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Kýzã×PBo

Gvíú OÏBèþ 
ÚBë Îéþ Îéýú Aèvçï: Aô¾ýßî GPÛõÿ Aèéú ô ðËî AìpÞî
yíB oA Gú OÛõÿ Aèùþ ô ðËî ko ÞBoøBüPBó Oõ¾ýú ìþ Þñî.

GñBï @ÖpülâBo kAðB ô OõAðBÿ üßPB Þú uLýlÿ udp oA @Öpül OB AðvBó øBÿ @âBû ô Gzp kôuQ øî
qìBó GB @ÒBq øp oôq GpAÿ AÖrAü{ oÖBû øî ðõÎBó gõk Oç} Þññl.
ìlüpüQ yùpÿ üßþ Aq Ký̀ýlû Opüò ìlüpüQ øBÿ ÖÏéþ WBìÏú ìþ GByl. ô ko oACx ìlüpüQ
yùpÿ, ðùBk yùpkAoÿ ðÛ{ Aoqðlû Aÿ kAok Þú ìþ OõAó â×Q ko ðõÑ gõk ô OñõÑ ìBCìõoüQ
ÚBGê ìÛBüvú GB øýa ðùBk glìQ køñlû ðíþ GByl. 
ìlüp Aüò ðùBk ìpkìþ GñBï yùpkAo, GBül GB OíBï ÚõAðýò ô ìÛpoAR ôÊBüØ yùpkAoÿ ô øî ̂ñýò
ìÛpoAR küãp AkAoAR ô AoâBó øBÿ WBìÏú Þú Gú ðõÎþ GB ôÊBüØ yùpkAoÿ ðÛ{ @Öpüñþ kAoðl ô
glìQ ko OÏBìê GB øî AðXBï ìþ âýpk @yñBüþ ÞBìê kAyPú GByñl. 
ÎéýpÒî ôWõk ìXíõÎú ÚõAðýò ôÊBüØ yùpkAoÿ ko WBìÏú Aì©B GñB Gú kæüéþ ìñXíéú Kp cXî
Gõkó ÞPI ô üB ðBøíBøñä Gõkó øp ìÛlAo ÚõAðýò ìñloZ ko ÞPI OBÞñõó ìXíõÎú øBÿ ÖÏéþ
ðPõAðvPú Aðl GhõGþ  ô GB upÎQ æqï ô Gú oôq AÆçÑ ouBðþ kAyPú GByñl.
ko uBèùBÿ Agýp GB Oç} Gþ ôÚ×ú WñBJ @ÚBÿ ìùñlx oWI ¾çcþ ìÏBôó ìdPpï @ìõqyþ
WùQ  Oùýú ìPõó @ìõqyþ qüBkÿ AÚlAìBR qüp GñBüþ ¾õoR âpÖPú Þú ôAÚÏB ko AÖrAü{
AÆçÎBR ÞBoÞñBó ô ÞBoyñBuBó AuPBðlAoÿ øB, ÖpìBðlAoÿ øB, yùpkAoÿ øB ô GhzlAoÿ øB ô
AÎÃBÿ yõoAøBÿ Auçìþ yùp ô oôuPB  ASp Gh{ Gõkû AuQ. AìB WBÿ ìXíõÎú ÚõAðýò kuPú
Gñlÿ ylû ô ko cXî ìñBuI Þú Gú oAcPþ ÚBGê cíê ô ìÇBèÏú GByl GpAÿ ìùíPpüò ÎpÂú
Aüò ðùBk ìdPpï GñBï yùpkAo gBèþ Gõk.
WBüãBû ôAæÿ @ìõq} Gh¿õÁ GpAÿ yùpkAoAó Þú GB ôÊBüØ ÞTýpÿ ko glìBR ouBðþ Gú
WBìÏú ìþ OõAðl Aq ÆpÝ ìhPé×þ ¾õoR âýpk AìB GÏéQ ìzÓéú  ÞBo yùpkAoAó ô Îlï AìßBó
cÃõo @ðBó ko kôoû øBÿ @ìõqyþ ko Þçx øB ðýr ìrül ÎéPþ GpAÿ Îlï OvéÈ @ðBó Gp ÚõAðýò ô
ìÛpoAR Gõkû AuQ.
ìùíPpüò ìvEõèýQ yùpkAoÿ OvéÈ yùpkAoAó Gp ÚõAðýò ìpOHÈ ìþ GByl ÖénA Oùýú ô Olôüò



ìXíõÎú ÚõAðýò ô ìÛpoAR@ð̀ú üà yùpkAo GBül GlAðl Þú ko ìpcéú Aôë Gú OÏlAk ̂ùBo Wél
OõuÈAuPBðlAoÿ gpAuBó yíBèþGpAÿ Aôèýò GBo ko Þzõo Oùýú ylû AuQ oA Gú ÖBë ðýà âpÖPú
ô üÛýñB« oüBuQ ìdPpï Ktôøzßlû WùQ ÞBìê yló ìXíõÎú ÖõÝ AÚlAìBR æqï ìÏíõë
gõAøñl kAyQ.
Glôó yà kAðBüþ ô OvéÈ Gp ÚõAðýò ô ìÛpoAR ðÛ{ GvrAüþ ko ¾dQ ô kÚQ  ô Þý×ýQ
ìlüpüQ yùpÿ kAyPú ô øýa ìlüpÿ Glôó AÆçÎBR ô @âBøþ ÚBko Gú ouýló AølAÙ
uBqìBðþ ðíþ GByl Aq ÆpÙ küãp @âBøþ ìlüpAó Gp ÚõAðýò cBÞî Gp ìdýÈ ÞBoÿ Gùpû ôoÿ ô
glìBR yùpôðlAó oA AÖrAü{ kAkû ô  oyl ÚBGê OõWùþ ko glìQ ouBðþ ô oÖBû Îíõìþ
WBìÏú ÖpAøî ìþ uBqk ènA GB OõWú Gú AøíýQ ô ðÛ{ kAðBüþ WùQ kuPýBGþ Gú Îéõï ô Öñõó
ìõok ðýBq, Âíò OÛlüp ô Ozßp Aq øíßBoAó Îrür gõk ko ìÏBôðQ Aìõo ÎípAðþ  (Acíl oÂB
Î×Pþ) ô kÖPp Aìõo yùpÿ ô yõoAøB (âê ìdíl Aèùþ) ô øíßBoAó ìXíõÎú  ô øí̀ñýò Aq @ÚBÿ
ÎHlAèpÂB ÎHBx qAkû Þú ko Oùýú ô Olôüò Aüò ìXíõÎú Aoqyíñl Oç} ðíõkû Aðl, Aq
yùpkAoAó ô ÞBoÞñBó ìdPpï yùpkAoüùB ô Þéýú ðýpôøBÿ Öñþ yùpkAoÿ AðPËBo ìþ oôk Þú GB kÚQ
øp̂ú GýzPp @ó oA ìõok ìÇBèÏú ÚpAo kAkû ô GlAðýl Þú OõAðíñlÿ yíB ko AðXBï Aìõo GvPãþ Gú
ìýrAó kAðBüþ yíB kAok.
ko KBüBó Aq yùpkAoAó  ìdPpï AðPËBo ìþ oôk GB ìÇBèÏú  Aüò ìXíõÎú Þú ìÛlìú Îíê Gú ÚõAðýò
ô ìÛpoAR AuQ ðËî ô øíBøñãþ ko Þéýú Aìõo ðùBküñú ô ìpkï Îrür ô yùpôðlAó âpAìþ ðýr  ko
AWpAÿ ÚõAðýò ô ðËî  ô øíBøñãþ Aq üßlüãp uHÛQ âýpðl.

glAüB ̂ñBó Þò upAðXBï ÞBo                                  Oõ gzñõk GByþ ô ìB ouPãBo 

ìdíl oÂB GíBðýBó                                                     AGõÆBèI y×ÛQ
oDýw Ktôøzßlû ìlüpüQ yùpÿ ô oôuPBüþ                  AuPBðlAo gpAuBó yíBèþ
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  ردي؛ وارتفاع حريق برخ

. شود دي ناميده ميكنند ارتفاع حريق برخور هايي كه در آتش تهديد كننده احتمالي، شركت مي ارتفاع تمام طبقه

 ،، سـازمان برنامـه و بودجـه،   112سوزي، نشريه شـماره   در برابر آتش ها ساختماني محافظت يدستورالعمل اجرا(

1371(  

  پارك؛ 

پارك فضاي سبز عمومي و چند كاربردي است كه استفاده از آن بـراي همـه شـهروندان آزاد اسـت و هـيچ گونـه       

كتاب سبز شهرداري، فضاهاي فرهنگي، (. راي بهره برداري از آن وجود نداردمحدوديتي از نظر اجتماعي و اقتصادي ب

  )1379 ،ها سازمان شهرداري ،ورزش و تفريحي، جلد دهم، وزارت كشور

  ي جنگلي مصنوعي؛ ها پارك

اي پديد  گاه در اطراف شهرها مناسب است به گونه هاي مصنوعي به منظور ايجاد فضاي سبز و تفريح احداث جنگل

آشنايي با فضـاي سـبز شـهري،    (. كه به دشت منتهي شود و نبايستي كامالً در مجاورت مراكز صنعتي پديد آيدآيد 

  )1377 ،تهران ياستاندار ،4شماره 

  ي غيرمنظم؛ ها پارك

باشد و اشكال حاصله تقريبـاً   خطوط اصلي و فرعي بطور غير منظم ولي مرتبط، با يكديگر مي ها پاركدر اين گونه 

ها از نظر انحنـا و زوايـا غيـر مـنظم      ي غيرمنظم خيابانها پاركو از عدم تقارن خاصي برخوردار هستند در غيرمنظم 

آشنايي بـا فضـاي سـبز شـهري     (. باشد است و رعايت اصول فني و نكات مربوط به اشكال مختلف كامالً ضروري مي

  )1377. استانداري تهران ،4شماره 

  شناسي؛  ي گياهها پارك

 هـا  پـارك شـود كـه بطـور معمـول و عـرف در ايـن گونـه         در داخل و يا خارج شهر احـداث مـي   ها ركپااين گونه 

كه بـا ارايـه مشخصـات    . هاي موجود در سراسر دنيا جمع آوري ميشود چهتاي از انواع گياهان درختان و درخ مجموعه

كـه از نظـم   . شـي دارد علمي گياه بيشتر براي دانشـجويان و متخصصـين گيـاه شناسـي مفهـوم خاصـي از نظـر آموز       
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، 4آشنايي با فضاي سبز شـهري، شـماره   . (توان قابل استفاده عموم كرد تفرجگاهي هم با ايجاد امكانات تفريحي مي

  )1377استانداري تهران، 

  ي محله اي؛ ها پارك

ي محله اي عمدتاً دسترسي پياده و وسعت كم آنهاست افـراد مسـن و خردسـاالن اسـتفاده     ها پاركويژگي خاص 

فضـاي سـبز   . (ريزي ميشـود  نيز در اين جهت برنامه ها پاركهستند، و تجهيزات اينگونه  ها پارككنندگان عمدة اين 

  )1369 ،شهري، استانداردها و انواع، وزارت كشور

  پايانه مسافربري؛ 

بكه ارتبـاطي  پايانه مسافربري منظور ايجاد گاراژهاي مسافربري و تأسيسات وابسته به آنها و با توجه به وضعيت ش

