوانح  آوري  جمع  منظور  به  ماده 16– 
كميسيوني  تحت عنوان »كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح« تشكيل دهند كه زير نظر كميسيون 
عالي سوانح فعاليت خواهد كرد. كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح مركب از افراد حقوقي ذيل است:

نماينده مديرعامل )رئيس كميسيون(، مدير حراست، مدير عمليات و تعميرات جاري، مدير مركز فرمان، 
مدير برق، مدير كيفيت و ايمني عمليات، مدير خدمات مسافري، مدير تأسيسات و امور فني ساختمان ها، 

مدير خط و ابنيه، مدير آموزش و ساير مديران حسب مورد.
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وصول  در صورت  و  بوده  اعتراض  قابل  سوانح  بررسي  و  آوري  جمع  كميسيون  نظريه  تبصره 1– 
اعتراض از طرف اصحاب دعوي، مراتب به منظور بررسي و تصميم گيري به كميسيون عالي سوانح 
ارجاع خواهد شد و چنانچه اعتراضي در مهلت مقرر )حداكثر 20 روز از ابالغ راي( نشود، نظر كميسيون 

قطعي خواهد بود.
تبصره 2– كميسيون عالي سوانح كه وظيفه نظارت عالي بر عملكرد كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح 
و بررسي نهايي، تاييد و ارسال گزارش ها را بر عهده دارد، مركب از معاونان مديرعامل و مديران شركت يا 

سازمان و افراد خبره به شرح ذيل بوده و تشكيل آن توسط كليه شركت ها و سازمان ها الزامي است:
معاون عمليات، معاون منابع انساني، معاون زيربنايي، معاون امور ايستگاه ها، مدير حراست، مدير كيفيت 
و ايمني عمليات و مدير امور حقوقي شركت يا سازمان، و دو نفر كارشناس خبره در زمينه قطار شهري 

)كه به پيشنهاد معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري و تاييد شهردار تعيين مي گردند(.
تبصره 3– نظريه كميسيون عالي سوانح شركت يا سازمان غير قابل اعتراض است. 

تبصره 4– در مراجع قضايي، نظريه كميسيون عالي و كميسيون جمع آوري سوانح به عنوان نظريه 
كارشناسي شركت يا سازمان طرح و اعالم خواهد شد.

تطابق ساختار سازماني شركت یا سازمان
اين دستورالعمل در  يا معاونت هاي ذكر شده در  از مديريت ها و  ماده 17– در صورتي كه هر يك 
شركت ها يا سازمان هاي مورد نظر موجود نباشد، نمايندگان واحدهاي مشابه به تشخيص مديرعامل 

شركت يا سازمان، مسئوليت آن را بر عهده خواهد گرفت.
عالي  شوراي  جلسه  دوازدهمين  و  يكصد  در  تبصره   28 و  ماده   18 در  دستورالعمل  اين  ماده 18– 

هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در تاريخ 1393/8/28 به تصويب رسيد.

صورتجلسه و یكصد و سيزدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصد و سيزدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در روز چهارشنبه 93/9/26 
مقارن با روز حمل و نقل برگزار گرديد. رياست محترم جلسه و اعضاي محترم ضمن گراميداشت اين 
روز و تقدير و تشكر از تمامي تالشگران عرصه حمل و نقل شهري در كشور با تصميماتي به شرح زير 

موافقت نمودند:
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تاکسیراني  خدمات  در  عمومي  ون  براي  مناسب  خودرو  تعیین  ضوابط  1-بررسی 
شهري کشور

كليات مربوط به ضوابط تدوين شده براي تعيين خودرو مناسب ون عمومي مسافربري در خدمات 
شهري تاكسيراني شهري كشور كه توسط دبيرخانه شوراي عالي با همكاري اتحاديه تاكسيراني های 
اتحاديه سازمان های حمل و نقل همگاني كشور تهيه شده است در جلسه مطرح  شهري كشور و 
گرديد و مقرر شد براي بررسي كارشناسي بيشتر توسط اعضا، بررسي اين ضوابط در جلسه آتي 

مطرح گردد.

2- بررسی مطالعات بازنگري مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد
 گزارش مطالعات بازنگري مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر مشهد پس از تصويب شوراي 
هماهنگي ترافيك استان در تاريخ 93/3/8 و تشكيل 4 جلسه كميته فني شوراي عالي و بررسي  هاي 
از فرآيند طي شده  كارشناسي فراوان در جلسه مطرح گرديد. اعضاي شوراي عالي ضمن تقدير 
در مطالعات به دليل پاره اي از سواالت و ابهامات مقرر نمودند دبيرخانه شوراي عالي مجدداً براي 
بررسي موارد ذيل با حضور مديران و كارشناسان ذيربط از استانداري، شهرداري، دستگاه نظارت 
و مهندسين مشاور تشكيل جلسه داده و متعاقبًا نتايج مطالعات و مقايسه سناريوهاي ارائه شده با 
در جلسات  افق مطالعات  براي  پيش بيني شده  برنامه  هاي عملياتي  و  پيشين  سناريوهاي مصوب 

شوراي عالي براي سير مراحل تصويب مطرح گردد.
2-1- بررسي صحت و اعتبار آمار سال پايه يراي پيش بيني عرضه و تقاضاي حمل و نقل در شهر 
مشهد در افق های تعيين شده با توجه به تغييرات حادث شده از سال 1387 تا كنون ) از جمله 

پروژه های افتاح شده،  مسكن مهر، هدفمندي يارانه ها و...(
حمل و نقل  شبكه  بر  گلبهار  حومه اي  قطار  توسط  شده  تبادل  سفر  تقاضاي  اثرات  بررسي   -2-2

عمومي انبوه بر شهر مشهد.
.LRT و BRT 2-3-بررسي دقيق و شفاف سازی در خصوص خطوط پيشنهادي

2-4-بررسي و اعتبار سنجي مدل های ارائه شده براي برآورد انتشار آاليندگي.
2-5-بررسي سهم سفرهاي زيارتي و سهم حمل و نقل عمومي در شهر مشهد در افق های مختلف.

2-6-بررسي اجراي طرح های جايگزين طرح زوج يا فرد براي مديريت تقاضاي سفر.
2-7-بررسي امكان نمايش بهتر در خصوص ميزان انتشار آاليندگي در نواحي مختلف ترافيكي.
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پارک  اجراي طرح مدیریت  براي  پرترافیک شهر مشهد  معابر  تعیین فهرست   -3
حاشیه اي

استانداري، شهردار  امور عمراني  معاون هماهنگي  امضاي  به  تردد شهر مشهد كه  پر  معابر  فهرست 
و رئيس پلبس راهنمايي و رانندگي شهر مشهد رسيده است توسط مديران شهري و استاني خراسان 
رضوي ارائه گرديد و با توجه به تاييد شوراي هماهنگي ترافيك استان، به استناد تبصره يك ماده )15( 
اجرايي آن، فهرست معابر مذكور به  نامه  آيين  رانندگي مصوب 1389 و  به تخلفات  قانون رسيدگي 

تصويب شوراي عالي رسيد.

به  رسیدگي  قانون   )15( ماده  یک  تبصره  اجرایي  نامه  آیین  اصالح  ضرورت   -4
تخلفات رانندگي مصوب 1389

با توجه به تعدد شهرهاي كشور و به منظور تسهيل در فرآيند مطالعه كارشناسي، تصميم گيري و اخذ 
مصوبات الزم در خصوص اجراي طرح های مديريت پارك حاشيه اي در معابر شهري مقرر شد اصالح 
آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده )15( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 در دستور 

كار دبيرخانه شوراي عالي قرار گيرد و متعاقبًا پيگيري الزم براي اصالح متن قانون نيز معمول گردد.
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صورتجلسه و یكصدو چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصد وچهاردهمين جلسه ي شوراي عالي رأس ساعت 9:30 صبح مورخ 10/24/ 93 با حضور اعضا 
در در سالن اجتماعات ساختمان شهيد رجايي برگزار گرديد و موضوعات ذيل مورد بحث و بررسي قرار 

گرفت.

1. تصویب ضوابط تعیین نوع خودروی مناسب برای ون و مینی ون عمومی مسافری 
در خدمات تاکسیرانی شهری  

 شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بنا به پيشنهاد مشترك دفتر حمل و نقل وزارت كشور 
حمل و نقل  سازمان های  اتحاديه   و  كشور  شهري  تاكسيراني های  اتحاديه  و  عالي  شوراي  ودبيرخانه 
همگاني كشور به استناد بند ج ماده 2 آيين نامه موضوع ماده )5( قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور مصوب  1374/7/2 هيأت محترم وزيران،  ضوابط تعيين نوع خودروی مناسب 
برای ون و مينی ون عمومی مسافری در خدمات تاكسيرانی شهری  را در قالب پنج عنوان به شرح 

جداول ذيل تصويب نمود:
الف. ضوابط مربوط به مشخصات فيزيكی

ب. ضوابط مربوط به مشخصات فنی
ج. ضوابط مربوط به الزامات ايمنی و تجهيزات جانبی
د. ضوابط مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش

هـ. ضوابط مربوط به مشخصات ظاهری 
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الف. مشخصات فیزیكی

ميزان شاخصنوع شاخص

1. دربها

1-1. حداقل عرض فضای ورود و خروج مسافر 
 mm 750 :ون

 mm 700 :مینی ون
mm 600 1-2. حداقل عرض راهروی میانی 

1-3.حداقل ارتفاع درب 
mm 1300 :ون

mm 1200 :مینی ون

صورت  1-4. مکانیزم درب اصلی ورود و خروج مسافر  به  راست  سمت  در  فقط 
کشویی برقی 

فضاي   .2
داخلي

2-1.حداقل ارتفاع سقف نسبت به کف خودرو )حداقل 
ارتفاع داخل کابین(

mm 1550 :ون
mm 1350 :مینی ون

2-2. تعداد سرنشین )بجز راننده( 
ون : 9-14

مینی ون:   6-8 
mm 450 450mm 2-3. حداقل طول و عرض صندلی راننده وسرنشین

mm 300 2-4. حداقل فاصله صندلی جلو و عقب 

2-5- وضعیت صندلی های کابین 
ثابت )فاقد صندلی تاشو( 

و دارای پشت سری

3. سایر
mm 350 3-1. حداکثر ارتفاع کف کابیت از زمین 

بازشو با حداقل ارتفاع 1200mm 3-2. وضعیت درب عقب 
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ب. مشخصات فنی

ميزان شاخصنوع شاخص

جلو با عایق بندی الزم برای جلوگیری از ورود صدای موتور به داخل 1. محل نصب موتور 
کابین به وسیله مواد غیر قابل اشتعال 

2. حداقل قدرت موتور 
ون: 140 اسب بخار

مینی ون: 105 اسب بخار 
مطابق مصوبه هیأت وزیران 3. حداقل استاندارد آالیندگی 

هیدرولیک قابل تنظیم 4. مکانیزم فرمان

5. نوع سوخت مصرفی 
 )CNG + دوگانه سوز )بنزین

هیبرید یا برقی 
بنزین یا دیزل 

رعايت شرايط خاص مورد نظر سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص ون ها يا مينی ون های 
دارای سوخت ديزل برای بكارگيری در خدمات تاكسيرانی شهری الزامی است.
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ج. الزامات ایمنی و تجهیزات جانبی

ميزان شاخص نوع شاخص  

حداقل برای راننده و سرنشین جلو  1. کیسه هوا 

مطابق با استانداردهای ملی برای همه سرنشینان 2. کمربند ایمنی راننده و سرنشینان 

هشدار سرعت )قابل تنظیم متناسب با معابر یا مسیر حرکت تاکسی( و 3. سیستم هشدار 
سنسور دنده عقب

EBD+ABS، ترمز جلو دیسکی 4. سیستم ترمز 

ایموبالیزر و قفل مرکزی با کنترل از راه دور5. سیستم ضد سرقت 

چکش ایمنی، کپسول آتش نشانی، مثلث خطر و جعبه کمکهای اولیه 6. لوازم ایمنی همراه خودرو 

دارای چراغ مه شکن در جلو و عقب و 2 چراغ دنده عقب 7. سیستم روشنایی خارجی

همواره با چراغ های جلو روشن شود8. سیستم روشنایی تابلو سقفی

تأمین روشنایی یکنواخت در داخل کابین 9. سیستم روشنایی داخلی

10. سیستم هوشمند )نصب شده توسط 
خودروساز( 

سامانه های  در  بکارگیری  )برای  مناسب  نمایشگر  و    GPSدارای
سازمان  ضوابط  طبق  الکترونیکی(  پرداخت  و   AVL،تاکسیمتر

شهرداری های و دهیاری های کشور 

دارای رادیو پخش و بلندگو در جلو و کابین 11. سیستم صوتی 

دارای سیستم تهویه مطبوع و دریچه در قسمت جلو و کابین با قدرت 12. تهویه و سیستم سرمایشی/گرمایشی 
مناسب برای شرایط آب و هوایی استان 

13. وضعیت شیشه در طرفین کابین 
سرنشین 

ثابت )بدون بازشو( از نوع ایمنی نشکن، بدون پرده و غیررنگی )فاقد 
شیشه دودی( 

قبولی در تست واژگونی مطابق استاندارد ملی برای گردش های ناگهانی 14. پایداری 
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د. گارانتی و خدمات پس از فروش

ميزان شاخص نوع شاخص  

طی 1. گارانتی  محدودیت  بدون  ماه  هجده 
مسافت 

ده سال 2. خدمات پس از فروش 

هـ. مشخصات ظاهری

ميزان شاخصنوع شاخص

زرد خورشیدی  1. رنگ بدنه )بجز ردیف 2(  

2. رنگ بدنه )برای خودروهای دربستی فعال در شرکتهای 
نارنجی حمل و نقل درون شهری و آژانس های تاکسی تلفنی(  

3. نوار شطرنجی 
  25 برابر  کل  با عرض  مشکی  رنگ  به 
دو  هر  در  خودرو  طول  در  سانتیمتر 

طرف زیر شیشه ها 

و 4. تابلوی سقفی    250 برابر  عرض   ،500 برابر   طول 
ارتفاع برابر 200 میلیمتر 

با 5. کد شناسایی خودرو  خودرو  عقب  شیشه  روی  بر  نصب 
قابلیت تشخیص از فاصله 15 متر 

کابین، 6. تابلوی معرفی راننده  و جلوی  کنسول  روی  بر  نصب 
قابل رویت برای سرنشینان 

سرنشین و راننده)درب جلو(7. عالمت مشخصه تاکسیرانی و مسیر فعالیت  
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2. بررسی اصالح آیین نامه اجرایي تبصره یک ماده )15( قانون رسیدگي به تخلفات 
رانندگي مصوب 1389 

پيشنهاد دبيرخانه شورای عالی برای اصالح آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده )15( قانون رسيدگي به 
تخلفات رانندگي مصوب 1389 براي بررسي بيشتر مجدداً به كميته فني شوراي عالي ارجاع گرديد.

3. بررسی مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهر مشهد
بررسي گزارش مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر مشهد بنا به درخواست معاون محترم هماهنگي 
امور عمراني استانداري خراسان رضوي از دستور كار جلسه خارج و مقرر گرديد در جلسات آتي شوراي 

عالي موضوع مطرح گردد.

صورتجلسه و یكصدو پانزدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
يكصد وپانزدهمين جلسه ي شوراي عالي رأس ساعت 9:30 صبح مورخ 11/29/ 93 با حضور اعضا در در 

سالن اجتماعات ساختمان شهيد رجايي برگزار گرديد و موضوعات ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
1- اصالح آیین نامه اجرایي تبصره 1 ماده 15قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي

شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بنا به پيشنهاد دبيرخانه شواري عالي،  اصالح آيين نامه 
اجرايي تبصره يك ماده )15( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 را طبق متن ذيل تاييد 

نمود و مقرر شد اين اصالحيه براي طي مراحل قانوني و تصويب به هيات محترم وزيران ارسال گردد.

آیين نامه اجرایي تبصره 1 ماده 51قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
ماده1ـ در اين آيين نامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می روند: 

الف ـ قانون: قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.
ب ـ شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور.

پ – شورای استان : شورای هماهنگی ترافيك استان.
ت ـ معابر شهری پرترافيك: معابر شهری موضوع ماده )2( اين آيين نامه.

ث ـ پارك حاشيه ای مديريت شده: توقف وسيله نقليه در حاشيه معابر شهری در محل های مجاز با 
ويژگی های زير.