شود و هم چنين استقرار گاراژهاي مسافربري و تأسيسـات مربوطـه و ارتبـاط آن بـا شـبكه       در شهرها پيش بيني مي

. هـاي داخلـي شـهر برطـرف گـردد      ارتباطي باعث خواهد شد كه مشكالت مربوط به ترافيك و عبور و مرور در خيابان

  )1372 ،الگوي مصرف حمل و نقل شهري، وزارت كشور(

  هاي باربري؛  يانهپا

ها عبارتند از احداث گاراژهاي باربري،  هستند كه تسهيالت اين نوع پايانه) انبارها ميادين تره بار(هاي باربري  پايانه

هاي  انبار و مركز توزيع كاالهاي عمده، پاركينگ وسائط نقليه، ميادين تره بار و موارد مشابه، مراكز سوختگيري كارگاه

الگـوي  (. مـي باشـند  ) البته مشروط بر اينكه باعث آلودگي محيط زيست نگردنـد (سائط نقليه سرويس و شستشوي و

  )1372 ،مصرف حمل و نقل شهري، وزارت كشور

   ؛پروانه تاكسيراني

آميـز   مجوزي است كه پـس از طـي موفقيـت    ،پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي

ساعت در  12حداكثر (براي مدت معين ) آيين نامه مربوط به امور تاكسيراني(آيين نامه مراحل مختلف مذكور در اين 

مجوز مذكور فقـط بـراي اشـتغال فـرد بـا      . شود سرويس مشخص، مسير و زمان معين توسط شهرداري صادر مي) روز

قـي يـا حقـوقي ديگـر     اعم از اينكه وسيله نقليه متعلق به دارنده مجوز يا به اشـخاص حقي . وسيله نقليه مشخص است
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نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحد قانون راجع به تمركز امور مربـوط   آيين 4ماده (. تعلق داشته باشد

  )هيأت وزيران  10/8/1374مصوب  ،به تاكسيراني شهر زير نظر شهرداري تهران

  پروانه تردد؛ 

شود و مشخصـات عمليـات حمـل و نقـل وسـايل       در ميي است كه توسط سازمان حمل و نقل و پايانه صايها برگ

نقليه خارجي، از جمله نام مرز ورودي و خروجي، طول و مسير تردد، زمان سفر، و مدت زمان مجاز رانندگي براي هر 

آيين نامه اجرايي قانون، مقررات، تردد وسايل نقليـه خـارجي مصـوب    (. كند راننده وسيله نقليه خارجي را تعيين مي

  )هيأت وزيران  12/4/1373

  پسماند باغي؛

هاي كوتاه شده، مواد حاصل از هرس و گياهان ساير مـواد آلـي طبيعـي دور ريختـه شـده از       برگ درختان، چمن

  )1389، راهنماي كاربردي مديريت پسماند، ...، خاني و...كريت و(. هاي منازل را گويند و يا باغچه طحيا

  پسماند بيولوژيكي؛ 

  )1389، راهنماي كاربردي مديريت پسماند، ....، خاني و....كريت و(. ها فعاليت ارگانيسمپسماندهاي ناشي از 

  پسماند غير قابل قبول؛ 

هـاي   ي حجيم ماشين آالت يا تجهيزات، مواد داراي قابليت اشتعال باال، زبالهها قسمتوسايل حمل و نقل موجود، 

مايع، فاضالب، كود كشاورزي، مواد منفجره و مواد راديواكتيو، هاي بيماري زا و بيولوژيك، پسماندهاي  خطرناك، زباله

، راهنمـاي  ...، خـاني و ...كريـت و (. همچنين هر نوع ماده غير قانوني ديگر كه نبايد در محل دفع زبالـه دفـن شـوند   

  )1389كاربردي مديريت پسماند، 

  پسماند ناشي از فرآيند؛ 

شـود، از جملـه مـوادي كـه در نتيجـه ي       فرآيند توليد ايجاد ميهر گونه آالينده سمي كه به صورت ناخواسته در 

، ...، خـاني و ...كريـت و (. توليد مواد خام، توليدات واسطه، محصول نهايي، محصول جانبي يا زباله ايجـاد مـي شـوند   



  مفاهيم 

5  

 

  )1389راهنماي كاربردي مديريت پسماند، 

  پسماند يا زباله؛ 

. هاي انساني و غيره به كناري انداخته شده يا پس ماندهاي محيط مواد ناخواسته اي كه در نتيجه ي فرآيند توليد

  )1389، راهنماي كاربردي مديريت پسماند، ...، خاني و...كريت و(

   ؛ماندپس

گفته ميشود كه به طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان ) غير از فاضالب(به مواد جامد، مايع و گاز 

 -2ماندهاي عـادي  پسـ  -1( ها به پنج گروه تقسيم مـي شـوند    ماندپس. شود تلقي ميزايد ده بوده و از نظر توليد كنن

 2مـاده  ( )ماندهاي كشـاورزي پسـ  -5ماندهاي صـنعتي  پس -4ماندهاي ويژه پس -3ماندهاي پزشكي، بيمارستاني پس

  )20/2/1383قانون مديريت پسماندها مصوب 

  پنجره حريق؛ 

حايز شرايط مقاومت در برابر حريق متناسب بـا محـل اسـتقرار خـود     » تانداردآزمايش حريق اس«پنجره اي كه با 

، سـازمان برنامـه و   112در برابر آتـش سـوزي، نشـريه شـماره      ها ساختماندستورالعمل اجرايي محافظت . (باشد

  )1371 ،بودجه،

  پيشروي شعله؛ 

 دسـتورالعمل اجرايـي محافظـت   (. است ناممنظور از اين اصطالح، سرعت پيشروي شعله بر روي مصالح و ساخت

   )1371 ،، سازمان برنامه و بودجه،112در برابر آتش سوزي، نشريه شماره  ها ساختمان

  ترافيك؛ 

 18/2/1374آيين نامه راهنمـايي و راننـدگي مصـوب    (. هـا  راهل نقليه و اشخاص و حيوانات در يعبور و مرور وسا

  )هيأت وزيران
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  روش سطحي دفن زباله؛ 

معموالً زماني از اين روش . شوند مي ههاي گوناگون زباله در سطح زمين، پخش، متراكم و پوشاند اليه در اين روش

وزارت كشور، كتاب سبز شهرداري، مواد زايد شهري، جلد هفتم، (شود كه امكان حفر زمين فراهم نباشد  استفاده مي

  )1378، ها شهرداريسازمان 

  روش شيبي دفن زباله؛ 

كتاب (شوند  هاي گوناگون زباله در سطوحي شيب دار نسبت به هم، پخش، متراكم و پوشانده مي در اين روش اليه

  )1378، ها شهردارياد زايد  شهري، جلد هفتم، وزارت كشور، سازمان وسبز شهرداري، م

  زباله سوز؛ 

در محـل جداگانـه اي    يكي در محل توليد و ديگري: گيرند زباله سوزها معموالً به دو صورت مورد استفاده قرار مي

سيستم مديريت مواد زايد جامد (شـود   كه براي اين كار در نظر گرفته شده است و به نام زباله سوز مركزي ناميده مي

  )1372ي كنترل آن، شهرداري تهران، ها روششهري و 

  زباله سوزهاي چند كوره اي؛ 

ا، زبالـه سـوزهاي چنـد كـوره اي توليـد      در تالش براي سوزاندن كامل پسماند و كـاهش ذرات آلـوده كننـده هـو    

  )1389، راهنماي كاربردي مديريت پسماند، جلد دوم، ...، خاني و...كريت و(. اند گرديده

  هاي خطرناك خانگي؛  زباله

كريـت  (. هاي خانگي به دسـت مـي آينـد    هايي كه از مصرف محصوالت خريد شده توسط مردم براي استفاده زباله

  )1389ماي كاربردي مديريت پسماند، ، راهن...، خاني و....و

  هاي عفوني؛  زباله

 ها بيماريتوانند  هاي حاوي عناصر بيماري زا يا عناصر فعال بيولوژيك كه به دليل نوع، غلظت يا تعدادشان مي زباله

  )1389، راهنماي كاربردي مديريت پسماند، ....، خاني و...كريت و(. را به افراد انتقال دهند
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  يني؛ يسطوح سبز تز

ي ويژه يـا كنـار مونومانهـاي موجـود و يـا در      ها ساختمانين سطوح در برابر ياينگونه از سطوح سبز در رابطه با تز

. و انـواع، وزارت كشـور   هـا  فضاي سبز شهري، اسـتاندارد (شوند  مناطق پانواميك داراي منظر وسيع بكار گرفته مي

1369(  

  سطوح سبز؛ 

سطوح سبز داراي كاركردهاي شهري را سـطوح  . شوند غير شهري تقسيم ميسطوح سبز نيز به دو دسته شهري و 

) ها ، و رفوژهـا  رمپ(هاي كوچك  ها ولچكي هاي باز ورزشي چمن كاري شده، جزيره ناميم، نظير زمين سبز شهري مي

وح سبز بـدون  آن بخش از سط. شوند چمن يا گل پوشانده مي: ها كه با انواع گياهان پوششي نظير ها و پل كنار خيابان

كتاب سبز شهرداري، فضاي سبز شهري، (....  كاركردهاي شهري را غير شهري مي ناميم، مانند مراتع اطراف شـهر و 

  )1379، ها شهرداريجلد نهم وزارت كشور، سازمان 

  شبكه خاموش كننده خودكار حريق؛ 

و ديگـر وسـايل    مناسـب سرشيرهاي يك شبكه به نظم و ترتيب در آمده و خودكار ، معموالً متشكل از لوله كشي 

برروي آتش كه در هر مورد بايد طبق مقررات اسـتاندارد  ) معموالً آب(الزم جهت تخليه مستقيم مواد خاموش كننده 

، 112در برابر آتش سوزي، نشريه شماره  ها ساختمانمحافظت  ييدستورالعمل اجرا(اختصاصاً طراحي و اجرا گردد 

  )1371سازمان برنامه و بودجه، 

  صنايع خطرناك و آسيب زا؛ 

فعاليت اين دسته از صنايع با توليد بيش از حدود، سر و صدا، لرزش، بوهاي زننده، بخارهـاي ناخوشـايند و زيـان    

مكانيـابي و  (. رسانند همراه اسـت  آور، مواد آتشزا يا انفجاري و موارد ديگري كه به بهداشت و ايمني جامعه آسيب مي

  )1371. ع، راهنماي منطقه بندي صنايع شهري، وزارت مسكن و شهرسازي، چاپ اولمعيارهاي استقرار صناي

  صنايع سبك؛ 

غيـر از  . قوه اسب تجاوز نكنـد  100صنايعي هستند كه بيش از يكصد كارگر نداشته باشند و مصرف انرژي آنها از 
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مكانيـابي، و  (. شـود  سـتفاده نمـي  هاي اين صنايع از سوخت جامد ا هاي ريخته گري و آهنگري، در ساير كارگاه كارگاه

  )1371. معيارهاي استقرار صنايع، راهنماي منطقه بندي صنايع شهري، وزارت مسكن و شهرسازي، چاپ اول

  صنايع مجاز شهري؛ 

اسـاس مقـررات و ضـوابط كـاربري     . شوند صنايع مجاز شهري نيز بر حسب ضوابط زيست محيطي گروه بندي مي

كاربري زمين ، جلـد   ،كتاب سبز شهرداري(هاست  المت محيط و سازگاري كاربريصنعتي و منطقه بندي صنعتي، س

  )1378، ها شهرداريدوم، وزارت كشور، سازمان 

  ا بخار زباله؛ بضد عفوني 

ي ضدعفوني است براي جلوگيري از خطر، هواي خروجي و آب حاصل از ها روشخأل جزيي و فرآيند بخار يكي از 

  )1379، ها شهرداريمديريت مواد زايد جامد شهري، وزارت كشور، سازمان ( اين فرآيند بايد تصفيه شود

  ضد عفوني حرارتي در دفن زباله؛ 

درجـه  (هاي بسته قـرار گرفتـه و بـا هـواي داغ خشـك       هاي محتوي زايدات خطرناك در داخل چرخ دستي كيسه

 ،مديريت مواد زايد جامد شهري(ند شو در يك ظرف عايق گرم مي) درجه سانتي گراد باشد 112حرارت بايد بيش از 

  )1379، ها شهرداريوزارت كشور، سازمان 

  فضاهاي سبز خياباني؛ 

نوعي از فضاهاي سبز شهري هستند كه به طور معمول درختكاري حاشيه باريكي از حد فاصل مسيرهاي پياده رو 

  )1387، خرداد سال ها شهرداريويژه نامه ماهنامه (. و سواره رو را تشكيل مي دهند

  فضاهاي سبز عمومي؛ 

خـرداد سـال    ها شهرداريويژه نامه  ماهنامه (. فضاهاي سبز شهري هستند كه واجد بازدهي اجتماعي مي باشند

1387(  
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  فضاي سبز؛ 

پوشيده از گياهان كـه بهـره وري از مواهـب و    ) انسان ساخت(هاي طبيعي يا مصنوعي  عبارت است از تمام عرصه

  )1387، خرداد سال ها شهرداريويژه نامه ماهنامه (. د توجه انسان باشدمزاياي طبيعي آنها مور

  كمپوست، كود آلي؛ 

ي غير هـوازي تجزيـه شـده و بـه يـك حالـت       ها باكتريمخلوطي از مواد زايد جامد آلي كه به طور جزيي توسط 

نامـه   ، واژه...حمدجواد و رحماني، م(. شود واسطه رسيده باشد؛ كود گياهي كه از پوسيده شدن مواد گياهي حاصل مي

  )1383منظر، 

  كمپوست؛ 

. هاي آلي كه تا حدي توسط فرآيندهاي هوازي و يا بي هـوازي سـاخته شـده اسـت     تركيب نسبتاً پايداري از زباله

، راهنماي كاربردي مديريت ....، خاني و....كريت و( .ي خاك استفاده كرد كمپوست را مي توان به عنوان بهبود دهنده

  )1389، پسماند
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  دوم فصل

  خدمات شهري
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  حوزه خدمات شهري

اي از وظايف، بخصوص شهرهاي متوسط و بزرگ ناگزيرند براي ارايه خـدمات   ها با داشتن حجم گسترده شهرداري

  .بندي نمايند هاي مختلف تقسيم هاي خود را بر اساس حوزه مطلوب به شهروندان فعاليت

باشد كـه بـه ترتيـب شـهرهاي كوچـك بـه        هاي شهرداري حوزه خدمات شهري مي هاي مهم فعاليت هيكي از حوز

  .نمايند هاي ذيل انجام وظيفه مي بزرگ به نام

واحد خدمات شهري، مدير خدمات شهري، مسئول خدمات شهري، دايره خدمات شهري و نهايتاً معاونت خـدمات  

  .شهر

ار بعنوان باالترين مقام اجرايي شهرداري بايد درخصوص هر يك از وظايف الذكر اما شهرد بندي فوق عليرغم تقسيم

  .زيرمجموعه خدمات شهري اطالعات الزم و كافي كسب نمايد

باتوجه به محـدوديت كتـاب    ها قسمتي مختلف بشرح ذيل تقسيم كه در هر يك از ها قسمتفصل دوم كتاب به 

  .ترم و كارشناسان عزيز شهرداري درج گرديده استبرداري شهرداران مح بصورت خالصه مطالبي جهت بهره

  مقررات مربوط به پسماندها: قسمت اول -1

  مقررات مربوط به كشتارگاه: قسمت دوم -2

  مقررات مربوط به آرامستان: قسمت سوم -3

  مقررات مربوط به فضاي سبز: قسمت چهارم -4

  ها مقررات مربوط به ميادين و غرفه: قسمت پنجم -5

  هاي مسافربري مقررات مربوط به پايانه: مقسمت شش -6

  مقررات مربوط به حمل و نقل درون شهري: قسمت هفتم -7

  نشاني و خدمات ايمني مقررات مربوط به آتش: قسمت هشتم -8
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  قسمت اول

  مقررات مربوط به پسماند
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  اسالمي شوراي مجلس 20/2/1383 مصوب پسماندها مديريت قانون. 1

 زيسـت  محـيط  حفـظ  منظور به  و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون )50( پنجاهم اصل تحقق جهت - 1 ماده

 و دولتـي  نهادهـاي  و مؤسسـات  و هـا  سـازمان  و ها وزارتخانه  كليه آنها، بهينه مديريت و پسماندها زيانبار آثار از كشور

 اشـخاص  و مؤسسات و ها شركت كليه و باشد مي نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول  كه دولتي غير عمومي نهادهاي

  .نمايند رعايت را قانون اين در مقرر سياستهاي و مقررات موظفند حقوقي و  حقيقي

  : باشد مي  ه است داراي معاني زيررفت كار به قانون اين در كه اصطالحاتي و عبارات - 2 ماده

  .سازمان حفاظت محيط زيست:  سازمان – الف

 از حاصل غيرمستقيم يا مستقيم طور به كه شود مي گفته )فاضالب از غير ( گاز و مايع جامد، مواد به: اندپسم - ب

  : شوند وه تقسيم ميگر پنج به پسماندها  .شود مي تلقي زائد كننده توليد نظر از و بوده انسان فعاليت

  : پسماندهاي عادي - 1

 خارج و روستاها شهرها، در  ها انسان روزمره يها فعاليت از عمولم صورت به كه شود مي گفته پسماندهايي كليه به

  .ساختماني  هاي هاي خانگي و نخاله زباله قبيل از شود مي توليد آنها از

  : )بيمارستاني (پسماندهاي پزشكي  - 2

 تشـخيص  يهـا  آزمايشـگاه   درمـاني،  بهداشـتي،  مراكز ،ها بيمارستان از ناشي آور زيان و عفوني پسماندهاي كليه به

  .اني از شمول اين تعريف خارج استبيمارست خطرناك  پسماندهاي ساير. شود مي گفته مشابه مراكز ساير و طبي

  : پسماندهاي ويژه - 3

 سـميت،  قبيـل  از خطرنـاك   خـواص  از يكـي  حـداقل  بـودن  بـاال  دليـل  به كه شود مي گفته پسماندهايي كليه به

 از دسـته  آن و باشـد  داشـته  نيـاز  ويـژه  مراقبـت   بـه  آن مشـابه  و خورنـدگي  ل،اشـتعا  يـا  انفجار قابليت زايي، بيماري

 جـزء  دارنـد  خـاص  مـديريت  بـه  نيـاز  كـه  كشاورزي صنعتي، عادي،  پسماندهاي از بخشي نيز و پزشكي پسماندهاي

  .شوند مي محسوب ويژه پسماندهاي

  : پسماندهاي كشاورزي - 4

 حيوانـات  الشـه  فضـوالت،   قبيـل  از شود مي گفته كشاورزي بخش رد توليدي يها فعاليت از ناشي پسماندهاي به 

  .مصرف  كشاورزي فاسد يا غير قابل محصوالت )آبزيان و طيور دام، (
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  : صنعتي پسماندهاي - 5

 پتروشيمي و نفت گاز، صنايع  پااليشگاهي پسماندهاي و معدني و صنعتي يها فعاليت از ناشي پسماندهاي كليه به

  .هاي صنعتي و لجن  ها، سرريزها دهبرا قبيل از شود مي گفته آن ثالام و نيروگاهي و

 و مراقبـت  سـاماندهي،  ريـزي،  برنامـه   مسـؤول  كه است حقوقي يا حقيقي شخصيت: پسماند يراياج مديريت - ج

 و دهاپسمان دفع و پردازش بازيافت، نقل، و حمل جداسازي، سازي، ذخيره  آوري، جمع توليد، به مربوط يراياج عمليات

  .باشد الع رساني در اين زمينه مياط و آموزش  همچنين

 زيافت، دفن بهداشـتي، زبالـه  با  قبيل از پسماندها از ناشي خطرات كاهش يا بردن بين از يها روش كليه: دفع - 1

  .سوزي 

  .عمليات دفع گردد  جر به تسهيل درمن كه بيولوژيكي شيميايي، مكانيكي، ندهايرايف كليه: پردازش - 2

 مصــوب( زيســت  محــيط بهســازي و حفاظــت قــانون )9( مــاده در مقــرر تعريــف همــان آلــودگي از منظــور - د 

  .است )28/3/1353

 خـاص  مـديريت  به نياز كه كشاورزي  و صنعتي عادي، پسماندهاي از بخشي نيز و پزشكي پسماندهاي - 1 تبصره

  .شوند پسماندهاي ويژه محسوب مي جزو دارند،

راي شـو  تصـويب  به و تعيينذيربط   يها دستگاه همكاري با سازمان، طرف از ويژه پسماندهاي فهرست - 2 تبصره

  .لي حفاظت محيط زيست خواهد رسيدعا

  .باشند مقررات مربوط به خود مي و قوانين تابع پرتوزا ويژه پسماندهاي - 3 تبصره

 كـه  درصـورتي  خانگي فاضالب  ذبيج يها چاه تخليه و شهري يها فاضالب تصفيه از حاصل هاي لجن - 4 تبصره

  .قرار خواهند گرفت  اندهاي عاديپسم دسته در باشند، رطوبت كم يا خشك

 آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  وزارت  همكـاري  با است موظف ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه - 3 ماده

هاي مجاز آنها  هاستفاد و بازيافتي مواد و محصوالت بهداشت و كيفيت استاندارد مورد، حسب ها دستگاه ساير و پزشكي

  .را تهيه نمايد

 در كـه  ترتيبـي  بـه  را الزم تـدابير   پسـماندها  دفـع  و بازيافـت  جهت موظفندذيربط   يراياج يها دستگاه - 4 ماده 

رنـده  برگي در يمـي بايسـت   مذكور يراياج نامه آيين. نمايند  اتخاذ شد، خواهد مشخص قانون اين يراياج هاي نامه آيين

  :موارد زير نيز باشد
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  .نمايد  مصرف، پسماند كمتري ايجاد و توليد تا گردد موجب شده تنظيم مقررات - 1

 واردات و توليـد  و شـود  فـراهم   اسـت،  تـر  سـهل  آنها بازيافت كه كاالهايي مصرف و توليدراي ب الزم تسهيالت - 2