1- الزامی بودن پرداخت هزينه و عوارض توقف به شهروندان اطالع رسانی شده باشد.
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2- با خط كشی استاندارد با ابعاد حداقل 240 سانتی متر عرض و 550 سانتی متر طول و نصب تابلو 
مشخص شده باشد.

بازاء حداكثر هر 70 فضای پارك حاشيه ای و يا حداكثر هر 500 متر نوار اجرای طرح  تبصره 1- 
مديريت پارك حاشيه ای بايد يك فضا مختص پارك خودروهای دارای پالك معلولين و جانبازان باشد.

تبصره 2- انجام خط كشی فضاهای پارك در ساير معابر فاقد طرح پارك حاشيه ای مديريت شده توصيه 
می شود.

آيين نامه   )163( ماده  براساس  كه  نقاطی  در  نقليه  وسيله  توقف  نبودن  مجاز  توقف:  ممنوعيت  ـ  ج 
راهنمايی و رانندگی مصوب 1384 معين گرديده است.

تبصره– نصب تابلوهای توقف ممنوع و يا ايستادن ممنوع و تابلوهای مكمل آن ها و نيز خط كشی های 
متناسب، توسط شهرداری با هماهنگی پليس راهنمايی و رانندگی انجام می شود.

چ ـ تجهيزات و لوازم سنجش توقف : ابزارها، فن آوری ها و دستگاه های الكترونيكی از جمله ايست 
سنج، كارت پارك و نظاير آن كه برای نشان دادن زمان مجاز توقف و پرداخت متناسب حق توقف 

بكار می روند.
ح ـ متصدی: افراد حقيقی يا حقوقی كه به عنوان بخش خصوصی با شرايط و وظايف تعيين شده در 
اين آيين نامه، امور مديريت و بهره برداری از فضاهای پارك حاشيه ای يك  يا چند معبر را از طرف 

شهرداری بر عهده دارند.
خ– پاركبان: افرادی كه از طرف متصدی با شرايط و وظايف تعيين شده در اين آيين نامه برای تسهيل 

امور مربوط استفاده شهروندان از فضاهای پارك حاشيه ای به كارگيری می شوند.
ماده2ـ ويژگيهای معابر شهری پر ترافيك به شرح زير تعيين می شود:

پارك حاشيه ای  برای  تقاضا  پاركينگ،  تقاضای  و  تحليل عرضه  اساس مطالعات  بر  معابری كه  ـ   1
وسايل نقليه در يك دوره زمانی حداقل شش ساعته بيش از ميزان عرضه پاركينگ در حاشيه معابر 

مورد نظر باشد.
با  ناحيه ای  برای  شهرداری  توسط  موضعی  صورت  به  الذكر  فوق  موضوعی  مطالعات   –1 تبصره 
پاركينگ های غيرحاشيه ای و سطح سرويس معابر مورد نظر  با مالحظه عرضه  و  محدوده مشخص 

انجام می پذيرد.
تصويب،  مرجع  تهران،  در شهر  می باشد.  استان  مطالعات، شورای  اين  تصويب  مرجع   – تبصره 2 

شورای حمل و نقل و ترافيك شهر تهران است.
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تجاری،  شامل  غيرمسكونی  كاربری های  به  دسترسی  برای  حاشيه ای  پارك  تقاضای  عمده   -2
اداری، خدماتی، آموزشی، رفاهی، درمانی، زيارتی يا تفريحی باشد.

3ـ حداكثر از نوع شريانی درجه )1( و حداقل از نوع جمع و پخش كننده مطابق استاندارد شماره 14147 
مورخ 1390 سازمان ملی استاندارد ايران با موضوع معابر شهري- طبقه بندي  باشد.

ماده3ـ توقف وسايل نقليه در محل هايی كه برای پارك حاشيه ای مديريت شده تعيين گرديده است 
در نيم ساعت اول رايگان خواهد بود. دريافت حق توقف در معابر يادشده برای مازاد بر نيم ساعت، با 

احتساب نيم ساعت اول محاسبه و دريافت می شود.  
تبصره 1- دريافت حق توقف در معابر مورد نظر بر حسب بازه های زمانی نيم ساعتی يا يك ساعتی 

اخذ می گردد.
تبصره 2- قيمت گذاری هزينه توقف در حاشيه معابر بايد به گونه ای باشد كه شهروندان به كاهش زمان 

توقف و يا توقف وسيله نقليه خود در پاركينگ های عمومی غير حاشيه ای ترغيب شوند.
تبصره 3ـ در صورت اشغال بيش از يك محل توقف توسط يك خودرو، حق توقف متناسب با تعداد 

محل های اشغال شده دريافت می شود.
ماده4ـ معابر شهری پرترافيك با توجه به شاخص های موضوع ماده )2(، با تصويب شورای استان 

تعيين می شود.
تبصره 1ـ شـورای استان موظـف است ظرف يك مـاه از تاريخ وصول پيشنهاد از سوی شهرداری 

در خصوص تعيين معابر شهری پر ترافيك تصميم گيری نمايد. 
تبصره 2- خروج معابر از طرح مديريت پارك حاشيه ای بر اساس تصميم شورای استان و در شهر 

تهران، بر اساس تصميم شورای حمل و نقل و ترافيك شهر تهران می باشد.
دبيرخانه  به  را  ماده  اين  مورد  در  خود  تصميمات  نتيجه  است  موظـف  شـورای استان  3ـ  تبصره 

شورای عالی اعالم نمايد.
ماده5 ـ پارك وسيله نقليه در معابر شهری پر ترافيك بدون پرداخت حق توقف پس از نيم ساعت 
اوليه منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود كه توسط مأموران موضوع ماده )2( قانون با آن 

برخورد خواهد شد.
ماده6 ـ راهنمايی و رانندگی موظف است با استفاده از ساز و كارهای مناسب نسبت به كنترل مستمر 
معابر شهری پرترافيك برای پيشگيری از وقوع تخلفات پارك حاشيه ای و دريافت گزارشات مربوطه 

اقدام نمايد. 
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تبصره – به استناد تبصره )3( ماده )2( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مورخ 1389، شهرداری 
می تواند پس از هماهنگی و اخذ موافقت پليس راهنمايی و رانندگی، جهت گزارش تخلف رانندگانی 
كه شرايط توقف درفضاهاي پارك هاي حاشيه اي مديريت شده را رعايت نكرده اند، از افراد مورد وثوق 
داراي حداقل مدرك كارشناسي كه در دوره آموزشي الزم شركت كرده اند با عنوان پليس يار استفاده 
نمايد. نحوه صدور ابالغ و فعاليت اين افراد بر اساس شيوه نامه ای خواهد بود كه توسط پليس راهنمايی 

و رانندگی ظرف مدت 3 ماه از تصويب اين آيين نامه، تهيه ابالغ خواهد شد.
ماده7ـ شهرداری ها مكلفند در معابر شهری پر ترافيك مصوب، پس از اطالع رسانی به شهروندان، 
نسبت به مشخص كردن فضاهای پارك حاشيه ای مديريت شده اقدام نموده و با استفاده از تجهيزات 
و لوازم سنجش توقف و يا از طريق عوامل متصدی نسبت به مديريت پارك حاشيه ای و اخذ هزينه 

توقف اقدام نمايد.
تبصره1ـ دريافت حق توقف و انجام هرگونه تراكنش مالی توسط رانندگان و عوامل متصدی بايد با 

استفاده از سامانه های پرداخت الكترونيكی و با رعايت سهولت برای شهروندان باشد. 
تبصره 2- استفاده از عوامل پاركبان بايد در چارچوب تسهيل پرداخت الكترونيكی برای شهروندان 

باشد
ماده8 ـ انتخاب و بكارگيری متصدی بر اساس شرايط عمومی و خصوص تعيين شده و مفاد آيين نامه 

مالی و معامالتی شهرداری صورت می گيرد.
تبصره – شرايط انتخاب و بكارگيری متصدی می تواند در قالب مشاركت  و جذب سرمايه گذاری 

بخش خصوص تعيين گردد.
ماده9ـ وظايف متصدی به شرح زير تعيين می شود:

الف – تأمين عوامل پاركبان برای كنترل نحوه پارك وسايل نقليه، راهنمايی رانندگان برای استفاده 
صحيح از لوازم و تجهيزات، محاسبه زمان و دريافت حق توقف، ارائه رسيد و ساير امور مربوط و 

نظارت بر عملكرد ايشان. 
راهنمايی و  پليس  به  پارك حاشيه ای  ارائه گزارش تخلفات  برای  پليس يار  با عوامل  – همكاری  ب 

رانندگی در قالب فرايندهای تعريف شده. 
پ – تأمين ساير عوامل انسانی مورد نياز برای امور مديريت پارك حاشيه ای از جمله عوامل فنی و 

مالی و نظاير آن ها.
ت ـ كنترل مستمر تجهيزات مورد استفاده و اطمينان از سالم بودن آنها و تأمين لوازم مورد نياز.
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ث - مديريت تمامی تراكنش های مالی بين شهروندان و عوامل اجرايی در خصوص حق توقف مصوب.
ج- ارائه گزارش ها و آمار و اطالعات مورد نظر به شهرداری.

تبصره ـ عوامل متصدی حق مداخله در اجرای مقررات راهنمايی و رانندگی را ندارند
ماده 10 – شرايط جذب و بكارگيری عوامل پاركبان توسط متصدی به شرح زير تعيين می شود:

الف – دارای بودن حداقل مدرك تحصيلی ديپلم
ب ـ نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفری

پ ـ گذراندن دوره آموزشی مربوط
ت ـ نداشتن مشكالت جسمی - حركتی 

ث-  نداشتن اعتياد به مواد مخدر، روان گردان و الكلی
ماده11ـ عوامل پليس يار و همچنين عوامل پاركبان و ساير عوامل مورد نياز متصدی در طول ساعات 
تعيين شده در قانون با لباس مخصوص و متحدالشكل با نصب اتيكت نام و نام خانوادگی روی لباس و 

همراه داشتن كارت شناسايی معتبر نسبت به انجام وظايف خود اقدام می نمايند. 
ماده12ـ شهرداری ها موظفند با همكاری پليس راهنمايی و رانندگی نسبت به آموزش وظايف افراد 

پاركبان و پليس يار براساس وظايف تعيين شده در  اين آيين نامه اقدام نمايند. 
به شورای  پارك حاشيه ای توسط شهرداری مربوط  اجرای طرح مديريت  گزارش ساالنه  ماده13ـ 

استان ارائه خواهد شد.

2-تصویب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد
شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بنا به نامه های شماره 38/47/8496 مورخ 93/3/26، 
38/4/32606 مورخ 93/10/3 و38/4/38233 مورخ 93/11/12 معاون محترم هماهنگي امور عمراني 
استانداري خراسان رضوي و با توجه به بررسي های كارشناسي كميته فني شوراي عالي،  توضيحات 
ارائه شده از سوي مسئولين محترم استانداري،  شهرداري،  شوراي اسالمي شهر مشهد و مشاور محترم 
طرح، ضمن تقدير از اقدامات انجام شده، مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر مشهد را مشتمل بر 
برنامه ها، طرح ها و پروژه های الزم االجرا در سه افق كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به شرح ذيل 

مورد تصويب قرار داد.
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1- راهكارهاي پیشنهادي براي افق کوتاه مدت )1395(
1-1-حمل و نقل همگانی و شبه همگانی

اسالمی  جمهوری  كريدور  در  مشهد  قطارشهری  يك  خط  امتداد  احداث  ريلي:  1-1-1-حمل و نقل 
ابن شاذان،  كريدور فضل  در  قطارشهری   2 اجرای خط  فرودگاه -تكميل  بولوار  در  آن  امتداد  و 

كوهسنگی، دانشگاه، هاشمی نژاد، طبرسی حد فاصل رضا شهر تا انتهای طبرسی
امام خمينی، عبادی، خواجه  اتوبوسرانی سريع)BRT( در كريدور  1-1-2-اتوبوسرانی:اجرای خط 2 
ربيع حد فاصل ميدان انقالب تا خواجه ربيع – اجرای خط 3 اتوبوسرانی سريع)BRT( در كريدور 
بولوار  فاصل  حد  اماميه  رضی،  سيد  استقالل،  فردوسی،  قرنی،  شيرازی،  نواب،  مصلی،  سرخس، 
سرخس تا انتهای قاسم آباد - توسعه پايانه های اتوبوس ميدان شهدا، ميدان آزادی، ميدان انقالب، 
انتهای بلوار وكيل آباد- احداث پايانه های اتوبوس در ميدان فردوسی، حر وخواجه ربيع– اصالح 

وبهينه سازی خطوط عادی اتوبوسرانی
1-1-3-تاكسيرانی:اصالح خطوط تاكسيرانی مطابق با پيشنهادات مطالعات

1-2- حمل و نقل خصوصی
1-2-1-پارك سوار:احداث پارك سوار در سه راهی طرقبه- شانديز

1-2-2-پاركينگ: ساخت2100 فضای پارك طبقاتی
جاده  شاهد-  پايانه(،  دوم  دسترسی  و  اسالمی)  انقالب  خيام،  راه  هم سطح:سه  غير  1-2-3-تقاطع 

قوچان، ميدان نمايشگاه، 75 متری ميثاق-خاتم، دسترسی دوم فرودگاه، مجيديه-ميثاق
1-2-4-توسعه شبكه:احداث فاز يك كمربند جنوبی شهر مشهد- احداث و توسعه 15 كيلومتر از معابر 

پيش بينی شده طرح جامع

1-3- مدیریت ترافیک
طرح  اجرای    - عوارض  اخذ  با  همراه  مركزی  هسته  در  ترافيك  محدوديت  طرح  اجرای   -1-3-1
محدوديت انتشار آاليندگي)LEZ( در محدوده توسعه يافته حلقه دوم مركزي- اجرای سناريوهای 
قيمت گذاری پارك حاشيه ای -  تغيير ساعت شروع و خاتمه فعاليت های روزانه شهر مشهد -  

پياده سازی سيستم حمل و نقل هوشمند در محدوده طرح ترافيك
تبصره- رعايت قوانين و مقررات موضوعه و مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 

براي اجراي طرح های مديريت ترافيك الزامي است.
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1-4-حمل و نقل غیر موتوري
1-4-1-دوچرخه: اجرای 20 كيلومتر مسير ويژه دوچرخه

2- راهكارهاي پیشنهادي براي افق میان مدت )1400(
2-1- حمل و نقل همگانی و شبه همگانی

2-1-1- حمل و نقل ريلي:احداث خط 3 قطار شهری مشهد به همراه احداث امتداد های آن در كريدور 
اميريه  راستی،  اماميه،  آموزگار،  جانباز،  فردوسی،  قرنی،  شيرازی،  خسروی،  رضا)ع(،  امام  صبا، 
 24 و  كيلومتر   28/5 به طول  الهيه  منطقه  در  اميريه  بلوار  انتهای  تا  بلوار صبا  انتهای  حدفاصل 

ايستگاه-  تكميل اجرای امتداد خط 2 قطارشهری مشهد در امتداد بلوار فكوری 
امت،  گلشهر،  كريدور  در    )BRT(سريع اتوبوسرانی  پيشنهادی   1 خط  اتوبوسرانی:اجرای   -2-1-2
رضوی، شارستان حد فاصل گلشهر تا رينگ شارستان -  اجرای خط 2 پيشنهادی  اتوبوسرانی 
يافته  توسعه  انتشار آاليندگي)LEZ( در محدوده  بر رينگ طرح محدوديت  )BRT(واقع  سريع 
 17 وحدت،  كاوه،  كامياب،  كشوری،  عبدالمطلب،  ابوطالب،  كالهدوز،  )معابر  مركزي  دوم  حلقه 
شهريور، فداييان اسالم، بهار، احمد آباد(- احداث پايانه های اتوبوس در مصلی، ميدان فجر و ميدان 

شهيد گمنام، خيابان امام رضا )ع(

2-2- حمل و نقل خصوصی:
جاده  ورودی  در  پارك سوار  احداث  قوچان،  جاده  ورودی  در  پارك سوار  2-2-1-پارك سوار:احداث 

نيشابور، احداث پارك سوار در ورودی جاده سرخس
2-2-2-پاركينگ:ساخت6000 فضای پارك طبقاتی

غير  دوربرگردان های   ، استقالل  ميدان  آزادی   – آزادی  دوربرگردان  هم سطح:  غير  2-2-3-تقاطع 
همسطح رسالت در بزرگراه شهيد ميرزايی ، تقاطع آبادگران، ميدان عدالت ،75 متری رضوی – كنه 
بيست ، پل پرتويی ، چهارراه ابوطالب ، خيام – فردوسی ، خواجه ربيع – كشوری، خيام – سجاد ، 