  .د شودمحدو  تر است، ند آنها مشكلپسما بازيافت و دفع كه محصوالتي

  .ه بازيافتي در توليد گسترش يابداولي مواد از استفاده كه شود اتخاذ تدابيري - 3

  .محصوالت قرار گيرد  ليدكنندگانتو عهده بر بازيافت هاي هزينه از بخشي پرداخت و تأمين مسؤوليت - 4

 آمـوزش  و درمـان  ت،بهداشـ   وزارت ضـوابط  و معيارهـا  براسـاس  موظفند پسماندها يراياج يها مديريت - 5 ماده

  .نظارت آنها تأمين و تضمين شود تحت يراياج عوامل  ايمني و بهداشت سالمت، تا نمايند اتخاذ ترتيبي پزشكي

 همچنين و دارند رساني  اطالع  نقش كه هايي رسانه ساير و ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان - 6 ماده 

 بازيافـت  و آوري جمـع   صـحيح،  جداسـازي  آمـوزش،  و رسـاني   اطـالع   جهت ي آموزشي و فرهنگي موظفندها دستگاه

  .و مسؤولين مربوط همكاري نمايند ها سازمان  با و اقدام پسماندها

 منظـور  بـه  پزشـكي  آمـوزش  و  درمـان  بهداشت، و كشور معادن، و صنايع كشاورزي، جهاد هاي وزارتخانه - تبصره

ن اقـدام الزم را بـه   كنندگا توليد و روستائيان آموزش و  رساني  طالعا به نسبت موظفند كشاورزي، پسماندهاي كاهش

  .عمل آورند

 عهـده  بـه  آنهـا  حـريم  و  روسـتاها  و شـهرها  در ويـژه  و صـنعتي  از غيـر  پسماندها كليه يراياج مديريت - 7 ماده

  .باشد مي ها داريبخش عهده به ها دهياري  و ها شهرداري وظايف و حوزه از خارج در و ها دهياري و ها شهرداري

 عادي پسماند به آن تبديل صورت در. بود خواهد توليدكننده عهده  به ويژه و صنعتي پسماندهاي يراياج مديريت

  .خواهد بود ها بخشداريو  ها دهياري  ،ها شهرداري عهده به

 پسماندها دفع و زيجداسا آوري، جمع  به مربوط عمليات از بخشي يا تمام توانند مي يراياج يها مديريت - تبصره

  .ص حقيقي و حقوقي واگذار نماينداشخا به را

 طبـق  كـه  اي تعرفـه  بـا  پسـماند   توليدكننـده  از را پسـماند  مديريت هاي هزينه تواند مي يراياج مديريت - 8 ماده 

 صـرف  فقـط  و نموده دريافت شود، مي تعيين پسماند نوع  برحسب اسالمي شوراهاي توسط كشور وزارت دستورالعمل

  .نمايد  هاي مديريت پسماند زينهه

ـ   الزم تـدابير  و ريـزي  برنامه است موظف سازمان هماهنگي با كشور وزارت - 9 ماده  پسـماندهاي  جداسـازي راي ب

 قـانون  ايـن  )7( مـاده  در منـدرج  يرايـ اج يها مديريت  .نمايد تدوين را آن بندي زمان برنامه و آورده عمل به را عادي
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 پسـماندهاي  كليـه  شود، مي بيني پيش قانون اين يراياج نامه آيين در كه مهلتي  در و فوق امهبرن چارچوب در موظفند

  .آوري، بازيافت يا دفن نمايند جمع شده تفكيك صورت  به  را عادي

 تصـويب  از پـس  ماه شش مدت  ظرف قانون اين در مندرج وظايفراي اج در است موظف كشور وزارت - 10 ماده

و  ها دهياري ،ها شهرداري در پسماندها يراياج مديريت دهي سامان  و تشكيالت دستورالعمل تهيه به نسبت قانون، اين

  .نمايد  اقدام ها بخشداري

 پسماندهاي مورد در ( پزشكي آموزش  و درمان بهداشت، هاي وزارتخانه همكاري با است موظف سازمان - 11 ماده 

 پسـماندهاي  مورد در (، جهاد كشاورزي )صنعتي و معدني پسماندهاي  مورد در ( نفت و نيرو معادن، و صنايع ،)پزشكي

 زيسـت   محيط حفاظت عالي رايشو در و تدوين را پسماندها يراياج مديريت به مربوط يها روش  و ضوابط )كشاورزي

  .دهستن مصوب يها روش  و ضوابطراي اج بر نظارت مسؤول مذكور هاي وزارتخانه. برساند تصويب به

 و سـازمان  همـاهنگي  بـا  كشـور  وزارت توسط محيطي  زيست ضوابط براساس پسماندها دفن يها محل - 12 ماده

  .ت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شدوزار

بـراي   را مناسـبي  منـاطق  جامع،  اي ناحيه يها طرح در است موظف معماري و شهرسازي عاليراي شو - 1 تبصره

  .دفع پسماندها درنظر بگيرد

 يهـا  محـل  از برداري بهره و ايجاد جهت را الزم امكانات و تسهيالت اعتبارات، است موظف كشور وزارت - 2 تبصره

  .نمايد  ا توسط بخش خصوصي فراهميا رأس پسماندها دفع

 فـروش،  يـا  و محـيط  در آنهـا   پخـش  و تخليـه  و پسـماندها  ساير با پزشكي پسماندهاي كردن مخلوط - 13 ماده

  .ماندها ممنوع استت اين نوع پسبازياف و استفاده

 ملـي  مرجـع  نظـارت  بـا   و بـازل  كنوانسـيون  مقـررات  تـابع  ويژه پسماندهاي مرزي برون انتقال و نقل - 14 ماده

رايي مصوب هيات وزيـران خواهـد   اج نامه آئين تابع  ويژه پسماندهاي مرزي درون انتقال و نقل. بود خواهد كنوانسيون

  .بود

 باشـند،  مـي  نيز ويژه پسماندهاي  يها ندهايي كه داراي يكي از ويژگيپسما از دسته آن كنندگان توليد – 15 ماده 

 در مجـاز  حـدود  كـه  مـواردي  در و برسـانند  حـداقل  بـه  را  خـود  پسماندهاي بازيابي، و ندرايف سازي بهينه با موظفند

  .شده است، در حد مجاز نگهدارند  بيني پيش قانون اين يراياج نامه آيين

 در پسـماندها  تخليـه  و صـدور   دفـع،  فروش، و خريد نقل، و حمل آوري، جمع كردن، مخلوط ي،نگهدار - 16 ماده
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 حكـم  بـه  متخلـف  اشـخاص  صـورت  ايـن  غير در. بود  خواهد آن يراياج نامه آيين و قانون اين مقررات طبق بر محيط

  ميليـون  صـد  يك تا ريال )500 000( هزار پانصد از عادي پسماندهايراي ب  اول بار در نقدي جزاي به قضايي مراجع

 )100 000 000( ميليون  صد يك تا ريال )2 000 000( ميليون دو از پسماندها سايرراي ب و ريال )100 000 000(

  .شوند ماده محكوم مي  بلي در اينق مجازات برابر دو به بار هر تكرار، صورت در و ريال

ــين ــم از متخلف ــاده حك ــه )13( م ــزاي ب ــدي ج ــون دو از نق ــال )2 000 000( ميلي ــا ري ــك  ت ــون صــد ي  ميلي

 برابـر  دو بـه  بـار  هـر  مجـدد  تكـرار  صورت در  و مجازات حداكثر برابر دو به تكرار صورت در و ريال) 100.000.000(

  .شوند مجازات بار قبل محكوم مي

 مبـدأ  كشور به را بازل كنوانسيون  مشمول پسماندهاي موظفند قانون اين )14( ماده حكم از متخلفين - 17 ماده

 در مذكور كنوانسيون ملي مرجع ( سازمان نظر طبق و نظارت  تحت داخل در كردن معدوم امكان صورت در يا و اعاده

 محكوم خواهند) 16(در ماده  مقرر يها مجازات به صورت اين غير در. نمايند دفع مناسب  نحو به خود هزينه با )ايران

  .شد 

 بهداشـت،  وزارت و سـازمان   اخطـار  بـا  دارد، انسـان  و محيطراي ب فوري خطر آلودگي، كه طيرايش در - 18 ماده

 تخريـب  و آلـودگي  بـروز  بـه  منجـر  كه را اقداماتيفورا   موظفند آلودگي عاملين و متخلفين پزشكي، آموزش و درمان

 استنكاف، ورتص در. نمايند محيط پاكسازي و آلودگي رفع به مبادرت بالفاصله  و نموده متوقف شود مي زيست محيط

 به ملزم شده تعيين جريمه  پرداخت بر عالوه را عاملين و متخلفين و رسيدگي موضوع به نوبت از خارج قضايي  مرجع

  .آلودگي و پاكسازي خواهد نمود رفع

 صـندوق  نفـع  بـه  جريمـه  پرداخـت   بـر  عالوه را مرتكبين قضايي مرجع مذكور، ارتكابي مرايج تمام در - 19 ماده

سـتگاه مسـؤول محكـوم خواهـد     د درخواسـت  به بنا وارده خسارت  جبران يا و اشخاص به خسارت پرداخت به دولت،

  .نمود

ده هفتـه   تـا  يـك  بـه  مذكور،  يها مجازات بر عالوهغيرمجاز،  اماكن در پسماند كننده تخليه خودروهاي - 20 ماده

  .توقيف محكوم خواهند شد

ثر ميـزان توقيـف محكـوم    حداك  به باشد، شهري بين و شهري ومي،عم معابر تخليه، محل كه صورتي در – تبصره 

  .شوند مي

 وجـوه  معـادل  سـاله  همـه   و واريـز  كشـور  كـل  داري خزانه حساب به قانون اين مرايج از حاصل درآمد - 21 ماده
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 در كـه  يياه دستگاه اختيار در شود، مي بيني پيش سنواتي  بودجه قوانين در كه خاصي رديف اعتبارات محل از واريزي

 رفـع  و رساني  اطالع سازي،  فرهنگ آموزش، صرف تا گرفت خواهد قرار شد، خواهند تعيين قانون اين يراياج نامه آئين

  .اجراي اين قانون گردد  م در جهتالز امكانات تأمين و زيست محيط از حفاظت پسماندها، از ناشي آلودگي 

 ربطي اجرايـي ذيـ  ها دستگاهساير   و كشور وزارت همكاري با ازمانس توسط قانون اين يراياج نامه آئين - 22 ماده 

  .رسد وزيران مي هيات  به تصويب و تهيه ماه شش مدت ظرف حداكثر

  .باشد عهده سازمان مي ن قانون برايراي اج حسن مسؤوليت و نظارت - 23 ماده

 يـك  مـاه  ارديبهشت بيستم مورخ  يكشنبه روز علني جلسه در تبصره نه و ماده سه و بيست بر مشتمل فوق قانون

ـ 9/3/1383 تاريخ در و تصويب اسالميراي شو مجلس سه و هشتاد و سيصد و هزار ه تأييـد شـوراي نگهبـان رسـيده     ب

  .است

  وزيران هيات 5/5/1384 مصوب پسماندها  مديريت  قانون  يراياج  نامه آيين. 2

  10/5/1384:   تاريخ                                              هـ30872 ت28566:   شماره