صدمتری – مصلی ، قره نی – مطهری ، وحدت – امت.
2-2-4-توسعه شبكه:احداث فاز دوم كمربند جنوبی شهر مشهد ،  احداث و توسعه 40 كيلومتر از معابر 

پيش بينی شده طرح جامع
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2-3- حمل و نقل غیر موتوري:
2-3-1- دوچرخه:اجرای 50كيلومتر مسير  ويژه دوچرخه

2-3-2-پياده:اجرای محدوده ويژه پياده روی در داخل حلقه شارستان

3- راهكارهاي پیشنهادي براي افق بلند مدت )1410(
3-1- حمل و نقل همگانی و شبه همگانی

آن  در كريدور سرخس،  امتداد های  به همراه  ريلي:احداث خط 4 قطارشهری   3-1-1- حمل و نقل 
مصلی، نواب، شيرازی، عبادی، خواجه ربيع حدفاصل انتهای بلوار سرخس تا آرامگاه خواجه ربيع به 

طول 21/7 كيلومتر وتعداد 16 ايستگاه
3-1-2- اتوبوسرانی:اجرای خط 3 پيشنهادی اتوبوسرانی سريع )BRT( در كريدور فردوسی، استقالل، 
پيشنهادی  خط4  برونسی-اجرای  تا  جانباز  ميدان  فاصل  حد  فكوری  تير،  هفت  دانشجو،  معلم، 
اتوبوسرانی سريع )BRT( در كريدور ناصری، صدمتری، امام علی)ع(، ميثاق، وكيل آباد حدفاصل 
خواجه ربيع تا انتهای وكيل آباد- احداث پايانه های اتوبوس در ميدان كوثر، صبا، بلوار خيام شمالی-  

پايانه اتوبوسرانی در تقاطع امتداد امت با كمربندی صد متری
3-1-3-پايانه مسافربری:احداث پايانه مسافربری برون شهری غرب مشهد

3-2-حمل و نقل خصوصی:
3-2-1-پارك سوار:احداث پارك سوار در ورودی جاده سيمان و كالت

3-2-2-تقاطع غير هم سطح:شارستان – نواب ، شارستان شيرازی ، مطهری – كشوری ، شارستان 
– طبرسی ، مهديه – شانديز ، كمربندی جنوبی با بزرگراه باغچه ، كمربندی جنوبی با جاده قديم 
با حافظ  ، گمربندی جنوبی  با خلج  ، كمربندی جنوبی  با شهرستانی  ، كمربندی جنوبی  نيشابور 
 ، با هاشميه  ، كمربندی جنوبی  امام خمينی  با  ، كمربندی جنوبی  )متالوژی(  ، كمربندی جنوبی 
كمربندی جنوبی با طالقانی ، خيام – توس ، صد متری – رضوی ، صدمتری – ابوطالب ، ساجدی 
– توس ، امام علی ع با فالحی ، جاده قديم نيشابور با صبا ، صدمتری با امت ، جاده قوچان با 
سجاديه ، ميثاق با اماميه ، امتداد 75 متری جنوبی با امتداد نمايشگاه ، امتداد 75 متری جنوبی با 

جاده قوچان ، امتداد 75 متری جنوبی با جاده شانديز
3-2-3-توسعه شبكه:احداث و توسعه 70 كيلومتر از معابر پيش بينی شده طرح جامع
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3-3-حمل و نقل غیر موتوري:
3-3-1-دوچرخه:اجرای 70 كيلومتر مسير ويژه دوچرخه

3-3-2-پياده:اجرای محدوده ويژه پياده روی در هسته مركزی.

3-تصویب معابر پرترافیک شهر رشت براي اجراي طرح مدیریت پارک حاشیه اي
امور عمراني استانداري، شهردار و  فهرست معابر پر تردد شهررشت كه به امضاي معاون هماهنگي 
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي شهررشت)منضم به نامه93/80/4/24741 مورخ 93/12/4 استانداري 
گيالن( رسيده است توسط مديران محترم شهري رشت و استاني گيالن ارائه گرديد و با توجه به تاييد 
شوراي هماهنگي ترافيك استان، به استناد تبصره يك ماده )15( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 
مصوب 1389 و آيين نامه اجرايي آن، فهرست معابر مذكور مشتمل بر 26 معبر  به تصويب شوراي 

عالي رسيد.

صورتجلسه و یكصدو شانزدهمین جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي 
کشور

يكصد و شانزدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ساعت9:30 صبح مورخ 
و  كشور  هاي  دهياري  و  ها  شهرداري  سازمان  از  مدعويني  و  محترم  اعضاي  حضور  با   93/12/20
شهرداري تهران در سالن اجتماعات ساختمان شهيد رجايي برگزار گرديد. در ابتداي جلسه آقاي دكتر 
همداني دبير محترم شوراي عالي ضمن تشكر از همكاري و همراهي رياست و اعضاي محترم شوراي 
طبق  نمودند.  ارائه    1393 سال  در  عالي  شوراي  دبيرخانه  عملكرد  از  گزارشي  فني،  كميته  و  عالي 
اين گزارش، برگزاري 24 جلسه كميته فني و 11 جلسه شوراي عالي در كنار برگزاري 634 جلسه 
كارشناسي و مديريتي ديگر، ماحصل فعاليت هاي دفتر حمل و نقل و دبيرخانه بوده است كه به نسبت 
سال هاي قبل از رشد قابل توجهي برخواردار مي باشد. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر، موضوعاتي 

به شرح زير به تصويب رسيد.

1- تصویب دستورالعمل نحوه هماهنگی بین شهرداری ها و پلیس راهنمایی و رانندگی 
برای اجرای و بهره برداری از سامانه های مكانیزه ثبت تخلفات رانندگی

در راستای تحقق مواد 3 و 27 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی و ايجاد هماهنگی بين شهرداری ها 
و پليس راهنمايی و رانندگی برای نصب و نگهداري و بهره برداری از تجهيزات الكترونيكی از قبيل 
نحوه  دستورالعمل  شهرها،  در  رانندگی  تخلفات  ثبت  جهت  آن  نظاير  و  فيلمبرداري  عكسبرداري، 
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هماهنگی بين شهرداری ها و پليس راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی برای اجرای و بهره برداری از 
سامانه های مكانيزه ثبت تخلفات رانندگی به شرح ذيل در 8 ماده و 8 تبصره مورد تصويب قرار گرفت.

دستورالعمل نحوه هماهنگی بین شهرداری ها و پلیس راهنمایی و رانندگی برای 
اجرای و بهره برداری از سامانه های مكانیزه ثبت تخلفات رانندگی

ماده 1. هدف 
بهره  و   نگهداری  در نصب،  مؤثر  به هماهنگي  نيل  از  است  عبارت  اين دستورالعمل  ابالغ  از  هدف 
برداري از كليه سامانه های هوشمند نظارت تصويری و اطالع رسانی  ترافيك و سامانه های ثبت مكانيزه 

تخلفات رانندگی در شهرها.

ماده 2. تخلفات مورد نظر برای ثبت به صورت مكانیزه
تخلفات مورد نظر عبارتند از تخطی از سرعت مجاز، عبور از چراغ قرمز، عدم رعايت حق تقدم عبور، 
ورود و تردد در محدوده های ممنوعه، عدم رعايت فاصله طولی مجاز، نداشتن يا انقضاء گواهی معاينه 
فنی، عدم پرداخت عوارض خودرو ساليانه به شهرداری، تردد غير مجاز در خطوط ويژه، تردد غير مجاز 
درون شهری،  بزرگراههاي  و  آزادراهها  در  عقب  دنده  تونل ها، حركت  و  پل ها  اضطراری  در خطوط 
حركت نكردن بين دو خط، تغيير غير مجاز خط حركت، سبقت غير مجاز، توقف غير مجاز درمعابر دارای 
توقف سنج يا كارت پارك، توقف در محل ايستادن ممنوع يا ايستگاه وسايل نقليه عمومی، توقف دوبله، 
نداشتن بارنامه، تخطی از بار محوری مجاز وسايل نقليه باری درون شهری، عدم استفاده از تاكسی متر، 

تجاور به  و نظاير آن. 
تبصره 1- تخلف مربوطه می بايست در جدول جرائم با كد مشخص شده باشد. 

تبصره 2- در ثبت مكانيزه تخلفات رانندگی می بايست امكان كنترل تخلف با دوربين وجود داشته 
باشد.

ماده 3. وظایف شهرداری ها
وظايف شهرداری ها در خصوص سامانه های ثبت مكانيزه تخلفات رانندگی عبرات است از:

3-1- انجام مطالعات كارشناسی برای امكان سنجی و مكان يابي محل نصب سامانه های ثبت مكانيزه 
تخلفات رانندگی با هماهنگی پليس راهنمايی و رانندگی در شهرها توسط شهرداری.
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3-2- تهيه اسناد و شرايط خصوصی برای خريد و نصب سامانه های ثبت مكانيزه تخلفات رانندگی 
توسط شهرداری بر اساس مفاد بند 4-2 دستورالعمل.

تخلفات رانندگی  مكانيزه  ثبت  سامانه های  در  استفاده  مورد  فن آوری  و  فنی  تعيين مشخصات   -3-3
توسط شهرداری با همكاری پليس راهنمايی و رانندگی.

3-4- انجام و نظارت بر عمليات عمرانی و تأمين برق مورد نياز در محل نصب تجهيزات و تأمين بستر 
مخابراتی از سايت ها تا مركز مديريت ترافيك شهرداری.

3-5- تأمين بستر مخابراتي مناسب بين مركز مديريت ترافيك شهرداری و مركز كنترل و مديريت 
ترافيك پليس راهنمايی و رانندگی استان يا شهرستان در همان شهر برای ارتباط و انتقال دو طرفه 

اطالعات سامانه های ثبت مكانيزه تخلفات. 
تبصره -  انتخاب نوع و استفاده از بستر مخابراتي با توافق طرفين در هر شهر با توجه به مقدورات 

انجام خواهد شد. 
رانندگی در مركز كنترل و مديريت  3-6- نصب سرور جمع آوری اطالعات وثبت مكانيزه تخلفات 

ترافيك پليس راهنمايی و رانندگی استان يا شهرستان در همان شهر. 
پليس  ترافيك  مديريت  و  كنترل  مركز  در  شده  نصب  سرور  نگهداری  و  تعمير  وظيفه  تبصره 1- 
راهنمايی و رانندگی به صورت دسترسی از دور با استفاده از شبكه تعريف شده در بند 3-5 و نيز مراجعه 

به اتاق سرور بر عهده عوامل فنی معرفی شده از سوی شهرداری می باشد.
تبصره 2- شهرداری موظف است نسبت به تأمين تعداد رايانه مورد نياز و همچنين ساير سخت افزارها 
و نرم افزارهای الزم در محل مركز مديريت ترافيك شهرداری برای ارتبط با سرور جمع آوری اطالعات 
و مكانيزه تخلفات رانندگی از طريق شبكه تعريف شده در بند 3-5 برای تهيه انواع گزارش های فنی و 

ترافيكی مورد نظر شهرداری اقدام نمايد.
تبصره 3- شهر تهران تابع هماهنگی های فی مابين شهرداری تهران و پليس راهنمايی و رانندگی در 
قالب قانون الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران بوده و از 

شمول اين بند مستثنی می باشد. 
3-7- تأمين امنيت شبكه فی مابين رايانه های مستقر در مركز مديريت ترافيك شهرداری و سرور جمع 
آوری اطالعات و ثبت مكانيزه تخلفات رانندگی مستقر در مركز كنترل و مديريت ترافيك پليس 

راهنمايی و رانندگی استان يا شهرستان.
3-8- سرويس دوره ای و نگهداری از كليه تجهيزات نصب شده توسط شهرداری برای سامانه های 
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ثبت مكانيزه تخلفات رانندگی در مركز كنترل و مديريت ترافيك پليس راهنمايی و رانندگی استان 
يا شهرستان در همان شهر.

3-9- انتقال اطالعات خام از دوربين های ثبت مكانيزه تخلفات نصب شده توسط شهرداری به سرور منصوب 
در مركز كنترل و مديريت ترافيك پليس راهنمايی و رانندگی استان يا شهرستان در همان شهر. 

3-10- بررسي صحت عملكرد سامانه های نصب شده و كاليبراسيون دوره ای سامانه ها در زمان بهره 
برداری حسب ضرورت.

ماده 4. وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
تخلفات  مكانيزه  ثبت  سامانه های  خصوص  در  انتظامی  نيروی  رانندگی  و  راهنمايی  پليس  وظايف 

رانندگی عبرات است از:
4-1- اعالم محورها و نقاط دارای فراوانی تخلفات يا شدت باالی تصادفات در شهرها به شهرداری 
مربوطه و همكاری در مطالعات امكان سنجی و مكان يابي محل نصب سامانه های ثبت مكانيزه 

تخلفات رانندگی در سطوح شهرستانی و استانی. 
4-2- انتشار ضوابط مربوط به مشخصات فنی و فناوری و تعيين قالب مورد پذيرش پليس راهنمايی 
نوع  تفكيك  به  ثبت اطالعات تخلفات  داده های خروجی سامانه ها و نحوه  برای  ناجا  رانندگی  و 

سامانه ها و نوع تخلفات در سطح ملی حداكثر دو ماه پس از ابالغ دستورالعمل. 
تبصره – اين ضوابط در دوره های زمانی يك ساله قابل اصالح و ارتقاء می باشد.

4-3- همكاری با شهرداری ها در انجام عمليات عمرانی نصب تجهيزات سامانه ها در سايت های مورد 
نظر.

4-4- تأمين و بكارگيری نيروی انسانی مورد نياز و آموزش كاربران سامانه های مكانيزه ثبت تخلفات 
جهت پااليش اطالعات در مركز كنترل و مديريت ترافيك پليس راهنمايی و رانندگی شهرستان 

يا استان.
4-5- اختصاص كد به عناصر سامانه های نصب شده و عملياتي نمودن  آن ها حداكثر ظرف مدت يك 

ماه از تاريخ تكميل عمليات نصب سامانه توسط شهرداری.
به  شهرستان  يا  استان  رانندگی  و  راهنمايی  پليس  ترافيك  مديريت  و  كنترل  مركز  معرفی   -6-4
شهرداری برای اتصال بستر مخابراتي از مركز مديريت ترافيك شهرداری، اختصاص فضای كافی 
و مناسب برای نصب سرور جمع آوری اطالعات و ثبت مكانيزه تخلفات رانندگی در مركز كنترل 

و مديريت ترافيك پليس و همكاری با شهرداری برای نصب،سرويس و نگهداری سرور مذكور.
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تبصره– دسترسی به سرور فوق الذكر )به استثناء دسترسی به حريم خصوصی مانند اطالعات سجلی 
و آدرس سكونت مالكين وسايل نقليه، اطالعات طبقه بندی شده شامل اطالعات خودروهای نظامی، 
انتظامی و امنيتی و همچنين دستورات قضايی مربوطه( برای شهرداری ها به صورت از راه دور و مراجعه 

حضوری برای تهيه گزارش های فنی و ترافيكی مورد نظر محدود نخواهد شد.
4-7- همكاری با شهرداری برای اخذ مجوزات الزم برای ايجاد بستر مخابراتي مورد توافق در هر شهر.

4-8- ثبت اطالعات تخلفات در سوابق رانندگان متخلف و صدور قبوض جرايم ثبت شده و ثبت نمره 
منفي برای تخلفات پرخطرظرف مدت حداكثر يك هفته از زمان دريافت اطالعات خام مربوط به 

تخلفات و ثبت در سرور جمع آوری اطالعات و ثبت مكانيزه تخلفات رانندگی. 
4-9- اطالع رسانی  به مالكان وسايل نقليه دارای تخلف ازطريق چاپ و پست نمودن قبوض جريمه، 
ارسال پيامك يا استفاده از سامانه های الكترونيكي به استناد ماده 3 آيين نامه اجرايی ماده 7 قانون 
رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390/8/7 هيئت محترم وزيران، ظرف مدت حداكثر يك 

هفته از زمان ثبت اطالعات تخلف در سامانه اجرائيات پليس راهور با مشاركت شهرداری.
4-10- ارائه گزارش ماهيانه ميزان تعداد و مبلغ جرائم صادره و ميزان مبلغ وصول جرائم به تفكيك هر 
سايت و هر سامانه در محدوده هر شهر و حريم آن به شهرداری مربوطه و ارائه گزارش به تفكيك 

هر شهر به استانداری مربوطه.
4-11- ارسال اطالعات تصادفات هر شهر به مركز مديريت ترافيك شهرداری مربوطه. 