 حفاظـت  سـازمان  16/12/1383 مـورخ  1-57383 شماره پيشنهاد به بنا 5/5/1384 مورخ درجلسه وزيرانهيات 

شـده را بـه    يـاد  قانون يراياج  نامه آيين، 1383 مصوب پسماندها مديريت قانون )22( ماده استناد به و زيست محيط

  :شرح زير تصويب نمود

 و عبـارات  ،)1383 مصـوب ( پسـماندها  مـديريت  قانون )2( ماده در مندرج اصطالحات و عبارات بر عالوه ـ1  ماده

  :اني مشروح مربوط به كار مي رود مع در زير اصطالحات

  1383قانون مديريت پسماندها مصوب :   قانون -1

  جداكردن زباله ها از يكديگر :   يجداساز – 2

  بل استفاده مجدد قا انرژي يا مواد به ماندپس تبديل ندرايف:   بازيافت -3

  كارگروه ملي مديريت پسماندها  :كارگروه ملي  -4

 ، اقتصـادي   توسـعه  چهـارم  برنامـه  قـانون  )68( مـاده  " ب" بنـد  موضوع( زيست محيط ملي صندوق:   صندوق -5

  ) ـ 1383هوري اسالمي ايران مصوب جم فرهنگي و اجتماعي

  . يقات صنعتي ايرانتحق و استاندارد سهمؤس:  استاندارد مؤسسه -6
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 عـادي  پسـماند  كننـده  توليـد  عمـدتا  كه اشخاصي توسط شده ايجاد ويژه پسماندهاي از دسته آن:   ويژه جزء -7

  .هستند

  . سازمان حفاظت محيط زيست:   زمانسا -8

  :ودش مي تشكيل زير تركيب اب ملي كارگروه ، قانون در مذكور يها دستگاه بين هماهنگي به دستيابيراي ب ـ2  ماده

  )  رييس كارگروه(فاظت محيط زيست ح سازمان رييس - 1

  ) ي كشورها دهياريو  ها شهرداريان سازم رييس( كشور وزارت معاون - 2

  پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت معاون - 3

  معاون وزارت صنايع و معادن  - 4

  معاون وزارت نفت  - 5

  و معاون وزارت نير - 6

  اورزي جهادكش وزارت معاون - 7

  ستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ا مؤسسه معاون - 8

  دا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ص سازمان معاون - 9

  زمان مديريت و برنامه ريزي كشور سا معاون - 10

  معاون شهرداري تهران  - 11

  حسب مورد  ها دستگاهمعاونان ساير  - 12

 بـه   اسـتان  در مـذكور  يهـا  دسـتگاه  مـديران  تركيـب  با استان سطح در هماهنگي جهت استاني كارگروه ـ  تبصره

  .گردد وستايي استانداري تشكيل مير و شهري دفتر مديركل دبيري و استانداري عمراني امور معاون مسؤوليت

 فرمانـدار  معـاون  وليتمسؤ به مشابه تركيب با را شهرستاني يها كارگروه لزوم صورت در تواند مي مذكور كارگروه

  .تانها تشكيل دهدشهرس سطح در

  : رعايت قانون به شرح زير مي باشد با ملي كارگروه وظايف - 3  ماده

ـ  قـانون  )2( مـاده  )2(  تبصـره  موضوع پسماندهاي فهرست جداول بازنگري و تنظيم ، تدوين - 1 در  تصـويب  رايب

  . شوراي عالي حفاظت محيط زيست

 پيشـنهاد   يهـا  دسـتگاه  و نماينـد  اعالم ملي كارگروه به را خود نظر مورد ويژه پسماندهاي تفهرس بايد ها دستگاه
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  .ق راي در كارگروه حضور مي يابندح با خود پيشنهادي موارد بررسي هنگام در دهنده

  .استاندارد مؤسسه به قانون در مقرر استانداردهاي پيشنهادراي ب ،ها دستگاه بين هماهنگي ايجاد - 2

  . ، آموزشي و اطالع رساني فرهنگي امورراي اج در قانون مجري يها دستگاه بين هماهنگي يجادا -3

و   از توليدكننـدگان  بازيافـت  هـاي  هزينـه  اخـذ  بـر  نـاظر  نامه آيين )12( ماده موضوع فهرست اصالح پيشنهاد -4

  . واردكنندگان

  . ستفاده از مواد اوليه بازيافتيا گسترشراي ب پيشنهاد -5

  :ي مربوط به ها دستورالعملوابط و ض يشنهادپ -6

  ، پردازش و بازيافت پسماندها  فعد - الف

   ويژه پسماندهاي تشخيص حدود - ب

  .شود نحوي كه پسماند كمتري ايجاد به مصرف و توليد هاي شيوه-پ

در امـور    گـذاري  سـرمايه  متقاضـي  حقوقي و حقيقي اشخاص به پسماندها يراياج مديريت واگذاري چگونگي - ت

  .مديريت پسماندها

  .ادهاي مرتبط با مديريت پسماندهاپيشنه ساير هرايا - 7

 تهيـه  اي گونـه   بـه  را پسماند مديريت تفصيلي و جامع طرح بايد عادي پسماندهاي يراياج هاي مديريت - 4  ماده

 سـاير  در و 1390 سـال  نپايـا  تـا  نفر ميليون يك از بيش جمعيت با شهرهاي همچنين و ها استان مراكز در كه كنند

  .جمع آوري نمايند  صورت تفكيك شده به را عادي پسماندهاي همه ،1392 سال پايان تا روستاها و شهرها

اسـالمي    ورايشـ  در آن تفصيلي طرح و نامه آيين اين )2(  ماده تبصره كارگروه در شده ياد جامع طرح - 1  تبصره

  .مربوط تصويب مي شود

 عهده به آن  يراياج مديريت اما نشده محسوب عادي پسماند ، كشاورزي و عادي پسماندهاي ويژه جزء - 2  تبصره

پيش بينـي خواهـد     ، اجزاي آن يعاد پسماند مديريت راهبردي برنامه در كه باشد مي عادي پسماند يراياج مديريت

  .شد

 و هـا  شـهرداري   سازمان( كشور ارتوز توسط پسماندها رساني اطالع و آموزشراي ب نياز مورد اعتبارات - 3  تبصره

  .شد خواهد تامين )كشور يها دهياري

 و كشـاورزي  و عـادي  پسماندهاي مديريت يراياج هاي نامه شيوه سازمان هماهنگي با بايد كشور وزارت - 5  ماده
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 ، بازيافـت  ، قلن و حمل ، جداسازي ، آوري جمع ، سازي ذخيره توليد، قبيل از عادي پسماند به شده تبديل ويژه پسماند

  .گذارد اجرا مورد به و تهيه نامه آيين اين ابالغ از پس ماه شش ، قانون )11(  ماده رعايت با را دفع و پردازش

 منزلـه  به ايران اسالمي جمهوري رسمي روزنامه در انتشار و تهيه از پس ماده اين موضوع هاي نامه شيوه -  تبصره

  .الم بوده و الزم االجرا مي باشداع

  :   ـ وزارت كشور موظف است6  ماده

ابـالغ   دي و شـوراهاي اسـالمي  عا پسماند يراياج يها مديريت به را قانوني يها دستورالعمل و مقررات ، ضوابط -1

  .نمايد

سـماندها  پ  جـامع  اطالعاتي بانك تكميلراي ب و تهيه را كشاورزي و عادي پسماندهاي مديريت اطالعاتي بانك -2

  .نمايندبه سازمان ارايه 

جهادكشـاورزي    وزارت و سازمان هماهنگي با و محيطي زيست ضوابط براساس را عادي پسماندهاي دفع محل -3

  .تعيين نمايد

  .تهيه نمايد را صالحسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيپ مديريت عمليات ارجاع و قرارداد انعقاد نامه شيوه -4

 عمليـات  در نامه آيين و قانون تصويب از قبل كه حقوقي و حقيقي اشخاص سازماندهي يراياج هاي نامه شيوه -5

  .فعاليت داشته اند را تهيه نمايد عادي پسماند مديريت

  .قانون همكاري نمايد) 5(وع ماده موض نامه شيوه تهيه در پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت با -6

 اختيـار  در تملك و خريد نحوه قانون مفادراي اج با، لزوم صورت در پسماندها شده تعيين دفع يها محل -7  ماده

  .مقررات مربوط بهره برداري گردد و ضوابط طبق تا گرفته قرار پسماندها يراياج يها مديريت

 پسـماند   كـه  هـايي  مجتمـع  و مراكز مسئول حقوقي و حقيقي اشخاص و عادي پسماند كنندگان توليد – 8  ماده

 هـا،  سـربازخانه  ،هـا  اردوگاه ،ها شهرك و ها مجتمع متصديان و مديران ، منازل اكنينس قبيل از كنند، مي توليد عادي

 عـادي  پسـماند  يرايـ اج  مـديريت  قبـال  در تفرجگـاهي  و تفريحـي  ، آموزشي ، خدماتي ، تجاري هاي مجتمع و واحدها

  .نامه مي باشند هاي آيين نامه وهشي و مقررات رعايت به ملزم و بوده پاسخگو

 شـهر،  سـطح  در قبيل هر از عمراني و ساختماني عمليات به مبادرت كه حقوقي و حقيقي اشخاص كليه - 9  ماده

ـ   انتقـال  و ذخيـره  ، جداسـازي  خصـوص  در مربوط هاي نامه شيوه و مقررات بايد نمايند، مي بخش و روستا هـاي   هنخال

  .ساختماني را رعايت نمايند
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 و حمـل  ، آوري جمـع  به نسبت كشور وزارت طرف از ارسالي هاي نامه شيوه براساس بايد ها بخشداري - 10  ماده

 و هـا  راه اطـراف   تاسيسـات  سـاير  و هـا  بنزين پمپ ،ها رستوران پسماندهاي قبيل از راهي بين عادي پسماندهاي دفع

  .اقدام نمايند ها راهحريم 

  .نمايند  با بخشداري ها همكاري هيرا بين اماكن و ها جاده حريم پسماندهاي مديريت در بايدها  راهداري ـ تبصره

 بايـد  ) خانگي(  عادي پسماند ويژه جزء توليدكنندگان همچنين ويژه پسماندهاي توليدكننده مراكز كليه ـ11  ماده

  .عادي در محل توليد اقدام نمايند پسماندهاي از ويژه پسماندهاي جداسازي به نسبت

 .نماينـد  كاال هاي خود را بازيافت از حاصل پسماند بايد زير وحمشر اقالم واردكنندگان و توليدكنندگان ـ12  ماده

بـه   يـا ورود  و فـروش  بـا  همزمـان  را كـاال  ارزش هـزار  در نيم برابر بايد نمايند، اقدام امر اين به نتوانند كه درصورتي

  .صندوق پرداخت نمايند

 واحـدهاي  اختيـار  در را دريـافتي  غمبـال  مزبـور،  اقـالم  از يك هر از حاصل پسماند بازيافت نسبت به بايد صندوق

قانون محكوم خواهنـد  ) 16(اده م در شده تعيين يها مجازات به متخلفين .ننده آن قلم از پسماند قرار دهدك بازيافت