پليس  ترافيك شهرهای كشور و رييس  دبير شورای عالی هماهنگی  از  ماده 5. كميته ای متشكل 
ترافيك شهری راهور ناجا براي تهيه برنامه زمانبندي و پيگيري اجراي مفاد اين دستورالعمل و رفع 

ابهامات تشكيل می شود.
ماده 6. شورای هماهنگی ترافيك استان ها ملزم به پيگيری و انجام هماهنگی برای اجرای مفاد اين 

دستورالعمل توسط شهرداری ها و پليس راهنمايی و رانندگی در هر استان می باشد.
ماده 7. به منظور پاسخگويي به شكايات مردمي و اصالح اشتباهات احتمالي، تدابير الزم بر اساس 

ماده 5 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی توسط پليس راهنمايی و رانندگی اتخاذ می گردد.
ماده 8. پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي و شهرداري های مكلفند آمار كمي و كيفي مربوط 
از  اثر بخشي آنها و وجوه حاصل  به استقرار و بكارگيري سامانه های ثبت تخلفات رانندگي و ميزان 
صدور جرائم را حسب نياز، براي معاونت عمران، توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور و دبيرخانه 

شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ارسال نمايند.
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2- بررسی ضوابط مطالعه، اجرا و بهره برداری از چراغ های راهنمایی در تقاطع ها و 
نقاط تردد عابران در معابر شهری

با توجه به برگزاري 3 جلسه كميته فني و همراهي كارشناسان و متخصصان ذيربط در دانشگاه ها و مراكز كنترل 
ترافيك شهرداري های كشور، ضوابط تدوين شده در دبيرخانه با عنوان »ضوابط مطالعه، اجرا و بهره برداری از 
چراغ های راهنمايی در تقاطع ها و نقاط تردد عابران در معابر شهری« در 42 بند توسط دبير محترم در جلسه مطرح 
شد و كليات آن مورد تاييد قرار گرفت. ليكن مقرر شد با توجه به اختالف ديدگاه های مديريتي و كارشناسي موجود 
در خصوص شرايط تبديل وضعيت چراغ راهنمايي به حالت كنترل دستي و همچنين استفاده از معكوس شمار 
در چراغ های راهنمايي، موضوع براي بررسي بيشتر به كميته فني ارجاع گردد تا پس از اجماع نهايي، مجدداً در 

دستور كار شوراي عالي قرار گيرد.

3- بررسي پیشنهاد اصالح قدرت موتور و عرض راهروي میاني براي خودرو ون مربوط 
به مصوبه یكصد و چهاردهمین جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور

با توجه به مصوبات اخير هيئت محترم وزيران در خصوص ممنوعيت ورود خودروهاي سواري با حجم 
موتور بيش از 2500 سي سي به بازار كشور و با نظر به ارتقاء سطح استاندارد آاليندگي خودروها از 
سال 1394، دبير محترم شوراي عالي پيشنهاد اصالح و كاهش قدرت موتور مورد نياز براي خودروهاي 
ون و مينی ون عمومی مسافری شهری )موضوع مصوبه يكصد و چهاردهمين جلسه شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور( را در جلسه مطرح نمودند؛ به گونه اي كه قدرت موتور ون و ميني 
ون به ترتيب به 130 اسب بخار و 100 اسب بخار تنزل يابد و شرط »داراي قابليت شيب روي در زاويه 
حداقل 30 درجه با تعداد سرنشين كامل« در مشخصات اضافه شود. همچنين دبير محترم شوراي عالي 
پيشنهاد كاهش عرض مصوب براي راهروي مياني براي ون ها به 35 سانتيمتر را مطرح نمودند. پس 
از بحث و تبادل نظر در اين خصوص مقرر شد موضوع در  كميته فني شوراي عالي مطرح شده و مورد 
كارشناسي قرار گيرد و نتيجه براي تصميم گيري به شوراي عالي منعكس گردد.  1-دستورالعمل نحوه 

مطالعه، اجرا و بهره برداری از چراغ های راهنمايی در تقاطع ها و نقاط تردد عابران در معابر شهری
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شهرهاي  ترافیک  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه  هفدهمین  یكصدو  و  صورتجلسه 
کشور

يكصد و هفدهمين جلسه شوراي عالي رأس ساعت 03:9 صبح مورخ 2/16/ 94 با حضور اعضا در سالن 
اجتماعات طبقه يازدهم وزارت كشور برگزار گرديد و موضوعات ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- تصویب دستورالعمل نحوه مطالعه، اجرا و بهره برداری از چراغ های راهنمایی در 
تقاطع ها و نقاط تردد عابران در معابر شهری

شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در يكصد و هفدهمين جلسه خود كه با حضور اعضاي 
محترم و مدعويني از شهرداري تهران برگزار گرديد بنا بر پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي و به استناد 
قانون الحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در راه ها و كنوانسيون مربوط به عاليم راه ها مصوب 
1354/11/26 و مواد 96، 97 و 99 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384/4/8 هيئت محترم 
وزيران، دستور العمل مربوط به نحوه مطالعه، اجرا و بهره برداری از چراغ های راهنمايی در تقاطع ها و 

نقاط تردد عابران در معابر شهری را در 42 ماده به شرح ذيل مورد تصويب قرار داد:

دستورالعمل نحوه مطالعه، اجرا و بهره برداری از چراغ های راهنمایی در تقاطع ها و 
نقاط تردد عابران در معابر شهری

ماده1- انجام مطالعات مهندسی ترافيك با موضوع كنترل جريان ترافيك )بر اساس مصوبه يكصد 
امكانسنجی نصب چراغ  برای  ترافيك شهرهای كشور(  و دوازدهمين جلسه شورای عالی هماهنگی 
راهنمايی در تقاطع ها و يا نقاط شبكه معابر، طراحی جانمايی عناصر مربوط به چراغ راهنمايی، طراحی 
اصالحات هندسی مورد نياز و انتخاب نوع كنترلر )برنامه پذير و هوشمند( و متعاقبًا فازبندی و زمانبندی 
چراغ ها توسط شهرداری ها الزامی است. نحوه انجام آمارگيری های مورد نياز اين مطالعات بايد بر 

اساس اصول مهندسی ترافيك باشد. 
تبصره- در اين مطالعات بايد امكان اولويت بخشی عبور برای وسايل نقليه عمومی مورد بررسی قرار 

گيرد.
ماده2- شهرداری ها موظفند به منظور هماهنگی و تصميم گيری در خصوص آغاز بهره برداری و 
اولويت بندی توسعه چراغ های راهنمايی، تأييد مطالعات مربوط و نحوه تعامل با دستگاه های خدمات 
رسان نسبت به تشكيل »كميته چراغ راهنمايی« با مسؤوليت معاون يا مدير ذيربط در شهرداری و عضويت 



282

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

نماينده پليس راهنمايی و رانندگی، نماينده شهردار برای هماهنگی امور مناطق، نماينده سازمان اتوبوسرانی 
و يك نفر كارشناس دارای مدرك حداقل كارشناسی ارشد برنامه ريزی حمل و نقل يا راه و ترابری به 

انتخاب معاون يا مدير ذيربط در شهرداری اقدام نمايند.
تبصره 1- طرح های اصالح هندسی تأييد شده در كميته، حسب مورد مستلزم تصويب در مراجع 

ذيربط می باشند.
تبصره 2 - در شهرهای فاقد سازمان اتوبوسرانی، نماينده سازمان تاكسيرانی يا سازمان حمل و نقل 

همگانی در كميته چراغ راهنمايی عضويت خواهد داشت.
تبصره 3- دبيرخانه كميته چراغ راهنمايی در معاونت يا مديريت ذيربط در شهرداری می باشد.

تبصره 4- در شهرداری هاي دارای مركز مديريت و كنترل ترافيك، مدير مركز نيز عضو اين كميته 
خواهد بود.

تبصره 5- در شهر تهران، نماينده حوزه تخصصی شركت كنترل ترافيك تهران نيز عالوه بر مدير 
مركز مديريت و كنترل ترافيك عضو اين كميته خواهد خواهد بود.

و  عابران  ايمنی  افزايش  راهنمايی،  چراغ  راندمان  افزايش  منظور  به  موظفند  ها  شهرداری  ماده3- 
وسايل نقليه و نيز تسهيل در تردد افراد پياده كم توان جسمی - حركتی، به تدريج و متناسب با بودجه 
سنواتی و اولويت بندی مصوب در كميته چراغ راهنمايی، نسبت به انجام اصالح هندسی، اصالح سطح 
و تراز آسفالت و رفع يا اصالح موانع حركتی عابران پياده )از قبيل عناصر و مبلمان زائد، فضای سبز يا 
انهار غيراستاندارد( و موانع تردد وسايل نقليه )از قبيل دريچه ها تأسيسات شهر( در محدوده تقاطع ها 

و حداقل 05 متر از طول معابر منتهی به تقاطع ها اقدام نمايند. 
ماده 4- هرگونه عمليات اجرايی شامل عمليات عمرانی و تأسيسات برقی و مخابراتی برای استقرار 
مرتبط  مهندسی  كار  به  اشتغال  پروانه  دارای  مهندسان  تأييد  مورد  نقشه  دارای  بايد  راهنمايی  چراغ 
باشد. مرجع تصويب نقشه ها، حوزه تخصصی ذيربط در  يا شركت های واجد صالحيت دارای رتبه 

شهرداری است.
ماده 5- هندسه تقاطع ها، خط كشی و نحوه كاناليزه كردن حركت ها، طرح شيبراهه ها و ميانگاه 
های عابر پياده، خط كشی ايست و عابر، شكل و نحوه استقرار پايه ها و فانوس های چراغ راهنمايی 
بايد تابع اصول مهندس ترافيك و شهرسازی بوده و در تمام شهر از نظامات فنی اجرايی واحد، همسان 

و موزون پيروی نمايد.
ماده 6- سازمان ملی استاندارد ايران موظف است استاندارد ويژگی ها و روش های آزمون مربوط 
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به تجهيزات زير را تهيه و ابالغ نمايد. در اين خصوص الزم است پيگيری مناسب از سوی دبيرخانه 
شورای عالی بعمل آيد.

انواع فانوس چراغ راهنمايی شامل بدنه، ملحقات، قسمت های برقی و طيف، شدت و زاويه   -1-6
تابشی نور.

6-2- انواع كنترلر چراغ راهنمايی و انواع تجهيزات ثبت مكانيزه تخلفات رانندگی در تقاطع ها.
6-3- انواع پايه چراغ راهنمايی، فونداسيون و حوضچه.

ماده 7- سازمان ملی استاندارد موظف است فهرست شركت های بازرسی و آزمايشگاه های مورد تأييد 
در امور مربوط به انواع تجهيزات مورد استفاده در سامانه چراغ راهنمايی را برای استفاده توليدكنندگان، 

شهرداری ها و بخش های مرتبط منتشر نمايد.
ماده 8- تا زمان تهيه و ابالغ استاندارد ملی مربوط به فانوس و كنترلر چراغ راهنمايی و دستورالعمل 
فنی تهيه نقشه اجرايی عمليات عمرانی و تأسيساتی چراغ راهنمايی در تقاطع ها و معابر، استانداردهای 
معتبر كشورهای پيشرو  )مانند BS EN 12368 ، BS EN 12675 ، AS/NZS 2144 يا

NEMA-TS2 ) مالك عمل خواهد بود.
تبصره - شهرداری های موظفند در هنگام خريد و تحويل فانوس و دستگاه كنترلر چراغ راهنمايی 
نسبت به اخد تأييد انطباق مشخصات اين تجهيزات با استانداردهای فوق الذكر از شركت های بازرسی 

و يا آزمايشگاه های مورد تأييد سازمان ملی استاندارد اقدام نمايند.
انجام  دستورالعمل  و  خدمات  شرح  است  موظف  كشور  ريزی  برنامه  و  مديريت  سازمان   -9 ماده 
مطالعات كنترل جريان ترافيك با چراغ راهنمايی، دستورالعمل طراحی تقاطع های دارای چراغ راهنمايی 
و دستورالعمل فنی تهيه نقشه های اجرايی عمليات عمرانی و تأسيساتی چراغ راهنمايی را تهيه و به 

عنوان نظامات فنی اجرايی ابالغ نمايد.
ماده 10- شهرداری ها موظفند برای نظارت بر اجرا، نصب و راه اندازی سامانه چراغ راهنمايی در 
تقاطع ها و يا نقاط شبكه معابر از  مهندسان دارای پروانه اشتغال به كار  مهندسی مرتبط و يا شركت 

های دارای رتبه استفاده نمايند.
ماده 11- شهرداری های موظفند برای جلوگيری از تداخل حركتی در مواقع قطع برق در تقاطع ها، 
با هماهنگی پليس راهنمايی و رانندگی نسبت به نصب تابلوی »مسير اصلی« و يا »رعايت حق تقدم 
عبور« بر روی پايه چراغ راهنمايی در هر مسير منتهی به تقاطع با شكل و اندازه مناسب مطابق با آيين 

نامه های ملی اقدام نمايند.
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تبصره - به منظور جلوگيری از نصب بی رويه تابلوهای ترافيكی انتظامی در سطح شهر، تقاطع های 
مورد نظر با تشخيص پليس راهنمايی و رانندگی در كميته چراغ راهنمايی تعيين می شود.

امور  برای  آموزشی  دوره  برگزاری  به  موظف  كنترلر  فروشنده  يا  كننده  توليد  ماده 12- شركتهای 
مربوطه به  نصب، برنامه ريزی، بهره برداری و نگهداری كنترلر برای كارشناسان معرفی شده از سوی 
شهرداری هستند. شهرداری ها موظفند در قرارداد خريد اين تجهيزات، الزامات آموزشی، پشتيبانی و به 

روزرسانی نرم افزاری را پيش بينی نمايند.
ماده 13- شهرداری ها موظفند برای اعمال برنامه های كنترلر چراغ راهنمايی، نظارت بر آمارگيری 
ويژه  به  راهنمايی  های  چراغ  تجهيزات  و  عناصر  عملكرد  صحت  بررسی  و  بازديد  و  مرتبط  های 
شناسگرها، حداكثر بازاء هر 06 تقاطع دارای كنترلر برنامه پذير يا هوشمند از يك نفر مهندس تمام 
وقت دارای مدرك كارشناسی ارشد برنامه ريزی حمل و نقل و يك نفر كارشناس تمام وقت در رشته 

مهندسی برق كه در دوره های آموزشی الزم شركت نموده اند استفاده نمايند. 
تبصره - در شهرهايی كه تعداد تقاطع های دارای چراغ راهنمايی دارای كنترلر برنامه پذير يا هوشمند 
كمتر از 06 تقاطع می باشد، بكارگيری حداقل دو نفر كارشناس تمام وقت با مشخصات فوق الذكر 

الزامی است.
ماده 14- برنامه ريزی كنترل چراغ راهنمايی بايد با هماهنگی پليس راهنمايی و رانندگی بر اساس 
در  ذيربط  كارشناسان  توسط  ماهه   3 زمانی حداكثر  دوره های  در  ترافيك  جريان  تحليل  و  برداشت 
شهرداری به هنگام شود. اين برنامه ريزی برای بازه های زمانی 51 روزه منتهی به بازگشايی مدارس و 

عيد نوروز و همچنين ماه مبارك رمضان و رويدادهای مهم به صورت خاص انجام می شود.
تبصره - در شهرداری های دارای مركز مديريت و كنترل ترافيك، اين برنامه ريزی ها به شيوه های 

ممكن )آنالين يا آفالين( از طريق مركز مذكور اعمال می شود.
حداقل  به  و  راهنمايی  چراغ  سامانه  نگهداری  و  تعمير  منظور  به  موظفند  ها  شهرداری  ماده 15- 
رساندن زمان اطالع و رفع خرابی، از فرايندهای كاری مناسب و افراد حقيقی و حقوقي ذيصالح استفاده 
نمايند. به منظور نگهداری پيشگيرانه، بازديد قسمتهای برقی، شناسگرها، فانوس ها، اتصاالت، حوضچه 
ها، تراز پايه ها، خوردگی و زنگ زدی پايه ها، خط كشی های ايست و عابر و نظاير آن متناسب با نياز 

در دوره های زمانی حداكثر 6 ماهه الزامی است. 
تبصره - چك ليست مورد استفاده برای اين بازديدها به تأييد كميته چراغ راهنمايی می رسد.

ماده 16- با تشخيص پليس راهنمايی و رانندگی، در يك دوره زمانی حداقل 3 ماهه بعد از شروع 
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بهره برداری چراغ راهنمايی به منظور پشتيبانی و اطالع رسانی در خصوص ضرورت رعايت چراغ توسط 
رانندگان و عابران پياده، نسبت به استقرار عامل پليس در تقاطع به تعداد الزم اقدام می گردد.