  .شد

  و الستيك  PEP ،ها پالستيك قبيل از پليمري مواد - 1

  ، كريستال  كاالهاي شيشه اي -2

  لياژي خته شده از فلزات ساده و آسا اشياي -3

  شياي ساخته شده از چوب و نئوپان ا - 4

  الهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا كا -5

  ي روانكار ها روغن انواع -6

  .، فلز، پليمر، سلولز تشكيل شوند شيشه جزء دو از حداقل كه كاالهايي -7

  لوازم برقي و الكترونيكي  - 8

  تماني از نوع كاني هاي غير فلزي ساخ مصالح انواع - 9

 از مـواد  گونـه  ايـن  از اسـتفاده  ازاي بـه  كننـد،  مي استفاده بازيافتي اوليه مواد از كه توليدي واحدهاي ـ1  تبصره

  .مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود پرداخت

 مرجـوع  را خـود  كـاالي  كه كنندگاني وارد يا و كنند مي صادر را خود محصوالت كه توليدي واحدهاي ـ2  تبصره
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  .بود مبلغ تعيين شده معاف خواهند پرداخت از ، مرجوعي يا و شده صادر كاالي ميزان ازاي به كنند، مي

 و  سـازمان  پيشـنهاد  بـا  ملـي  كـارگروه  در طـرح  از پس مورد حسب مذكور مبلغ و اقالم در نظر تجديد ـ3  تبصره

  .تصويب هيات وزيران خواهد بود

ايجـاد    بـه  منجـر  كه محصوالتي و مواد بندي بسته ليتمسوو كه كساني و واردكنندگان ، توليدكنندگان ـ13  ماده

 دفـع  و نقـل  و حمـل  ، نگهـداري  ، استفاده نحوه بايد ) شيميايي كودهاي و سموم جمله از( پسماندهاي ويژه مي گردند

ي بر روي بسته بنـد  ، طربيبه آنها را پس از تاييد مراجع ذ شده آلوده موارد و اشياء نيز و مصرف از حاصل پسماندهاي

  .درج نمايند

 از شده اعالم  فهرست اساس، از ورود كاالهايي كه بر گمركات طريق از بايد يرايدا و اموراقتصادي وزارت ـ14  ماده

  .غيرمجاز مي باشد جلوگيري نمايد ويژه پسماندراي دا ، سازمان سوي

 بازيافـت  بـا  پسماند يا بيشتر پسماند ، مصرف از پس كه كاالهايي فهرست تدوين به نسبت بايد سازمان - 15  ماده

د به دستگاه مور حسب و تهيه را آنها مديريت نحوه نامه شيوه و اقدام كنند مي ايجاد خطرناك پسماند يا و تر مشكل

  .ذيربط اعالم نمايد

  : نمايد تدوين را زير استانداردهاي نامه آيين اين ابالغ از پس سال يك ظرف بايد استاندارد مؤسسه - 16  ماده

  .نها از جنبه هاي فني و بهداشتيآ استفاده مجاز موارد و بازيافتي پالستيك و كاغذ استاندارد - 1

  . دازش پسماندهاي عادي و كشاورزيپر از حاصل كمپوست كود خصوص به آلي كود استانداردهاي - 2

 پسـماندهاي   نوع و سوز زباله يها دستگاه جمله از پسماندها مديريت با مرتبط تجهيزات وتاسيسات  استاندارد -3

  . د پذيرش از جنبه فني و بهداشتيمور

  . ي قابل تجزيه در طبيعتها پالستيك نيز و ها پالستيك جنس و نوع دهنده نشان عاليم استاندارد -4

  .سوي كارگروه ملي پيشنهاد مي شود از مورد حسب كه مواردي ساير استاندارد -5

 كـه  تسـهيالتي  حـداكثر  از باشند، داشته تطابق سازمان محيطي زيست بطضوا با كه بازيافت واحدهاي - 17  ماده

  .مي شود برخوردار خواهند بود گرفته نظر در صنعتي واحدهاي فعاليت ادامه و احداثراي ب

 كودهـاي  ، شـيميايي  كـود  انواع از حمايتراي ب ترجيحي نرخ تعلق يا يارانه گونه هر پرداخت صورت در ـ1  تبصره

  .همان ميزان بهره مند خواهند شد به نيز كمپوست

 مـورخ  33188 ت16825 شـماره  نامـه  تصـويب  اسـاس بايـد بـرق حاصـل از بازيافـت را بر     نيرو وزارت ـ2  تبصره
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  .خريداري نمايد 8/4/1384

 بـه  نسـبت  مـورد،  هـر  درذيـربط   يرايـ اج يهـا  دستگاه همكاري با بايد ريزي برنامه و مديريت سازمان -18  ماده

  .الح حقيقي و حقوقي اقدام نمايدصمشاوران و پيمانكاران ذي صالحيت تشخيص

 آلـودگي   شـدت  يا و مقدار كاهش به ملزم )1( شماره جدول در مندرج ويژه پسماندهاي توليدكنندگان -19  ماده

ـ  ظهارنامـ  يا فرمها در را خود فعاليت ظرفيت و توليدي پسماند بايد و بوده مذكور جدول مطابق پسماندها ه ه ثبـت و ب

هيـات وزيـران قابـل     تصـويب  و ) ملي كارگروه( سازمان پيشنهاد با مورد حسب مذكور جدول .سازمان گزارش نمايند

  .تغيير مي باشد

  .قانون محكوم خواهند شد) 16(اده م در مقرر مجازات حداكثر به ماده اين مفاد از متخلفين

  .وط اقدام نمايدمرب اظهارنامه فرمهاي تهيه هب نسبت ، نامه آيين اين ابالغ از پس ماه شش ظرف بايد سازمان

   )19( ماده موضوع ):1(جدول شماره 

  ميزان پسماند يا مشخصات  نوع پسماندها  توليدكنندگان پسماندها
درصد وزن روغن پايه  20حداكثر   مجموع پسماندها  واحدهاي تصفيه دوم روغن

  توليدي
  درصد وزن كلر توليدي 5/2حداكثر تا   خشك اي پسماندهاي جيوه  واحدهاي كلر الكلي با سل جيوه

  برابر وزن روي توليدي 4حداكثر تا   مجموع پسماندها  توليد روي به روش انحالل در اسيد
 مـديريت   نحوه و مقدار ، مشخصات بايد مواد و كاال كنندگان توزيع و واردكنندگان ، توليدكنندگان كليه - 20  ماده

  .ن و دستگاه ذيربط ارايه نمايندسازما به ، اظهارنامه در رجمند شرح به را خود ويژه پسماند

  .محكوم خواهند شد قانون )16( ماده در مقرر يها مجازات به ماده اين مفاد از متخلفين

  .باشند قانون مي) 11(مشمول ماده  ، كشاورزي ويژه پسماندهاي عنوان به دامپزشكي پسماندهاي - 21  ماده

 يهـا  محـل  ، صـنعتي  ويژه پسماندهاي كيفيت و ت، براساس كمي قانون) 11(  ماده رعايت اب بايد سازمان ـ22  ماده

  .و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد كشور هاي وزارتخانه به و مطالعه را آنها دفع مناسب

 تعيـين و بـه   عـادي را  و ويژه از اعم پسماندها دفن و دفع يها محل محيطي زيست ضوابط بايد سازمان -23  ماده

  .ي ذيربط اعالم نمايدها دستگاه

 و ميزان تعيين  براساس يكديگر به عادي و ويژه پسماند تبديل حد تشخيص مرجع مورد حسب سازمان ـ24  ماده

  .عامل خطرناك در پسماند مي باشد غلظت

 اخـذ  و  اسـتعالم  بـه  نسـبت  پسـماندها  و ها زباله دفن محل مجوز صدور از قبل بايد ربطي ذيها دستگاهـ 25  ماده
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  .نمايد اقدام آبي منابع تاثيرپذيري عدم زمينه در نيرو وزارت تاييديه

 و توسـعه  يهـا  طـرح  كننـده  تهيـه  مشـاوران  خدمات شرح در بايد كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان ـ26  ماده

  .قانون را منظور نمايد) 12(ماده  )1( تبصرهراي اج ، عمران

 ضـوابط  و معيارها ، نامه آيين اين ابالغ از پس ماه شش تا بايد پزشكي آموزش و ندرما ، بهداشت وزارت - 27  ماده

  .قانون را تهيه و ابالغ نمايد) 5( ماده موضوع

ـ (  ارشناسان و متخصصين واجـد شـرايط  ك خدمات از بايد پسماندها يراياج مديريت -28  ماده  ترجيحـي  طـور ه ب

  .استفاده نمايند)  ط و محيط زيستمحي بهداشت

 از ناشي  هاي آلودگي انتشار كنترل منظور به پسماندها، مديريت قانون )7( ماده موضوع مسئول مراجع - 29  ادهم

 ها، آبراهه در موجود پسماندهاي دفع از ، شرب آب كننده تامين منابع ويژه به آبي منابع به پسماندها و ها زباله انتقال

  .مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند و آبي منابع

وه نامـه  شـي  و ضوابط با مغاير و استاندارد غير سوزهاي پسماند در يا و آزاد محيط در پسماند سوزاندن - 30  ماده

  . ، ممنوع است هاي مربوط

 پسـماندهاي   كننـده  تخليه خودروهاي همچنين وغيرمجاز  اماكن در ويژه پسماندهاي كنندگان تخليه - 31  ماده

  .شد خواهند محكوم قانون )20( و )16( مواد در شده تعيين هاي اتمجاز حداكثر به مورد، حسب ويژه

 همكـاري  بـا  را پسـماندها  جـامع  اطالعـاتي  بانـك  ، نامـه  آيين اين ابالغ از پس سال يك تا بايد سازمان - 32  ماده

  .ي اجرايي ذيربط تهيه نمايدها مديريت و ها دستگاه

 موضـوع (  خطرنـاك  مواد نقل و حمل يراياج نامه آيين تابع ، ژهوي پسماندهاي مرزي درون انتقال و نقل - 33  ماده

  .خواهد بود آن بعدي هاي اصالحيه و ) وزيرانهيات  27/12/1380 مورخ هـ22029 ت44870 شماره نامه تصويب

 بايد نمايند مي ويژه پسماندهاي مرزي برون انتقال و نقل به مبادرت كه حقوقي و حقيقي اشخاص كليه -34  ماده

  .قرار دهند)  بازل  كنوانسيون ملي مرجع( سازمان اختيار در را الزم اطالعات و نموده رعايت را بازل كنوانسيون دمفا

 بـه  نماينـد  هرايـ ا سـازمان  بـه  نادرست اطالعات يا نكنند رعايت را كنوانسيون مفاد كه حقوقي و حقيقي اشخاص

  .خواهند شدقانون محكوم ) 16(اده م در شده تعيين يها مجازات حداكثر

 كنوانسـيون  و MARPOL كنوانسـيون  پـنجم  ضميمه تابع دريايي اليروبي مصالح و دريايي هاي زباله - 35  ماده

 را مزبـور  كنوانسـيون  مفـاد  ، مربوط هاي نامه شيوه و ضوابط تدوين در بايد ملي كارگروه و بوده دريا در زايد مواد دفع
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  .نمايد لحاظ