يا مركز مديريت و كنترل ترافيك  رانندگی مستقر در تقاطع  افسران پليس راهنمايی و  ماده 17- 
شهرداری در صورت ضرورت بنا به تشخيص، مجاز به تغيير موردی برنامه فازبندی و زمانبندی چراغ 
راهنمايی به طور موقت )ترجيحًا از طريق سامانه متمركز كنترل چراغ راهنمايی( خواهند بود. در ساير 
را  راهنمايی  زمانبندی چراغ  يا  فازبندی  برای اصالح  پيشنهادات خود  توانند  افسران می  اين  شرايط 
به حوزه ذيربط در شهرداری اعالم نمايند. در هر صورت توصيه مي شودحتي االمكان در فازبندي و 

زمانبندي چراغ به صورت موردي تغييري ايجاد نشود.
تبصره 1-انجام وظايف قانونی توسط شهرداری ها در قبال تهيه، نصب، مديريت و نگهداری از چراغ 
های راهنمايی و ساير تجهيزات مرتبط با ثبت تخلفات و كنترل عبور و مرور در شهرها نبايد مانع انجام 
مأموريت های قانونی پليس راهنمای و رانندگی باشد و در هر صورت فرمان پليس بر عالمت چراغ 

راهنمايی مقدم خواهد بود.
تبصره 2 - در زمان رويدادها و ايام خاص، تغييرات مقطعی با تشخيص و اعالم پليس راهنمايی و 

رانندگی از طريق شهرداری )مركز مديريت و كنترل ترافيك( انجام می شود.
تبصره 3-  ارزيابی شيوه های مديريت چراغ های راهنمايی در شرايط اضطراری و رويدادها و ايام 

خاص به منظور بهبود روش ها، توسط كميته چراغ راهنمايی انجام می پذيرد.
ماده 18- پليس راهنمايی و رانندگی  موظف است با همكاری شهرداری، موضوعات فنی مربوط به 
كنترلر چراغ راهنمايی و عناصر مربوط به آن را طی دوره های آموزشی به افسران و درجه داران ذيربط 

اعالم نمايد و برای حضور و كنترل عبور و مرور در اين تقاطع ها از اين عوامل استفاده نمايد.
پليس  ترافيك، همكاري شهرداري و  در شهرداری های دارای مركز مديريت و كنترل  ماده 19- 

راهنمايی و رانندگي براي بهره  برداي مشترك از امكانات ضروری است.
تبصره - افسران كادر پليس راهنمايی موضوع اين ماده بايد دارای امكان دسترسی به سامانه نرم 
افزاری مديريت متمركز چراغ های راهنمايی بوده و از قابليت ها اين سامانه برای انجام مأموريت های 

قانونی خود استفاده نمايند.
ماده 20- شهرداری ها موظفند به تدريج بر اساس بودجه سنواتی و اولويت بندی تعيين شده در كميته 
چراغ راهنمايی و با استفاده از بسترهای مخابراتی مناسب، امكان ارتباط برخط بين كنترلر مستقر در تقاطع ها 
با مركز مديريت و كنترل ترافيك شهرداری را فراهم آورند؛ بگونه ای كه پشتيبانی، نظارت و مديريت متمركز 
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چراغ های راهنمايی و ايجاد هماهنگی بين آن ها امكانپذير گردد.
ماده 12- رعايت نكات زير در خصوص استفاده از معكوس شمار در چراغ های راهنمايی الزامی است:

21-1- استفاده از معكوس شمار حاوی اطالعات عددی حاصل از چرخه ما قبل در تقاطع های دارای 
كنترلر هوشمند برای فازهای حركتی خودروها مجاز نمی باشد.

21-2- استفاده از  معكوس شمار سبز برای خودروها به هر شكل مجاز نيست ليكن استفاده از معكوس 
شمار قرمز با رعايت جزءهای مندرج در اين ماده مجاز می باشد.

21-3- استفاده از معكوس شمار برای فانوس عابر پياده، در صورتيكه زمانبندی كانال عابر پياده در 
برنامه ريزی كنترلر چراغ راهنمايی به صورت زمان ثابت باشد، مجاز است.

ماده 22- به منظور كاهش زمان تأخير در ابتدای فاز سبز، روشن شدن چراغ زرد همزمان با چراغ 
پليس  است.  الزامی  راهنمايی شهرهای كشور  كليه چراغ های  در  ثانيه   3 برابر  زمان  به مدت  قرمز 
دريافت  حين  آموزشی  های  برنامه  در  را  موضوع  اين  رسانی،  اطالع  ضمن  است  موظف  راهنمايی 

گواهينامه لحاظ نمايد.
راهنمايی كه  به چراغ  )Repeater( در مسيرهای منتهی  از چراغ تكراركننده  استفاده  ماده 23- 
دارای خط ويژه مخصوص دوچرخه سواران هستند با نشانه دوچرخه الزامی است. به غير از اين حالت، 
استفاده از اين چراغ صرفًا در تقاطع هايی كه پايه بازودار در كناره نزديك )Near Side( نصب شده 

است مجاز می باشد.
چراغ  دارای  های  تقاطع  همه  در  حركتی  كانالهای  تمام  برای  پياده  عابر  چراغ  نصب   -42 ماده 
راهنمايی زماندار الزامی است. فازبندی و زمانبندی تقاطع ها بايد بگونه اي انجام شود كه عابر پياده با 

حق تقدم و به صورت ايمن عبور نمايد.
ماده 25- به منظور افزايش راندمان تقاطع ها، استفاده از دكمه فشاری )Push Button( عابر و يا 
شناسگرهای تشخيص عابر در تقاطع ها توصيه می شود. در اين حالت، اين ابزارها می بايست شرايط 
عدم وجود عابر در تقاطع را برای حذف فاز عابر پياده و افزايش زمان حركت خودروها به كنترلر اعالم 

نمايند.
ماده 62- استفاده از چراغ راهنمايی با تجهيز دكمه فشاری عابر و يا شناسگر تشخيص عابر در نقاطی 
از طول معابر شريانی يا جمع و پخش كننده كه دارای گذرگاه عابر با حجم متوسط بيش از 021 عابر 

در ساعت در يك دوره زمانی 4 ساعتی هستند برای تأمين ايمنی عابران پياده توصيه می شود. 
تبصره 1- پس از تصويب كميته چراغ راهنمايی برای اجرای موضوع اين ماده، پليس راهنمايی و 
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رانندگی موظف به پشتيبانی و اطالع رسانی الزم برای شهروندان می باشد.
تبصره 2- پليس راهنمايی و رانندگی موظف است در برنامه های آموزشی به ويژه حين اخذ گواهينامه، 
موضوع رعايت چراغ راهنمايی مختص عابر پياده در طول معابر )نقاط غير از تقاطع( را برای متقاضيان 

تبيين نمايد.
های  چراغ  راندمان  كاهش  بر  آن  اثرات  و  چپ  به  گردش  حركت  اهميت  به  توجه  با  ماده 27- 
راهنمايی، پيش بينی های الزم از قبيل ايجاد فاز مجزا، خط حركتی انحصاری و يا ممنوع كردن اين 
حركت در تقاطع بگونه ای بايد انجام شود كه تداخالت مربوط به اين نوع حركت به حداقل ممكن 

برسد. 
ماده 28- اجراي خط كشي ممتد براي تفكيك خطوط حركت در محدوده حداقل 20 متر قبل از خط 
ايست و همچنين اجرای پيكان انتخاب خط حركت در نزديكی تقاطع های دارای چراغ راهنمايی با 
مشخصات منطبق بر آيين نامه های ملی به ترتيب در فواصل 30 متر و 10 متر قبل از خط ايست 
تقاطع توسط شهرداري ها الزامی است. پليس راهنمايی و رانندگی موظف است با همكاري شهرداري 
ها اقدام الزم را برای اطالع رساني و اعمال قانون متخلفان از طريق دوربين هاي ثبت تخلف به صورت 

مكانيزه معمول نمايد.
ماده 29- پليس راهنمايی و رانندگی و شهرداری موظفند اقدامات الزم را به منظور الزام توقف خودروها در 

هنگام قرمز بودن چراغ راهنمايی برای گردش به چپ، قبل از خط ايست به عمل آورند.
چراغ  دارای  های  تقاطع  در  خودروها  انضباط  افزايش  منظور  به  موظفند  ها  شهرداری   -30 ماده 
راهنمايی، با همكاری پليس راهنمايی و رانندگی نسبت به نصب و بكارگيری سيستم های ثبت مكانيزه 
تخلف عبور از چراغ قرمز و توقف بر روی خط عابر پياده اقدام نمايند. همچنين شهرداری ها موظفند به 
منظور افزايش انضباط عابران پياده، با تصويب كميته چراغ راهنمايی نسبت به نرده گذاری و تفكيك 

پياده رو از سواره رو در تقاطع های مهم اقدام نمايند.
ماده 31- پليس راهنمايی و رانندگی موظف است برای جلوگيری از تداخل حركت بين خودروها و 
عابران پياده، از حركت عابران پياده در فاز قرمز چراغ عابر جلوگيری به عمل آورد. شهرداری ها می 
تواند برای تحقق اين مهم، اخذ موافقت پليس راهنمايي و رانندگي و در چارچوب تبصره )3( ماده )2( 
قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی نسبت به تأمين و بكارگيری نيروی انسانی داوطلب تحت عنوان 

»پليس يار« اقدام نمايد.
ماده 32- استفاده از چراغ چشمك زن در تقاطع هايی كه كنترل ترافيك با استفاده از تابلوی حق 
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تقدم و يا ايست انجام می شود به عنوان مكمل تابلوهای مذكور مجاز می باشد.
ماده 33- با توجه به قابليت چراغ های راهنمايی هوشمند )Actuated يا Semi-actuated( در 
انطباق فازبندی و زمانبدی چراغ راهنمايی با خصوصيات جريان ترافيك و با توجه به اهميت ايمنی 
تردد وسايل نقليه و عابران پياده در تقاطع، تبديل چراغ در اين نوع تقاطع ها به حالت چشمك زن در 

هيچ زمانی از شبانه روز مجاز نمی باشد. 
ماده 34- شهرداری موظف است از نصب تابلو LED تجاری با عناصر متحرك و همچنين بيلبورد 
و تلويزيون شهری در تقاطع های دارای چراغ راهنمايی ممانعت نمايد و كاشت و هرس درختان را به 
گونه ای انجام دهد كه در هيچ شرايطی مانع ديد رانندگان و عابران به فانوس چراغ راهنمايی نشوند.

ماده 35 -دبيرخانه كميته چراغ راهنمايی موظف به نگهداری نقشه چون ساخت )As-Built( تقاطع 
ها و نقاط دارای چراغ راهنمايی می باشد. در صورت وجود مركز مديريت و كنترل ترافيك در شهرداری، 
نسخه ای از اين نقشه ها نيز بايد در اين مركز موجود باشد. همچنين نقشه های هر تقاطع بايد در داخل 

كابينت دستگاه كنترلر تعبيه شود.
ماده 36- نصب عناصر مربوط به چراغ راهنمايی در محدوده بافت های تاريخی و يا در همجواری 
رعايت  با  بايد  گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنايع  ميراث  سازمان  توسط  ثبت شده  تاريخی  اماكن 

مالحظات مربوطه انجام پذيرد.
ماده 37- استفاده از منبع تغذيه بدون وقفه )UPS( و چاه ارت در تقاطع های مهم توصيه می شود.

ماده 38- مطالعه و انجام عمليات اجرايی برای حذف ميدان های ترافيكی )فلكه( با قطر كمتر از 100 
متر در تقاطع هايی كه دارای حداقل دو مسير شريانی هستند و تبديل هندسه آن ها به تقاطع دارای 
چراغ راهنمايی بايد در دستور كار شهرداری ها قرار گيرد. در صورتيكه شهرداری به دليل جنبه های 
پر اهميت شهرسازی، حفظ ميدان ترافيكی را اصلح بداند، پس از انجام اصالحات هندسی الزم، نصب 
چراغ راهنمايی برای كنترل جريان ترافيك در اين ميدان ها صرفًا در ورودی هر رويكرد با مالحظه 
شرايط سنگينی ترافيك در بخش های مختلف ميدان و ايمنی و سهولت تردد عابران پياده مجاز می 

باشد.
ماده 39- نصب چراغ راهنمايی در فضای داخلی و پيرامون ميدان صرفًا در ميدان های با قطر 001 
متر و بيشتر مشروط به تأمين طول صف پشت خط ايست مجاز می باشد. در صورت عدم تأمين طول 
صف، نصب چراغ راهنمايی بايد پس از انجام اصالحات هندسی الزم، در ورودی رويكردهای ميدان 

انجام پذيرد.
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ماده 40- در تقاطع های دارای خط ويژه اتوبوس و يا مسير اتوبوس تندرو )TRB(، قطار سبك 
شهری )TRL( يا تراموا، برنامه ريزی چراغ راهنمايی بايد بگونه ای باشد كه برای اين نوع وسايل 
نقليه، اولويت عبور در نظر گرفته شود. در اين حالت استفاده از تابلو و فانوس مخصوص بايد با رعايت 

مكانيابی صحيح اين تجهيزات انجام پذيرد.
اطالعات  كليه   ،)SIG( جغرافيايی  اطالعات  سامانه  از  استفاده  با  مكلفند  ها  ماده 41- شهرداری 
مكانی مربوط به انواع تجهيزات بكار رفته در سامانه های چراغ راهنمايی تقاطع ها و نقاط شبكه معابر 

محدوده و حريم شهر مربوط را به همراه مشخصات اين تجهيزات مستندسازی نمايند. 
ماده 42- مسؤوليت نظارت بر حسن اجرای اين ضوابط در سطح شهرهای استان بر عهده شورای 

هماهنگی ترافيك هر استان می باشد.

2-شرایط اعطای پالک عمومی به وسایل نقلیه خدماتی تحت مالكیت یا نظارت شهرداری ها
بنا به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور موضوع اعطاي پالك عمومي 
به وسايل نقليه خدماتی تحت مالكيت يا نظارت شهرداری ها بررسي و به بشرح ذيل مورد تصويب 

قرار گرفت:
كليه وسايل نقليه خدماتی كه تحت مالكيت شهرداری ها براي انجام اموزي از قبيل اتوبسراني، ميني بوسراني، 
آتشنشاني،حمل عمومي بار، حمل متوفي، حمل زباله و نظاير آن استفاده مي شوند، مشمول دريافت 

پالك عمومي مي باشند.

یكصد و هجدهمین جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور 
مورخ   16 ساعت  رأس  كشور  ترافيك شهرهاي  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه  و هجدهمين  يكصد 
و  راه  وزارت  از  مدعويني  و  شورا  اعضاي  با حضور  كشورو   وزير  دفتر  جلسات  سالن  در   94  /3/27

شهرسازي و شهرداري تهران برگزار گرديد و موضوعات ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

اعمال  نحوه  دستورالعمل  عنوان  با  عالي  شوراي  دبیرخانه  پیشنهاد  1-بررسي 
محدودیت هاي ترافیكي با هدف بهبود کیفیت هوا.

 با توجه به مصوبه يكصد و دهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در خصوص 
بررسي قوانين موضوعه و اثر بخش اجراي محدوده ممنوعه تردد زوج يا فرد خودروها در شهرهاي 
كشور توسط دبيرخانه،  ابتدا گزارشي توسط دبير محترم شوراي عالي در اين خصوص در قالب عناوين 
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زير ارائه گرديد:
براي هر خودرو  يا محدوديت  و  يا فرد در هفته  نوبتي )محدوديت زوج  تردد  اجراي طرح  سابقه   •
در يك روز هفته( در كشورهاي مختلف )شهرهاي آتن، مكزيكوسيتي، پاريس،  پكن، نيويورك و 

تهران(.
خالصه مصوبات شوراي عالي در خصوص طرح تردد نوبتي زوج يا فرد از سال 1377 تا سال 1393   •
كه مبين طرح موضوع در 18 جلسه شوراي عالي و تصويب دائمي شدن اين طرح در جلسه شصت 

و يكم مورخ 48/9/22 مي باشد.
نقشه ها و آمار مربوط به محدوده زوج  يا فرد در شهر تهران و دوربين هاي نصب شده توسط شهرداري براي   •

كنترل تردد در مرزها و درون اين محدوده كه داراي 98 كيلومتر مربع وسعت مي باشد.
گزارش شهرداري تهران در خصوص ارزيابي اثر بخشي اجراي طرح محدوده زوج يا فرد كه نشان   •

دهنده عدم تاثير اين طرح در ميزان كاهش آلودگي هواي شهر تهران مي باشد.
شاخص هاي سنجش و تعريف شرايط آلودگي هوا و ضرورت اصالح اين شاخص در شهرهاي ايران   •

.AQI به PSI از
مروري بر قوانين مربوط به ايجاد محدوديت هاي ترافيكي در شهرها شامل مواد)3(، )6( و )7(   •
قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 و ماده )81( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 

مصوب 1389.
سپس دستورالعمل »نحوه اعمال محدوديت هاي ترافيكي با هدف بهبود كيفيت هوا« كه در 10 ماده 
توسط دبيرخانه تهيه شده است قرائت گرديد. رويكرد اين دستورالعمل ايجاد شرايطي براي حذف طرح 
تردد نوبتي زوج يا فرد به شكل فعلي و تبديل آن به »محدوده كنترل آلودگي هوا« بر اساس شاخص 
هاي مربوط به ميزان انتشار آاليندگي توسط خودروهاي مي باشد. بر اين اساس وسايل نقليه به چهار 
گروه آبي، سبز، زرد و قرمز تقسيم بندي مي شوند و ممنوعيت هاي تردد براي هر يك از گروه ها 

متناسب با نقش آن ها در آلودگي هواي شهر اعمال مي گردد.
با توجه به اينكه تحقق اين دستور العمل منوط به اقدام پليس راهنمايي و رانندگي براي ايجاد فيلدي 
جديد به بانك اطالعات خودروهاي كشور و طبقه بندي وسايل نقليه بر اساس چهار گروه فوق الذكر 
مي باشد از اين رو مقرر شد شرايط تحقق اين امر در كميته فني شوراي عالي مورد برررسي كارشناسي 
قرار گيرد و متعاقبًا موضوع در دستور كار جلسه بعدي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 

قرار گيرد.
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تشكیل  دستورالعمل  خصوص  در  با  عالي  شوراي  دبیرخانه  پیشنهاد  2-بررسي 
کمیسیون ایمني حمل و نقل شهري.

تلفات و تصادفات در  آمار  از مجموع  رانندگي درون شهري  با توجه به سهم 27 درصدي تصادفات 
كشور، پيشنهاد دبيرخانه در خصوص تشكيل كميسيون ايمني حمل و نقل شهري ذيل شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در وزارت كشور مورد استقبال اعضاء قرار گرفت و پيشنهاداتي از 
طرف اعضاي محترم شوراي عالي در خصوص ارتقاء سطح اين كميسيون  ارائه گرديد كه پس از بحث 
و تبادل نظر و تاييد كليات، مقرر شد دستگاه هاي عضو شوراي عالي نظرات خود را به دبيرخانه اعالم 
نمايند تا پس از جمع بندي نقطه نظرات واصله، موضوع در جلسه آتي شوراي عالي براي تصميم گيري 

نهايي مطرح گردد.
همچنين در پايان جلسه اعضاي محترم شوراي عالي از عملكرد دبيرخانه شوراي عالي تقدير به عمل 

آوردند.

یكصد ونوزدهمین جلسه ي شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور
يكصد ونوزدهمين جلسه ي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در ساعت 14 روز چهارشنبه 
مورخ 4/31/ 94 با حضور اعضاء در سالن اجتماعات ساختمان شهيد رجايی وزارت كشور برگزار و پس 

از بحث و تبادل نظرتصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد.

1-تصویب دستورالعمل تشكیل کمیسیون ایمني حمل و نقل شهري
شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بنابر پيشنهاد دبيرخانه شورا و با مالحظه گزارش دبير 
محترم شورا درخصوص ضرورت برنامه ريزي براي كاهش تصادفات و تلفات سوانح رانندگي در شهرها 
با تصويب  را تشكيل مي دهد،   رانندگي  به 27 درصد كشته هاي تصادفات  كه در حال حاضر قريب 

دستورالعمل تشكيل كميسيون ايمني حمل و نقل شهري به شرح ذيل موافقت نمود.

دستورالعمل تشكیل کمیسیون ایمني حمل و نقل شهري
ماده 1- به منظور هماهنگ سازی تصميمات و اعمال سياستهای جامع و هماهنگ در جهت ارتقاء 
سطح ايمنی حمل و نقل شهری و رفع موانع و مشكالت اجرايی و ساختاری و پيشگيری از وقوع سوانح 
و تصادفات رانندگی و  بهره برداری بهينه از تمامی امكانات موجود، وظايف و اختيارات شوراي عالي 
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هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در خصوص ارتقاء سطح ايمني حمل و نقل شهري به كميسيوني 
تحت عنوان »كميسيون ايمنی حمل و نقل شهري« كه در اين دستورالعمل به اختصار  » كميسيون « 
ناميده می شود تفويض می گردد. اين كميسيون به رياست وزير كشور يا معاون عمران و توسعه امور 

شهری و روستايی وزارت كشور و با تركيب اعضای ذيل تشكيل می شود: 
1- مدير كل دفتر حمل و نقل و دبير شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور، عضو و دبير 

كميسيون. 
2- معاون وزير راه و شهرسازی و دبير كميسيون ايمنی راه های كشور. 

3- يكی از معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به انتخاب وزير. 
4- يكی از معاونان سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران به انتخاب رئيس سازمان.

5- رئيس پليس راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران. 
6- يكي از معاونان سازمان پزشكی قانونی كشور به انتخاب رئيس سازمان.

7- يكی از معاونان بيمه مركزی جمهوری اسالمی ايران به انتخاب رئيس كل. 
8- رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشكی كشور. 

9- رئيس شوراي عالي استان ها.
10- رييس امور راه و ترابری و مديريت عمران شهری و روستايی سازمان مديريت و برنامه ريزی 

كشور. 
11- معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور.

12- يك نفر از شهرداران مراكز استان به انتخاب معاون عمران و توسعه امور شهری و روستايی وزارت 
كشور.

13- يك نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاه به انتخاب معاون عمران و توسعه امور شهری و روستايی 
وزارت كشور. 

تبصره 1- جلسات كميسيون هر ماه يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء رسميت  می يابد و 
تصميمات اتخاذ شده نيز با رای اكثريت حاضران، معتبر مي باشد. 

تبصره 2- كميسيون می تواند از نمايندگان ساير دستگاهها بدون حق رای برای شركت در جلسات 
دعوت نمايد.

ماده 2- به منظور پيشبرد اهداف كميسيون، تدوين خط مشي و سياستهاي جامع و هماهنگ استاني 
در خصوص ايمني حمل و نقل درون شهري و به منظور هماهنگي كليه اقدامات حمل و نقل و ترافيك 
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درون شهري با اقدامات مشابه برون شهري در سطح استان ها »كميته ايمني حمل و نقل شهرهاي 
استان« با رياست استاندار يا معاون هماهنگي امور عمراني استانداری و عضويت دبير شوراي هماهنگي 
ترافيك استان )عضو و دبير كميته(، مدير كل راه و شهرسازی، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان، 
رئيس دانشگاه علوم پزشكی شهر مركز استان، رئيس مركز مديريت و فوريتهای پزشكی استان، شهردار 

شهر مركز استان و رييس شورای استان تشكيل مي گردد.
تبصره 1- دبيرخانه شورای هماهنگي ترافيك استان وظايف دبيرخانه » كميته ايمني حمل و نقل 

شهرهاي استان « را بر عهده خواهد داشت. 
تبصره 2- در استان تهران انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي مربوطه جهت شركت در جلسات 

كميته ايمني حمل و نقل بر عهده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
تبصره 3- مصوبات اين كميته كه بايد در چارچوب قوانين و مقررات كشور و مصوبات كميسيون 

ايمني حمل و نقل شهري باشد، پس از تصويب و ابالغ استاندار الزم االجرا مي باشد. 
ماده 3- به منظور تعيين اهداف، راهبردها و طرح های بهبود ايمنی حمل و نقل شهري، كميسيون 

وظايف زير را بر عهده خواهد داشت:
الف. ايجاد هماهنگی ميان وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شهرداری ها، دانشگاه ها و نهادهای غير 
دولتی ذيربط در خصوص مسائل مرتبط با ايمني حمل و نقل در شهرها و كانون های جمعيتی واقع 

در حريم آن ها.
ارائه آن به  ب. تدوين اهداف و سياست های الزم برای ارتقای سطح ايمنی حمل و نقل شهري و 

مراجع قانونی ذيربط.
پ. شفاف سازی و احصای وظايف و اختيارات اعضا در ارتباط با ايمنی حمل و نقل شهري و در صورت 

لزوم ارائه آن به مراجع قانونی ذيربط.
ريزی  برنامه  اساس  بر  ايمنی  حوزه  در  عضو  دستگاههای  اجرايی  های  برنامه  تدوين  و  بررسی  ت. 

هماهنگ و يكپارچه در چارچوب راهبردها و طرح های مصوب مرتبط با ايمنی حمل و نقل شهري. 
از آن و   ث. برنامه ريزی برای ايجاد حساسيت عمومی نسبت به تصادفات رانندگی و تبعات ناشی 

همچنين جهت دهی فرهنگ عمومی جامعه در خصوص ايمنی حمل و نقل شهري.
ج. تدوين ضوابط و معيارهای فنی و شاخص های ارزيابی ايمنی در حمل و نقل شهري.

چ. پيشنهاد ارتقاء استانداردهای ايمنی وسايل نقليه توليد داخل و آزمون های مرتبط معاينه فنی وسايل 
نقليه به مراجع ذيربط.
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فوريتهای  و  امدادی  خدمات  كيفيت  و  عمل  با سرعت  مرتبط  دستورالعملهای  پيشنهاد  و  بررسی  ح. 
پزشكی. 

خ. ارائه راهكارهای الزم در جهت انظباط بخشی با هدف افزايش ايمنی در حمل و نقل شهري. 
با  رانندگی  از تخلفات و تصادفات  بازدارندگی  افزايش  بيمه ای به منظور  د. پيشنهاد اصالح خدمات 

رعايت حقوق شهروندی.
ذ. ارائه پيشنهادهای الزم در جهت بهبود و تقويت اجرای قوانين و مقررات ترافيكی در سطح معابر 
شهری و ارزيابی و نظارت بر حسن عملكرد عوامل اعمال مقررات در راستاي بهبود ايمني در حمل و 

نقل شهري.
ر. بررسی و ارائه راهكارهای الزم در جهت بهبود سطح بكارگيری فناوری های نوين و هوشمند جهت 

اجرا و نظارت بر قوانين ترافيكی در معابر شهری در راستاي بهبود ايمني در حمل و نقل شهري.
ز. بررسی و ارائه راهكارهای بهبود وضعيت آموزش رانندگی، صدور و تجديد انواع گواهينامه و شرايط 
نقل  و  در حمل  ايمني  بهبود  راستاي  در  نقليه عمومی شهری  رانندگان وسايل  صالحيت و سالمت 

شهري.
و  عمومی  سطح  در  ايمنی  آموزش  های  سيستم  بهبود  جهت  الزم  راهكارهای  ارائه  و  بررسی  س. 

تخصصی و تهيه برنامه هماهنگ فعاليتهای بين دستگاهی.
ش. پيشنهاد الزم برای وصول درآمد و تامين منابع اعتباری برای صرف هزينه در امور ايمنی حمل و 

نقل شهري به مراجع ذيربط.
ص. ايجاد سامانه آمار و اطالعات جامع مديريت ايمنی حمل و نقل شهري ، با همكاری دستگاههای 

عضو و مركز آمار ايران.
ض. پايش و ارزيابی وضعيت ايمنی معابر شهری و وسايل نقليه در سطح ملی و سطوح محلی و نظارت 

بر اجرای مصوبات.
تدوين  و  ذيربط  های  دستگاه  همكاری  با  ها  آن  حريم  و  شهرها  محدوده  در  تصادفات  تحليلی  ط. 

راهكارهای اصالحی.
ظ. هماهنگی و سازماندهی همايش های ملی و منطقه ای در خصوص موضوع ايمنی.

ماده 4- دبيرخانه شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور وظايف دبيرخانه كميسيون را بر 
عهده خواهد داشت.

ماده 5- دستگاههای عضو كميسيون موظف هستند هر شش ماه يك بار، گزارش مربوط به ميزان 
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به  را  ايمن سازی حمل و نقل شهري  اهداف و وظايف سازمانی خود در موضوع  اعتبارات و تحقق 
كميسيون ارائه نمايند.

در  خود  تخصصی  و  كارشناسی  های  بررسی  و  وظايف  انجام  جهت  كميسيون  دبيرخانه   -6 ماده 
موضوعات و مقوله های مرتبط با ايمنی حمل و نقل شهري می تواند نسبت به تشكيل كميته فنی و 
كارگروه های تخصصی با استفاده از ظرفيت دستگاه های عضو كميسيون، دانشگاه ها و ساير نهادهای 

دولتی و غير دولتی ذيربط اقدام نمايد.
ماده 7- مصوبات اين كميسيون كه بايد در چارچوب قوانين و مقررات كشور باشد با رعايت ماده 1 
اين دستورالعمل، پس از تصويب وزير كشور در حكم مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 
كشور بوده و براي كليه وزارتخانه ها، موسسه ها، سازمانهاي دولتي، نهادها و موسسه هاي عمومي و 

خصوصي الزم االجرا است 
نحوه  و  شده  تصويب  های  طرح   ، شده  انجام  فعاليتهای  نتيجه  است  موظف  كميسيون   -8 ماده 
همكاری و عملكرد هريك از دستگاههای عضو را هر شش ماه يك بار به شورای عالی هماهنگی 

ترافيك شهرهای كشور گزارش نمايد.
اين دستورالعمل در 8 ماده و 5تبصره تهيه گرديده است و در چارچوب ماده )4( قانون تأسيس شورای 

عالی هماهنگی شهرهای كشور مصوب 1372 پس از تصويب الزم االجرا می باشد.

در  فرد  یا  زوج  نوبتی  تردد  طرح  اصالح  خصوص  در  گیری  تصمیم  و  بررسي   -2
شهرهای کشور و جایگزیني آن با طرح محدوده کاهش آلودگي هوا

با عنوان »نحوه اعمال محدوديت های  كليات دستورالعمل تدوين شده توسط دبيرخانه شوراي عالي 
ترافيكی با هدف بهبود كيفيت هوا« مورد تاييد اعضاي شوراي عالي قرار گرفت. بنا بر نظر اعضاء، 
دسته بندي خودروها بر اساس ميزان انتشار آاليندگي و سن فرسودگي از چهار گروه به سه گروه سبز 
)موتورسيكلت ها و خودروهای سواری برقی يا هيبريدی و كليه وسايل نقليه سبك و سنگين با هر نوع 
كاربری كه دارای استاندارد آاليندگی يورو 5 يا باالتر هستند(، زرد )وسايل نقليه سبك و سنگين با هر 
نوع كاربری كه دارای استاندارد آاليندگی يورو 4 يا پايين تر هستند( و قرمز )موتورسيكلت ها و وسايل 
نقليه سبك و سنگين با هر نوع كاربری كه فاقد گواهی معاينه فنی معتبر بر اساس قوانين موضوعه 
بوده و يا دارای عمر بيشتر از سن فرسودگی بر اساس مصوبه هيأت وزيران می باشند( تغيير يافت 
و مقرر گرديد به منظور بررسي ظرفيت ها  و نحوه ايجاد بانك اطالعاتي مربوط از خودروهاي كشور 
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توسط پليس راهنمايي و رانندگي، مندرج در يكصدوهجدهمين مصوبه شواري عالي،كه از ضروريات 
تحقق اين دستور العمل مي باشد و همچنين رفع ابهام و بررسي بيشتر درخصوص نحوه اجراي ماده )4( 
دستورالعمل با مضمون طبقه بندی وسايل نقليه موتوری از منظر ميزان انتشار آاليندگی و همچنين 
ماده)8( دستورالعمل با موضوع نحوه اعمال ممنوعيت تردد در محدوده كنترل آلودگی هوا، دبيرخانه 
رانندگي راجع به چگونگي اعمال قانون در محدوده  از اخذ نظر پليس راهنمايي و  شوراي عالي پس 
كنترل آلودگی، نتايج به دست آمده را جمع بندي نموده و  در جلسه آتي شوراي عالي براي تصميم گيري 

نهايي مطرح نمايد. 

3- بررسي ضوابط نصب و بكارگیري شناسگرهاي ترافیكي در شبكه معابر شهري
بررسي ضوابط نصب و  بكارگيري شناسگرهاي ترافيكي در شبكه معابر شهري به جلسه آينده شوراي 

عالي موكول گرديد.