 و هـا  دهيـاري  ،هـا  شـهرداري  كشـور،  وزارت مـامورين  همچنـين  ، سـازمان  مامورين و انتظامي نيروهاي - 36  ماده

 و قانونراي اج  لحاظ از باشند گرفته تعليم دادستان زيرنظر را قضاييه قوه ضابطين وظايف كه صورتي در ها بخشداري

  .ابطين قوه قضاييه قرار مي گيرندض رديف در آن از ناشي هاي نامه شيوه و نامه آيين

مـذكور    م ماموراناقدا نحوه نامه شيوه تدوين و تنظيم ، آموزش هاي زمينه بايد دادگستري و كشور هاي رتخانهوزا

  .را فراهم آورند

 ، شناسـايي   بـه  نسـبت  بايـد  نيرو وزارت ، جهادكشاورزي وزارت ، پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت مامورين

  .انون اقدام نمايندرتبط با اين قم تخلفهاي از پيگيري و گزارش

 را خـود  سـاالنه   برنامه ، تبصره اين تكاليفراي اج در بايد ، قانون )6( ماده تبصره در مذكور يها دستگاه - 37  ماده

  .تا در قانون بودجه گنجانده شود بيني پيش را الزم اعتبارات و تنظيم

در لـوايح   ار نامـه  آيين اين شدن يراياج جهت الزم اعتبارات بايد كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان - 38  ماده

  .بودجه پيش بيني نمايد

  :  عبارتند از) 21(  ي مشمول مادهها دستگاه - 39  ماده

 حفاظت سازمان ،)ها دهياري و ها شهرداري( كشور يها دهياري و ها شهرداري سازمان ،)ها بخشداري( كشور وزارت

پزشـكي و وزارت راه و    آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ، معادن و ايعصن وزارت ، جهادكشاورزي وزارت ، زيست محيط

  . ترابري

  وزيران هيات 20/2/1388 مصوب پسماندها مديريت قانون يراياج نامه آيين اصالح. 3

  2/8/1388:  تاريخ                                          ك41956ت/152732 : شماره

 شـماره  پيشـنهاد  به بنا 20/2/1388 مورخ جلسه در زيست محيط و صنعت بنايي،زير امور كميسيون عضو وزيران

 اساسـي  قـانون  هشتم و سي و يكصد اصل استناد به و زيست محيط حفاظت سازمان 16/11/1387 مورخ 1ـ74002

  :  تصويب نمودند 10/10/1386مورخ   ه373ت/164082 شماره نامه تصويب رعايت با و ايران اسالمي جمهوري

  ه32561ت/28488 شـماره  نامه تصويب موضوع پسماندها، مديريت قانون يراياج نامه آيين )2( ماده تبصره در ـ1

يسـت  ز محـيط  حفاظت مديركل«به عبارت » و روستايي استانداري شهري دفتر مديركل«عبارت  10/5/1384مورخ 
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  .يابد تغيير مي» استان

  : گردد مي اضافه )3( ماده به تبصره عنوان به زير متن ـ2

راي عالي حفاظت محيط زيست ارائـه و  شو به تصويب جهت )7( و )6( ،)5( بندهاي موضوع پيشنهادهاي ـ تبصره

  .گردد هاي ديگر به آنها ارجاع مينهاد در نهايي تصويب به نياز صورت در

 .است رسيده جمهوري  رياست محترم  مقام تأييد به 28/7/1388 تاريخ در نامه تصويب اين

 مصوب وابسته پسماندهاي و پزشكي پسماندهاي اجرايي مديريت يها روش و وابطض. 4

 عـالي  شـوراي  24/4/86 مورخه 1901/56061 شماره مصوبه و پسماندها مديريت قانون اساس بر(
  )اداري

 هـاي  آزمايشـگاه  ،مراكز بهداشتي درماني، مطبها، كلينيكهـا (ز توليد كننده پسماندهاي پزشكي مراك:  هدف گروه

   ...).و طبي تشخيص

   وابسته پسماندهاي و پزشكي پسماندهاي اجرايي مديريت هاي روش و ضوابط با آشنايي:  هدف

   اهداف - اول فصل

   است زير اهداف به دستيابي جهت در ضوابط اين اجراي - 1 ماده 

   پزشكي پسماندهاي مطلوبو محيط زيست در مقابل اثرات نا عمومي سالمت حفظ -الف

  . پزشكي پسماندهاي مند بطهنان از مديريت اجرايي مناسب و ظااطمي -ب

   پزشكي پسماندهاي دفع امحاو ،ب و ظابطه مند براي توليد، حمل، نگهداري، تصفيهمناس اي رويه ايجاد -پ

   تعاريف - دوم فصل

  :  روند مي كار به مربوط مشروح معاني در زير اصطالحات و عبارات - 2ماده

   .باشد مي )1382 مصوب( پسماندها مديريت قانون منظور پسماندها مديريت قانون -الف

   زيست محيط حفاظت سازمان:  سازمان -ب

   پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت:  وزارت -پ

 بهداشـتي  مراكـز  ،هـا  بيمارسـتان و زيـان آور ناشـي از    عفوني پسماندهاي كليه به:  ويژه پزشكي پسماندهاي -ت

خطرنـاك از   خـواص  از يكـي  حداقل بودن باال دليل به كه مشابه مراكز ساير و ،ي تشخيص طبيها آزمايشگاهدرماني، 
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نيـاز  ) اصخـ  مديريت(و مشابه آن كه به مراقبت ويژه  خورندگي ،قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال

  .شود مي گفته ،دارند

   : پزشكي پسماند اصلي دسته چهار -ث

   عادي پسماند -4 دارويي و شيميايي پسمانده -3 برنده و تيز پسماند -2 عفوني پسماند -1

  . بودن پسماند پزشكي را رفع نمايد خطرناك ويژگي كه اقداماتي:  سازي خطر بي -ج

  . جرايي مديريت پسماندها خواهد بودا نامه آئين و قانون تعاريف همان ضوابط اين در رجدمن تعاريف ساير -چ

  اختيارات و حدود - سوم فصل

  .مي باشد مصوب يها روش و ضوابط اجراي بر نظارت مسئول ،وزارت - 3 ماده

ندهاي پزشكي را در هـر  پسما كه حقوقي و حقيقي اشخاص كليه براي مصوب يها روش و ضوابط اجراي - 4 ماده

نماينـد الزامـي   يـا مـديريت مـي     و دفع ،شكلي توليد، تفكيك، جداسازي، جمع آوري، دريافت، ذخيره، حمل، تصفيه

  . است

 ،رت ترتيبي اتخاذ نمايند تـا سـالمت  وزا ضوابط و معيارها براساس موظفند پسماند اجرايي هاي مديريت - 5 ماده

  . حت نظارت آنها تامين و تضمين شودت اجرايي عوامل ايمني و بهداشت

  .باشند داشته عملياتي هبرنام پسماند توليد ميزان كاهش جهت در موظفند پسماند كنندگان توليد - 6 ماده

يس مركـز درمـاني اعـم از بيمارسـتان، درمانگـاه و      تاسـ  بـه  مبادرت كه حقوقي و حقيقي اشخاص كليه - 7 ماده

  .برساند وزارت تائيد به را شدهواحد ياد پسماند اجرايي مديريت برنامه موظفند ،كلينيك مي نمايند

 عـادي  پسـماند  بـه  تبديل كه زماني از قبل تا، قانون در مندرج تعريفبراساس  ويژه پزشكي پسماندهاي - 8 ماده

  . ويژه محسوب ميگردند پسماند عنوان به، شوند

   پزشكي پسماندهاي بندي طبقه - چهارم فصل

   : اندهاي پزشكي به شرح زير مي باشدپسم بندي طبقه -9 ماده

   )شبه خانگي(عادي  -الف

   )دهاي پزشكي ويژهپسمان(دهاي ناشي از مراقبت هاي پزشكي پسمان -ب

 شـرح  فهرسـت ، اسـت  شـده  تائيـد  )وزيـران  هيئت نامه تصويب پيوست( مهر به كه )1( شماره پيوست جدول در

  . است شده ارائه پسماندها اين تفصيلي
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  ويژه پزشكي پسماندهاي بندي طبقه:  )1 ( شماره جدول

 مثال و شرح پسماند رده نامرديف

 عفوني پسماندهاي1

 هاي كشت:  مانند زا بيماري زنده عوامل داشتن به ونمظن پسماندهاي

داسازي بيماران عفوني، بافت ها ج از ناشي پسماندهاي آزمايشگاه، ميكروبي

 دفع مواد ،ه با بيمار عفوني تماس داشته اندك تجهيزاتي و مواد، )سواب آلوده(

 بيماران اين از شده

2
 آسيب پسماندهاي

 شناسي

سان، خون و ساير ان بدن هاي تكه، انساني هاي هآبگون و ها بافت:  مانند

 جنين ،آبگونه هاي بدن

3
 و تيز پسماندهاي

 برنده

 هاي شيشه و تيغانفوزيون، تيغه چاق، )  set ( دستگاه ،سوزن تزريق: مانند 

 شكسته

4
 دارويي پسماندهاي

 خطرناك و

 اقالمي يا دارو حاوي كه اقالمي ( ،داروهاي تاريخ گذشته يا غيرالزم:  مانند

 صورت به كه ) دارويي هاي شيشه و ها قوطي مانند اند شده آلوده دارو به كه

 باشند مضر انسان و محيط براي محيط در شدن آزاد

5
 پسماندهاي

 ژنوتوكسيك

 جمله از، ها ژن براي سمي خصوصيات با موادي داراي پسماندهاي:  مانند

 كار به سرطان درمان در شتربي كه(هاي داراي داروهاي سايتوتوكسيك پسماند

 ها ژن براي سمي شيميايي مواد و ،)روند مي

6
 شيميايي پسماندهاي

 خطرناك

يميايي مانند معرفهاي آزمايشگاهي، داروي ثبوت و ظهور ش مواد محتوي كه

 مي حاللها و الزمده و گندزداي تاريخ گذشته يا غيركنن ضدعفوني مواد ،فيلم

 .باشد مضر انسان و محيط براي محيط در شدن آزاد صورت در كه باشند

7
 داراي پسماندهاي

 سنگين فلزات

 گيري اندازه براي جيوه هاي اسباب، شكسته ي ترمومترها، ها باتري:  مانند

 ......و خون فشار

 ها افشانه قوطي و گاز كارتريج، گاز سيلندرهاي:  مانند فشار تحت ظرفهاي8

 پرتوساز پسماندهاي9
 و شوند مي خود خاص مقررات شامل:  راديواكتيو مواد حتوايم پسماندهاي

 هستند خارج ضوابط اين شمول از

   آوري جمع و بندي بسته، تفكيك - پنجم فصل
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، ها آزمايشگاه، مراكز بهداشت، ها درمانگاه، ها بيمارستان(عم از اپزشكي  پسماند كننده توليد مراكز كليه - 10 ماده

 در موظفنـد  )توليـد پسـماند پزشـكي    زيوتراپي ها، مطب ها و ساير مراكفيز ،دندانپزشكي ها ،مراكز تزريق، راديولوژي

بندي  ارد زير جمع آوري، تفكيك و بستهمو رعايت با را خود ويژه پزشكي پسماندهاي و عادي پسماندهاي توليد مبدا