صورتجلسه ویكصدو بیستمین جلسه ي شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي 
کشور

يكصد و بيستمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور روز شنبه مورخ 94/5/31 
در ساعت 14 در محل سالن اجتماعات ساختمان شهيد رجايي برگزار گرديد كه حاصل اين جلسه 4 

مصوبه به شرح ذيل مي باشد.

1- حذف طرح تردد نوبتی زوج یا فرد در شهرهای کشور و جایگزیني آن با طرح 
محدوده کاهش آلودگي هوا

بنا به گزارشات واصله و بررسي هاي بعمل آمده توسط دبيرخانه شوراي عالي، اگرچه اجراي طرح تردد 
نوبتی زوج يا فرد باعث بهبود نسبي شاخص هاي ترافيكي و كاهش آلودگي هوا در داخل محدوده فعلي 
گرديده ليكن اين شاخص ها در اطراف و خارج محدوده، بدتر شده و لذا اجراي اين طرح در مجموع 
از كارايي الزم برخوردار نبوده است. بطوريكه اجرای اين طرح، تأثير قابل توجهی در كاهش ميزان 
آلودگي هوا در شهر تهران نداشته است. مباني قانوني و حقوقي در اجراي طرح لحاظ نشده و اثرات 
شهرسازی آن نيز نامطلوب ارزيابی می شود. بر اين اساس و به منظور اصالح نظامات فعلي با رويكرد 
كاهش آلودگي هوا در شهرها، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور دستورالعمل نحوه اعمال 

محدوديت های ترافيكی با هدف بهبود كيفيت هوا را به شرح ذيل تصويب نمود.



297

مجموهع مصوبات شورای عالی هماهنگی رتاکیف شهراهی کشور

دستورالعمل نحوه اعمال محدودیت هاي ترافیكي با هدف بهبود کیفیت هوا
شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور بنا به پيشنهاد دبيرخانه شورای عالی و به استناد ماده 
)7( قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 1374 و ماده )18( قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی 
مصوب 1389، با تصويب دستورالعمل »نحوه اعمال محدوديت های ترافيكی با هدف بهبود كيفيت 

هوا« به شرح زير موافقت نمود:
ماده 1. اعمال محدوديت های ترافيكی در شهرها با هدف بهبود كيفيت هوا به دو روش قابل انجام 

است:
الف. اعمال محدوديتهای دائمی در بازه زمانی معين در تمامی روزهای غيرتعطيل سال با هدف كاهش 
تردد خودروهای دارای آاليندگی زياد و ايجاد محدوده يا محدوده هايی مشخص با عنوان »محدوده 
كنترل آلودگی هوا«. اصول حاكم بر اين محدوده ها منطبق بر طرحLEZ 1بوده و مالك اجازه تردد، 

ميزان انتشار آاليندگی خودروها می باشد. 
تبصره 1-رعايت مفاد »ضوابط پيشنهاد و اجرای محدوده های ممنوعه تردد در شهرها«، موضوع 
مصوبه يكصد و دهمين جلسه شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور برای اعمال محدوديتهای 

دائم الزامی است.
ب. اعمال محدوديت های موقت زمانی برای خودروها در شرايط اضطرار آلودگی هوا در محدوده مكانی 
منطبق بر مرز محدوده كنترل آلودگی هوا به صورت تغيير در ضوابط مربوط به ميزان انتشار آاليندگی 

خودروها و يا اعمال طرح تردد نوبتی مانند تردد بر اساس پالك زوج يا فرد. 
تبصره 2- رعايت فرايند اداری تعيين شده در »دستورالعمل اجرايی وضعيت اضطراری آلودگی هوا« 
موضوع مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور برای اعمال 

محدوديت های موقت زمانی الزامی است 
ماده 2. اعمال محدوديت دائمی به شكل فعلی بر اساس طرح تردد نوبتی طبق پالك زوج يا فرد در 
شهر تهران و ساير شهرهايی كه در حال اجراي اين طرح می باشند از ابتدای آبان سال 1394 ملغی 
اعالم می گردد. پليس راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی، شهرداری تهران و ساير شهرداری های 
دارای چنين محدوده هايی، از ابتدای آبان سال 1394 ملزم به تغيير ضوابط كنترل تردد در محدوده 

1. Low Emission Zone
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های مصوب بر اساس ضوابط اين دستورالعمل و جايگزينی طرح تردد نوبتی پالك زوج يا فرد با طرح 
محدوده كنترل آلودگی هوا می باشند.

ماده 3. تردد خودروهای فاقد گواهی معاينه فنی كه بر اساس قوانين موضوعه ملزم به دريافت گواهی 
معاينه فنی هستند، در كل سطح محدوده كنترل آلودگی هوا ممنوع می باشد. 

تبصره 1- تمامی مراكز معاينه فنی مستقر در شهرهای كشور از جمله شهر تهران و ساير كالنشهرها، 
پس از اعالم وزارت كشور صرفًا از طريق سامانه يكپارچه معاينه فنی ايران )سيمفا( نسبت به انجام 

پذيرش، آزمون و صدور گواهی معاينه فنی اقدام می نمايند.
تبصره 2- با توجه به ميزان باالي آاليندگي خودروهاي كاربراتوري و سهم قابل توجه آن ها در ميزان 
آلودگي هواي تهران و شهرهاي بزرگ، سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است استانداردهاي مربوط 

به حد آاليندگي اين نوع خودروها را براي دريافت گواهي معاينه فني اصالح و ابالغ نمايد.
تبصره 3- شهرداري تهران مكلف است اقدامات الزم را براي خروج تاكسي هاي فرسوده و تاكسي هاي 
كاربراتوري از چرخه حمل و نقل عمومي شهر تهران معمول نموده و اين خودروها را با تاكسي هاي نو 

جايگزين نمايد.
تبصره 4- وزات صنعت، معدن و تجارت و شركت هاي خودرو ساز مكلف هستند اقدامات تشويقي 
الزم براي خروج خودروهاي كاربراتوري و فرسوده از شهر تهران و شهرهاي مركز استان و يا تبديل 

اين خودروها از كاربراتوري به انژكتوري را به عمل آورند.
ماده 4 . طبقه بندی وسايل نقليه موتوری از منظر ميزان انتشار آاليندگی به صورت زير انجام پذيرد: 

الف. گروه سبز: كليه موتورسيكلت ها و خودروهای سواری برقی يا هيبريدی.
ب. گروه زرد: كليه وسايل نقليه سبك و سنگين با هر نوع كاربری كه مشمول شرايط گروه هاي سبز 

يا قرمز نمي باشد.
د. گروه قرمز: كليه موتورسيكلت ها و وسايل نقليه سبك و سنگين با هر نوع كاربری كه فاقد گواهی 
از سن فرسودگی بر اساس  يا دارای عمر بيشتر  معاينه فنی معتبر بر اساس قوانين موضوعه بوده و 

مصوبه هيأت وزيران می باشند.
تبصره - اين طبقه بندی هر سه سال يكبار قابل بازنگری می باشد. 

ماده 5. تعيين وضعيت وسايل نقليه كشور بر اساس طبقه بندی ماده 4 اين دستورالعمل، توسط پليس 
راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی با همكاری سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداری تهران ظرف 

مدت 2 ماه انجام خواهد شد.
ماده 6. تشخيص و اعمال قانون در خصوص تخلفات مربوط به رعايت محدوده كنترل آلودگی هوا 
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در شرايط عادی و يا شرايط اضطرار آلودگی هوا در مرزها و سطح محدوده، بر اساس ماده )18( قانون 
پليس  و  ها  شهرداری  بين  هماهنگی  »نحوه  دستورالعمل  رعايت  با  و  رانندگی  تخلفات  به  رسيدگی 
راهنمايی و رانندگی برای اجرای و بهره برداری از سامانه های مكانيزه ثبت تخلفات رانندگی« مصوب 
در يكصد و شانزدهمين جلسه شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور، توسط پليس راهنمايی 

و رانندگی نيروی انتظامی انجام می پذيرد.
ماده 7. مالك سنجش آلودگی هوا در شهرهای كشور، شاخص AQI 2بوده و 6 وضعيت كيفيت هوا 
شامل پاك، سالم، ناسالم برای گروه های حساس، ناسالم، بسيار ناسالم و خطرناك طبق اين شاخص 

تعريف می گردد.
 ،AQI تبصره 1- دستگاه مسؤول برای تعيين جدول وضعيت كيفيت هوا بر اساس بازه های شاخص
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشد. همچنين مرجع تشخيص شرايط اضطراری آلودگی 

هوا بر اساس وضعيت كيفيت هوای ناسالم يا بدتر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است.
تبصره 2- اعالم وضعيت كيفيت هوا در هر شهر بر اساس دستورالعمل اجرايی وضعيت اضطراری 
آلودگی هوا، موضوع مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور 

انجام می پذيرد.
ماده 8 .ممنوعيت تردد در محدوده كنترل آلودگی هوا به صورت زير اعمال می شود:

الف. تردد كليه وسايل نقليه گروه قرمز در كل ايام سال باستثناء روزهای تعطيل، از ساعت 6:30 تا 19 
در محدوده كنترل آلودگی هوا ممنوع است.

ب. در صورتی كه وضعيت كيفيت هوا در شرايط ناسالم يا بدتر )با شاخص AQI بيش از 150( قرار 
گيرد، عالوه بر ممنوعيت تردد خودروهای گروه قرمز، طرح تردد نوبتی بر اساس پالك زوج يا فرد طبق 
روزهای هفته به صورت موقت در خصوص خودروهای گروه زرد از ساعت 6:30 تا 19 ايام غير تعطيل 

در سطح محدوده كنترل آلودگی هوا اجرا می شود.
ج. خودروهاي گروه سبز مشمول محدوديت هاي موقت ناشي از وضعيت كيفيت هوا نمي باشند.

ماده 9. در شهرهايی كه دارای دو محدوده ممنوعه مصوب برای كنترل آلودگی هوا و كنترل تراكم 
ترافيك هستند، رعايت موارد ذيل الزامی است:

الف. محدوده كنترل تراكم ترافيك حداكثر به ميزان 5 درصد مساحت محدوده قانونی شهر اعمال می 
شود ليكن محدوده كنترل آلودگی هوا بر اساس مطالعات مصوب تعيين می گردد و تابع محدوديت 

2.Air Quality Index 
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فوق نمی باشد.
ب. كليه ضوابط حاكم بر اعمال ممنوعيت تردد وسايل نقليه گروه قرمز در محدوده كنترل آلودگی هوا، 
در محدوده كنترل تراكم ترافيك نيز برقرار بوده و برای اين نوع وسايل نقليه مجوز ورود و تردد در 

محدوده كنترل تراكم ترافيك صادر نمی شود.
ج. كليه وسايل نقليه دارای مجوز ورود و تردد در محدوده كنترل تراكم ترافيك، از محدوديت طرح 
تردد نوبتی )مانند طرح پالك زوج يا فرد( در شرايطی كه كيفيت هوا در وضعيت ناسالم يا بدتر قرار 

دارد مستثنی می باشند.

2- نصب و بكارگیری شناسگرهای ترافیكی در شهرها
شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور بنا به پيشنهاد دبيرخانه شورای عالی و به استناد ماده 
با تصويب ضوابط »بكارگيری شناسگرهای  رانندگی مصوب 1389،  تخلفات  به  قانون رسيدگی   )3(
ترافيكی برای امور  مديريت جريان ترافيك و اطالع رسانی به شهروندان« به شرح زير موافقت نمود:

ماده 1. شهرداری شهرهای با جمعيت بيش از 200 هزار نفر موظفند از انواع شناسگرهای ترافيكی 
مختص تشخيص وسايل نقليه و عابران پياده در نقاط مناسب در سطح شبكه معابر استفاده نمايند.

تبصره- نصب و بكارگيری شناسگرهای ترافيكی در شهرهای با جمعيت كمتر توصيه می شود.
ماده 2. اهداف مورد نظر در بكارگيری شناسگرهای ترافيكی در راستای استقرار سامانه حمل و نقل 

هوشمند عبارت است از :
الف. گردآوری اطالعات مربوط به خصوصيات جريان ترافيك، تعيين كيفيت تردد و مديريت لحظه ای 

عبور و مرور در شبكه معابر.
ب. تهيه داده های مورد نياز برای بكارگيری در نرم افزارهای تحليل ترافيك و پيش بينی تقاضای سفر. 

پ. مديريت و بهينه سازی تابلوهای متغير خبری و چراغ های راهنمايی.
ت. ايمن سازی عبور عابران پياده و دوچرخه سواران در تقاطع ها.

ث. تهيه و انتشار اطالعات كيفی وضعيت ترافيك در شبكه معابر برای شهروندان.
ج. مديريت تردد وسايل نقليه تجاری و عمومی سبك و سنگين در شبكه معابر و توزين محورهای 

وسايل نقليه سنگين در حال حركت. 
ماده 3. شهرداری های موظفند برای مكانيابی، انتخاب نوع و نصب و بكارگيری شناسگرها از رويه 
های مهندسی تعيين شده در نشريه شماره 548 سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور با عنوان »مبانی، 
ضوابط و راهنمای اجرايی شناسگرهای ترافيكی« و همچنين استاندارد های معتبر كشورهای پيشرو 
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استفاده نمايند.
ماده 4. با توجه به مالحظات مربوط به كيفيت روسازی معابر شهری، استفاده از شناسگرهای دارای 
 ،)PIR( شامل شناسگرهای مادون قرمز غير فعال )Non-Intrusive( فن آوری غير مختل كننده
راداری، ليزری، مافوق صوت )اولتراسونيك(، پردازش تصوير ويدئويی و نظاير آن به نسبت شناسگرهای 
تدريج  به  و  دارد  اولويت  ها  سنج  مغناطيس  و  القايی  های  حلقه  مانند   )Intrusive( كننده  مختل 

شناسگرهای مختل كننده موجود بايد با انواع غير مختل كننده جايگزين شوند.
ماده 5. انتخاب فن آوری و مكانيابی نصب شناسگرهای ترافيكی در سطح شبكه معابر بايد بر اساس 
مطالعات »بكارگيری سيستمهای حمل و نقل هوشمند )ITS(« بگونه ای انجام پذيرد كه اطالعات 
بر حسب  ترافيك  تركيب جريان  و  تردد، سرعت، چگالی  ترافيك شامل حجم  كمی و كيفی جريان 

وسايل نقليه سبك و سنگين در كل شبكه قابل ارائه و نمايش باشد.
ماده 6. نصب شناسگرهای تشخيص عابر پياده برای تعيين زمان مناسب برای انتظار و عبور ايمن 
 )Push Button( عابران پياده از عرض معبر در تقاطع های مهم و تقاطع های دارای دكمه عابر

الزامی است.
ماده 7. در شهرداری های دارای مركز مديريت و كنترل ترافيك، موارد زير الزامی است:

الف. ارسال اطالعات خصوصيات جريان ترافيك از شناسگرها برای مركز به صورت برخط.
ب. نمايش اطالعات مربوط به وضعيت جريان ترافيك بر روی نمايشگرهای مركز منطبق بر نقشه 

مناسب از شبكه معابر.
پ. بكارگيری نرم افزارهای تخصصی برای تحليل و پيش بينی جريان ترافيك بر اساس اطالعات 

شناسگرهای ترافيكی. 
ت. انتشار اطالعات كيفی وضعيت ترافيك در شبكه معابر برای شهروندان از طريق اينترنت و انواع 
امواج راديويی و بسترهای مخابراتی به ويژه برای استفاده بر روی دستگاه های تلفن همراه و دستگاه 

های رهياب )Navigator( داخل خودروها.
ماده 8. شهرداری ها موضوع اين مصوبه موظفند برای نصب و نگهداری شناسگرهای ترافيكی از 

كارشناسان فنی و يا شركت های مهندسی ذيصالح استفاده نمايند.
ماده 9. شهرداری ها موضوع اين مصوبه موظفند اطالعات گردآوری شده از شناسگرهای نصب شده 
را حسب درخواست و از طريق بستر مخابراتی فراهم شده از سوی وزارت كشور يا سازمان شهرداری ها 

و دهياری های كشور، برای مرجع مربوط ارسال نمايند.
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3- تصویب ضوابط انتخاب و بكارگیری اتوبوس های شهری در خدمات حمل و نقل 
عمومي شهري 

شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بنا به پيشنهاد مشترك دبيرخانه شوراي عالي و اتحاديه 
اتوبوسراني هاي شهري كشور و به استناد بند »ج« ماده )2( آيين نامه موضوع ماده )5( قانون تاسيس 
و  انتخاب  براي  الزم  مشخصات     ،1374 مصوب   كشور  ترافيك شهرهاي  هماهنگي  عالي  شوراي 
بكارگيری اتوبوس های شهری در خدمات حمل و نقل عمومي را در قالب پنج عنوان به شرح جداول 

ذيل تصويب نمود:
الف. ضوابط مربوط به مشخصات فني اتوبوس.

ب. ضوابط مربوط به مشخصات فيزيكی اتوبوس و الزامات مربوط به راحتی مسافران.
ج. ضوابط مربوط به الزامات ايمني و تجهيزات جانبي اتوبوس.
د. ضوابط مربوط به گارانتي و خدمات پس از فروش اتوبوس.

هـ. ضوابط مربوط به مشخصات ظاهری اتوبوس.

میزان شاخص عنوان  

1. حجم موتور 
طراحی موتور در 

اتوبوس های گازسور 
بايد به صورت پايه 

گاز سوز باشد

• برای اتوبوس های دو محور ديزلی : حداقل  0/2± 9 و حداكثر 12 ليتر

• برای اتوبوس های سه محور تك كابين ديزلی : حداقل  0/2± 9 و حداكثر 12 ليتر

• برای اتوبوس های مفصلی ديزلی : حداقل    0/2± 10  و حداكثر  13 ليتر

• برای اتوبوس های دو محور گازسوز : حداقل  0/2± 9 و حداكثر 12 ليتر

• برای اتوبوس های سه محور تك كابين گازسوز : حداقل  0/2± 9 و حداكثر 12 ليتر

2. توان بيشينه 
موتور 

• برای اتوبوس های دو محور ديزلی : حداقل 300 اسب بخار )2000 تا 2200 دور بر دقيقه(

• برای اتوبوس های سه محور تك كابين ديزلی : حداقل 320 اسب بخار )2000 تا 
2200 دور بر دقيقه(

• برای اتوبوس های مفصلی ديزلی : حداقل 350 اسب بخار  )2000 تا 2400 دور بر دقيقه(

• برای اتوبوس های دو محور گازسوز : حداقل 10±320 اسب بخار)2000 تا 2400 دور 
بر دقيقه(

•  برای اتوبوس های سه محور تك كابين گازسوز : حداقل 15±340 اسب بخار)2000 
تا 2400 دور بر دقيقه(

الف( مشخصات فنی اتوبوس
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  3. گشتاور بيشينه 
موتور

•  برای اتوبوس های دو محور ديزلی : حداقل 1200 نيوتن متر در 1100 تا 1500 دور 
بر دقيقه

• برای اتوبوس های سه محور تك كابين ديزلی : حداقل 1300 نيوتن متر در 1100 تا 
1500 دور بر دقيقه

•  برای اتوبوس های مفصلی ديزلی : حداقل 1500 نيوتن متر در 1100 تا 1500 دور 
بر دقيقه

•  برای اتوبوس های دو محور گازسوز : حداقل 1250 نيوتن متر در 1100 تا 1400 دور 
بر دقيقه

•  برای اتوبوس های سه محور تك كابين گازسوز : حداقل 1250 نيوتن متر در 1100 
تا 1400 دور بر دقيقه

ترجيحًا 6 سيلندر خطي     4. تعداد سيلندر

   5. سرسيلندر

1- برای اتوبوس های ديزل : سرسيلندر مجزا برای هر سيلندر و يا يكپارچه.
2- برای اتوبوس های گازسوز طبق شرايط زير: 

2-1- دارای سرسيلندر مجزاء برای هر سيلندر و يا يكپارچه، طراحي شده ويژه سوخت 
.OTTO با موقعيت نصب شمع جرقه سيكل CNG

 .OTTO با طراحي محفظه احتراق ويژه سيكل CNG 2-2- پيستون ويژه سوخت

.CNG 2-3- سوپاپ هاي دود و تغذيه با آلياژ ويژه هايكروم و سيت هاي ويژه احتراق

.CNG يا محور بادامك ويژه سوخت VVT  2-4- سامانه زمانبندي سوپاپ ها از نوع
.CNG 2-5- سامانه روانكاري و خنك كاري با طراحي ويژه

6. ميزان مصرف 
ويژه سوخت موتور 

)SFC(

1- برای اتوبوس های ديزل : حداكثر200 گرم بر كيلووات ساعت
2- برای اتوبوس های گازسوز: حداكثر220 گرم بر كيلووات ساعت

7. سامانه سوخت 
رساني

Rail Common : 1- برای اتوبوس های ديزل
Multi-point Fuel Injec-( 2- برای اتوبوس های گازسوز: نسل چهارم فناوري يا باالتر

)Common Rail يا tion

میزان شاخص عنوان  
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8 . سامانه احتراق 
و تامين جرقه 

برای اتوبوس های 
گازسوز

1- دارای قابليت تامين جرقه با ولتاژ تخليه حداقل 30 كيلو ولت پايدار
2- دارای سامانه كوئل و شمع يكپارچه بر روی هر سيلندر

9. سامانه اگزوز
1- برای اتوبوس های ديزل : منطبق با استاندارد آاليندگی مصوب هيئت وزيران

2- برای اتوبوس های گازسوز:  ويژه CNG مجهز به Waste Gate و  EGRبا سامانه 
آب خنك و منطبق با استاندارد آاليندگی مصوب هيئت وزيران

10. مشخصات 
مخازن و ظرفيت 

ذخيره سوخت
CNG

1- نوع مخازن : CNG-2 يا CNG-3 دارای تائيديه استاندارد.
2- تعداد و ظرفيت : براي 18 ساعت كاركرد و يا پيمايش km 300 برای هر بار سوختگيری.

ECER110 3- عمر مخزن : منطبق با استاندارد ملی يا

11. گيربكس

1- اتوماتيك و هوشمند متناسب با توان موتور و دارای سامانه CAN و EOBD، ساخت 
كشورهای پيشتاز در صنعت گيربكس  اتوماتيك.

2- داراي سردكن روغن فوالدي ضدزنگ.
3- مجهز به ريتاردر هيدروليكی و داراي كليد وضعيت قطع و وصل

4- داراي نشانگر درجه حرارت روغن گيربكس بر روي داشبورد

12. سيستم تعليق
1- دارای طرح كف  پايين )Low  Floor( يا ورودی پايين )Low Entry( ، ساخت 

كشورهای پيشتاز در صنعت شاسی و قوای محركه.
2- دارای همسانی در انتخاب سازنده برای كليه محورهای اتوبوس.

13. سازه و بدنه
دارای شرايط اعالم شده در استاندارد ملی مربوط به استحكام سازه اتوبوس و دارای 

)ED( عمليات پوشش ضد خوردگی به روش پوشش دهی اليه نشانی الكتريكي

14. سيستم فرمان

1- هيدروليك منطبق بر استاندارهای صنعتی كشورهای پيشرو در فناوری مربوط.
2- شعاع گردش برای اتوبوس های دو محور حدود 12 متر و سه محورتك كابين و مفصلی 

حدود 13 متر .
3-  دارای فرمان با سيستم تنظيم ارتفاع و زاويه به روش هيدرو – پنوماتيك.

میزان شاخص عنوان  
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15. سيستم خنك 
كننده موتور

هيدروفن يا الكتروفن با ظرفيت هوادهی مناسب براي مناطق خشك و گرم و ارتفاع باالي 
1000 متر از سطح دريا.

16. سيستم ترمز و 
باد و تايرها

1-  ترمز پنوماتيك مجهز به حداقل ASR، ABS و EBD داراي مخزن باد جداگانه براي هر محور.
2-  دارای سيستم ترمز موتور متناسب يا جايگزين مناسب.

3-  دارای سيستم كمپرس هوا مطابق با استاندارهای صنعتی كشورهای پيشرو در فناوری مربوط.
4-  دارای ترمز ديسكي براي چرخ هاي جلو و ترجيحًا عقب.

5- دارای سامانه ترمز مجهز به سنسور هشداردهنده.
6- مجهز به سامانه تنظيم نيرو بر روی محورها به ازاء ميزان مسافرگيري.

7- رينگ و تايرها: از نوع تيوپ لس و راديال مطابق با استاندارهای صنعتی كشورهای پيشرو 
در فناوری مربوط بر مبنای شاخص بار حداكثری.

17. سيستم برقي

1- دارای دو عدد باطري سيلد 12ولت با حداقل 200 آمپر – ساعت برای اتوبوس های 
ديزلی و گازسوز.

2-  دينام و استارت: منطبق با استاندارهای صنعتی كشورهای پيشرو در فناوری مربوط 
متناسب با توان موتور.

3-  داراي سيستم CAN جهت بهره برداری از سامانه های پيشرفته ناوبری و خدمات به مسافران.
4-  ظرفيت كولر برای اتوبوس های دو محور و سه محور تك كابين: حداقل 35 كيلو وات 

و حجم هوادهي حداقل 8400 مترمكعب در ساعت و برای اتوبوسهای مفصلی 50 كيلو 
وات

5- بخاري: گرمادهي متناسب با حجم اتاق جهت مناطق سردسير با توزيع يكنواخت 
)شوفاژي(.

6- مجهز به درخت سيم كشي در كانال هاي ايزوله و داراي حداقل 5 رشته سيم رزرو.
7- مقاوم و ايزوله در مقابل آب، گرما، فرسايش و تخريب مكانيكي.

8-دارای قابليت شستشوی موتور و قطعات الكترونيكي والكتريكي با آب حداكثر 60 درجه 
همراه با مواد شوينده.

9- مجهز به دوربين و سامانه هشدار دنده عقب
10- دارا بودن قابليت نصب دوربين برای درب های مسافر.

میزان شاخص عنوان  
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میزان شاخصعنوان

1. صندلي ها

1-  صندلي راننده: پنوماتيك 3 حالته 2 جكه دارای كمربندی ايمنی منطبق با استاندارهای 
صنعتی كشورهای پيشرو در فناوری مربوط.

2-  صندلي مسافر: از جنس پلي آميد دير اشتعال منطبق با استاندارد ملی، مقاوم در مقابل اشعه 
UV با كالف فلزي و دستگير های قابل تعويض از جنس فوم انتگرال .

2. اتاق

1- طراحي: منطبق با استاندارد ملی و استاندارهای كشورهای پيشرو در فناوری مشتمل بر عوامل 
ايمنی و رفاهی مسافران و راننده و سهولت استفاده افراد معلول و سالمندان با حداقل 50 درصد 

سطح اتاق به صورت كف كوتاه. 
2- شيشه هاي جانبي: چسبي و دوجداره با طراحی دو سوم ثابت و يك سوم بازشو برای هر 

شيشه.
3-  رنگ شيشه: 50% دودي.

4- شيشه جلو: يك تكه ترجيحًا چسبی 
5- كف اتاق: از جنس تخته هفت اليي با ضخامت 16 ميليمتر و از دو طرف ضدآب.

6- مجهز به رمپ جهت جانبازان و معلولين بصورت برقي يا پنوماتيك با عرض حداقل 900 
ميليمتر. 

7- دارای كف پوش منطبق با استاندارهای صنعتی كشورهای پيشرو در فناوری مربوط.
8- دارای عايق بندی حرارتی و صوتی در محفظه موتور. 

9- در مسافر: دو لته و مجهز به سامانه هشدار در هنگام باز و بسته شدن و دارای تجهيزات 
جذب رطوبت.

10-  جنس سازه درها: آلومينيومي.
11-  مجهز به سامانه اعالم ايستگاه به صورت صوتی و اعالم مسير نوشتاری به صورت 

ديجيتال در حداقل سه نقطه قابل رويت برای مسافران.
12- مجهز به دوربين برای درب های مسافر به همراه نمايشگر رنگي برای راننده.

13- محفظه موتور: مجهز به سيستم اطفاء حريق خودكار حداقل در سه نقطه.
14- كابين راننده:  مجهز به كمد و دارای طراحی مناسب.

15- مالحظات خاص برای اتوبوس های گازسوز: 
15-1- دارای قابليت تحمل حدود 1/5 تن بار برای استقرار مخازن در روی سقف. 

15-2- داراي سامانه نشتي سنج و هشدار دهنده داخل اتوبوس.

ب( مشخصات فیزیكی اتوبوس و الزامات مربوط به راحتی مسافران
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میزان شاخصعنوان

سرعت و شتاب
.)Speed Limiter( سرعت: مجهز به سامانه الكترونيكی محدود كننده سرعت

شتاب: حداقل 0/8 متر بر مجذور ثانيه در حداقل گشتاور 1000 نيوتن متر در 
سرعت 0 تا 30 كيلومتر.

تجهيزات هوشمند اتوبوس 
)عالوه به تجهيزات ذكر 

شده در جداول قبل( 

.3G و مودم GPS شامل )AVL( 1- مجهز به سامانه رديابی خودرو

2- مجهز به زيرساخت های برقی برای نصب دستگاه های پرداخت الكترونيكی 
كرايه. 

تجهيزات جانبی همراه با 
اتوبوس

1-  مجهز به كپسول اطفاء حريق 6 كيلويي داراي استاندارد ايران به تعداد  3 عدد 
در ابتدا، وسط و انتهاي اتوبوس.

2- مجهز به يك عدد جك 15 تن استاندارد.

3- مجهز به كيف ابزار حاوي ابزار مورد  نياز.
4- مجهز به جعبه كمك هاي اوليه.

5- مجهز به مثلت شب رنگ به تعداد دو عدد.

تجهيزات جانبی همراه با 
اتوبوس

6- مجهز به دنده پنج به تعداد دو عدد.
7-  مجهز به الستيك زاپاس به تعداد يك حلقه.

8-  دارای لباس كار يكسره به تعداد يك دست
9-  دارای چراغ دورگرد به تعداد يكعدد

10-  داراي دفترچه راهنماي فارسي
11- مجهز به چكش ايمنی به تعداد مناسب

ج( الزامات ایمني و تجهیزات جانبي اتوبوس
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میزان شاخصعنوان

3 سال و يا 200،000  كيلومترگارانتی

10 سال از زمان تحويل خدمات پس از فروش

میزان شاخصعنوان

رنگ های مورد تأييد برای بدنه 
اتوبوس های شهری

و   )BRT( تندرو  اتوبوس های  برای  نارنجی:  يا  قرمز  رنگ   -1
اتوبوس های خطوط اصلی درون و حومه شهری.

2- رنگ سبز يا آبی: برای اتوبوس های تغذيه كننده خطوط تندرو 
)BRT( در شهرهای دارای اين نوع خطوط و اتوبوس های خطوط 

فرعی درون و حومه شهری.

نشانه ها و نوشتارهای مندرج بر 
روی بدنه اتوبوس )به صورت 

نوشتاری ثابت و يا به صورت تابلوی 
متغير ديجيتالی(

1- كد اتوبوس
2- نشانه شهرداری/ سازمان/شركت وابسته به شهرداری

3- نشانه شركت خصوصی بهره بردار
4- نشانه مخصوص اتوبوس های گازسوز و يا هيبريدی

5- مشخصات خط مربوط 

محل تبليغات
دارای تمهيدات الزم برای قرارگيری نوار تبليغات فرهنگی بر روی 
به  ابعاد مناسب و  با  اتوبوس  بدنه فلزی قسمت های جانبی كابين 

صورت قابل تعويض با رعايت قوانين و مقررات موضوعه.

شرايط مرئی بودن اتوبوس در شب

های  قسمت  و  پشت  قسمت  در  مهندسی  رده  شبرنگ  نوار  دارای 
جانبی كابين اتوبوس در ارتفاع حداقل 1500 ميليمتر از سطح زمين 
در قسمت  نوار  اين  ميليمتر. طول  با عرض 100  نواری  به صورت 
پشت اتوبوس معادل عرض كابين اتوبوس در در قسمت های جانبی 

معادل نصب طول كابين اتوبوس می باشد.

د( گارانتی و خدمات پس از فروش اتوبوس

هـ.( مشخصات ظاهری اتوبوس
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میاني ون های عمومي مسافري موضوع  راهروي  4- تصویب اصالح حداقل عرض 
مصوبه یكصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی

و  اصالح  با  عالی،  شورای  دبيرخانه  پيشنهاد  به  بنا  كشور  ترافيك شهرهای  هماهنگی  عالی  شورای 
كاهش حداقل عرض راهروي مياني خودروهای ون و مينی ون، )موضوع مصوبه يكصد و چهاردهمين 
در  مسافري  عمومي  ون  براي  مناسب  خودروي  نوع  تعيين  در خصوص ضوابط  عالی  شورای  جلسه 

خدمات تاكسيراني شهري(، از 600 ميليمتر  به 350 ميليمتر موافقت نمود. 
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