  .نمايند

، هـا  درمانگـاه ، هـا  بيمارستاناعم از (كي زشپسماندپ كننده توليد مراكز پسماند، بهينه مديريت منظور به -11 ماده

و ساير مراكـز توليـد    ها مطب ،ها، فيزيوتراپي ها ها، دندانپزشكي ، مراكز تزريق، راديولوژيها آزمايشگاهبهداشت،  زمراك

  . وظفند اقدامات زير را انجام دهندم )پسماند پزشكي

شـبه  (درمـورد پسـماندهاي عـادي    (غيـر خطرنـاك    كمتـر و  پسماند توليد با كاالهايي از استفاده بر ترجيح -الف

   )يي با توليد پسماند قابل بازيافتكاالها ،بيمارستاني) خانگي

   مصرف بر مناسب نظارت و مديريت -ب

   پسماند توليد مبداء در ويژه پزشكي از عادي پسماند دقيق جداسازي پ

 بـا  رنگهاي جاي به تر خطر كم رنگهاي از استفاده PVC جاي به تر خطر كم محصوالت از استفاده بر ترجيح -ت

   فلزي پايه

  :  از استفاده اولويت -ث

   پذير تجزيه زيست هاي كننده پاك -1

   تر ايمن شيميايي مواد -2

   حالل پايه با مواد جاي به آب پايه با مواد از استفاده -3

 نماينـدگان  مراجعه صورت در و تهيه را خود ويژه پزشكي پسماند مديريت عملياتي برنامه بايد واحد هر -12 ماده

  . دهد ارائه وزارت اي سازمان

ايي و آمار توليد را به تفكيك شناس را خود توليدي پسماندهاي موظفند پزشكي پسماند كنندگان توليد -13 ماده

  . نمايند ثبت روزانه صورت به )عادي( و )دارويي – شيميايي( ،)برنده و تيز( ،)عفوني(

 نقـل بـي خطـر، كـاهش     و حمـل  از اطمينان منظور به را ويژه پزشكي پسماندهاي بايد نندگانك توليد -14 ماده

 جريـان  از امحـاء  از اطمينـان  و سـازي  بهينـه  و پسـماند  مديريت هاي هزينه كاهش ،ويژه حجم پسماندهاي پزشكي

   .نمايند مجزا عادي پسماندهاي
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   .است ضروري يكديگر از اصلي دسته چهار برحسب پزشكي پسماندهاي مختلف انواع تفكيك - تبصره

   .ندارند يكديگر از تفكيك و جداسازي به نياز باشند مي يكسان آنها امحاي روش كه پسماندهايي كليه -15 ماده

  .شود تفكيك جداگانه طور به بايد خطرناك سنگين فلزات حاوي پسماندهاي - 16 ماده

نظـاير آن   و اكتيـو  راديو ،ز پسماندهاي عفوني، شيمياييعادي با يكي ا پسماند شدن مخلوط صورت در -17 ماده

  .خارج كردن آن ممنوع است

 كـه  شوند داده قرار هايي محفظه يا ظروف، ها كيسه در بايد توليد از پس فاصلهبال پزشكي پسماندهاي -18 ماده

  . مندرج در اين بخش را دارا باشند شرايط

 پالسـتيكي  كيسـه  كـه  اسـت  الزم شـود  مـي  استفاده پسماند فيهتص براي اتوكالو روش از كه صورتي در - تبصره

  .باشد كردن اتوكالو قابل Safety Box و عفوني پسماندهاي

 و سـوراخ  و نشـت  گونـه  هيچ امكان كه پذيرد صورت اي گونه به بايد ويژه پزشكي پسماند بندي بسته - 19 ماده

   .باشد نداشته را شدن پاره

 نبايـد  هـا  بسـته  ايـن  ،اي حاوي پسماند، معموال حجم زيادي را اشغال مي كننـد ه بسته هك جايي آن از - تبصره

   .شوند فشرده دفع يا تصفيه از پيش

   .گردد مي تفكيك و آوري جمع شرع احكام طبق مرده جنين و بدن شده قطع هاي اندام و اعضا - 20 ماده

 بـه  كـه  )3(پيوست شماره ) 1(شماره  ه جدولب هايي كيسه و ظروف در بايد شده تفكيك پسماندهاي - 21 ماده

   .شوند نگهداري است شده تائيد )پيوست تصويب نامه هيئت وزيران( مهر

 ايـن  كـه  شود نگهداري و آوري جمع )(Safety Boxايمن ظروف در بايد برنده و تيز پسماندهاي كليه -22 ماده

  : باشند زير يها ويژگي داراي بايد ظروف

   .نشوند رهپا يا سوراخ آساني به -الف

  .ني درب آن را بست و مهر موم نمودآسا بهبه توان  -ب

ارج خـ  و انـداخت  ظروف در، دست فشار اعمال بدون را پسماندبه توان  كه باشد اي اندازه به بايد ظرف دهانه -پ

  .كردن آنها از ظرف ممكن نباشد

   .شود حاصل اطمينان آن از مواد خروج عدم از درب بستن از پس -ت

  .سياالت نتوانند از آن خارج شوند و باشد ناپذير نفوذ ظرف ارهايديو -ث
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  .حمل و نقل ظرف آسان و راحت باشد -ح

  . اندهاي تيز و برنده استفاده نشودپسم نگهداري و آوري جمع براي پالستيكي هاي كيسه از -23 ماده

 پسماندهاي پزشكي اسـتفاده شـود  ورد م در نبايستي كننده خرد و ساز فشرده و كننده متراكم دستگاه -24 ماده

  .بي خطر سازي پسماندها انجام شود يا و ضدعفوني همزمان فوق دستگاه از استفاده از قبل كه آن مگر

   : باشند زير يها ويژگي داراي بايد حداقل پالستيكي هاي كيسه – 25 ماده

  .استفاده شونداندهاي تيز و برنده پسم از غير پسماندهايي نگهداري و آوري جمع براي -الف

   .بست خوبي به را آنها درببه توان  تا نشوند پر آنها ظرفيت سوم دو از بيش -ب

   .نشوند بسته ديگر كننده سوراخ يها روش يا و منگنه با -پ

  : باشند زير يها ويژگي داراي بايد حداقل سخت هاي ديواره با ظروف -26 ماده

  .باشند مقاوم يخوردگ و معمولي هاي ضربه ،در برابر نشت -الف

 حاصـل  اطمينـان  نشـت  عـدم  و بودن سالم ،رسي و كنترل شود تا از تميز بودنبر استفاده بار هر از پس بايد -ب

  .شود

  . ستي مورد استفاده مجدد قرار گيردنباي معيوب ظروف -پ

 آن مگـر  شـوند  حمـل  و ريخته پالستيكي هاي كيسه در نبايد بدن سياالت و خوني محصوالت مايعات - 27 ماده

  .در ظروف يا كيسه هاي مخصوص باشند كه

 ظـروف  همچنـين  باشـد  داشـته  سـازگاري  امحـا  يـا  تصفيه روش با بايد پسماند نگهداري ظروف جنس -28 ماده

  . تركيبهاي هالوژن ساخته شده باشند فاقد هاي پالستيك از بايد پالستيكي

   .شوند نگهداري نشت ابلق غير و محكم ظروف در بايد سيتوتوكسيك پسماندهاي -29 ماده

 جـدول  در شـده  شـده  داده شـرح  هـاي  كيسـه  و ظروف در آوري جمع از پس بايد پزشكي پسماندهاي-30 ماده

 حمل و نگهداري براي. تاييد شده است) نامه هيئت وزيران تصويب پيوست( مهر به كه )3( شماره پيوست )1( شماره

 هر از پس بايد باشند مجدد استفاده قابل كه صورتي در سطلها ناي شوند داده قرار مشخص رنگهاي با سطل داخل در

  . ار خالي شدن شسته و ضدعفوني شوندب

  : شود مي استفاده زير يها روش از، سطلها از گندزدايي و آلودگي رفع جهت - تبصره

   .)ثانيه 15 حداقل مدت به فارنهايت درجه 180(درجه سانتيگراد  83اغ حداقل د آب با شستشو -الف
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  : دقيقه سه كم دست مدت به زير شيميايي مواد با گندزدايي -ب

   دسترس قابل كلر PPM 500هيپوكلريت محلول -1

   فعال عامل PPM 500فنل محلول -2

   دسترس قابل يد PPM 100 يد محلول -3

   فعال عامل PPM 400 كواترنري آمونيم محلول -4

   متوسط طيف با مجوز داراي گندزدايي مواد ساير -5

  . يي پسماندهاي عفوني استفاده نمودجا جابه و انتقال براي نبايد دار شيب سطوح از - 31 ماده

 اجرايـي  يهـا  دستگاه ساير و وزارت همكاري با است موظف ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه -32 ماده

 بـه  مربـوط  پسـماندها  مـديريت  ونقـان  اجرايـي  نامـه  آيـين  )16 ( مـاده  و قانون )3( ماده استانداردهاي مورد حسب

  . نمايد تهيه ماه سه ظرف را پزشكي پسماندهاي

  : باشد زير يها ويژگي داراي بايد گذاري برچسب - 33 ماده

 خـارج  توليـد  محـل  از كيسـه  محتـواي  نوع تعيين و برچسب داشتن بدون نبايد پسماند محتوي كيسه هيچ -الف

  . شود

  . شوند گذاري برچسب يدبا پسماند حاوي ظروف يا ها كيسه -ب

   .شود پاك يا جدا آساني به نبايد تماس اثر در برچسب -پ

  .باشد مشاهده قابل طرف هر از بايد برچسب -ت

  .گردد ذكر زير مشخصات بايد برچسب روي بر – ج

   كننده توليد تماس شماره و نشاني نام -1

   پسماند نوع -2

   آوري جمع و توليد تاريخ -3

   تحويل تاريخ -4

   شيميايي ماده نوع -5

   سازي خطر بي تاريخ -6

  .نمايند خودداري برچسب فاقد پسماندهاي گرفتن تحويل از موظفند، پسماند نقل و حمل مسئوالن -34 ماده
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 جمع را آنها بستن از پس بايد شدهاي محتوي پسماند پزشكي ويژه پر كيسه و ظروف چهارم سه وقتي -35 ماده

  . نمود آوري

 محـل  بـه  و آوري جمـع  )يا درصورت لزوم چنـد بـار در روز  (اي عفوني و عادي بايد همه روزه سماندهپ -36 ماده

  . شوند حمل پسماند موقت ذخيره براي شده تعيين

  . شود قرارداده نوع همان از ظروفي و ها كيسه بالفاصله شده مصرف ظروف و ها كيسه جاي بايد -37 ماده

  . شوند گندزدايي و شستشو بالفاصله، پسماند شده پر كيسه كردن جخار از پس زباله هاي سطل -38 ماده

   نگهداري - ششم فصل

  .شود انجام عادي پسماندهاي ساير از جدا بايد پزشكي پسماندهاي نگهداري -39 ماده

   .شود طراحي زباله توليد مركز داخل در بايد موقت نگهداري و ذخيره محل -40 ماده

  :  باشد زير شرايط داراي بايد سماندپ نگهداري جايگاه -41 ماده

 يـا  بنـدي  بسته كلي وضعيت و شوند نگهداري جوي عوامل تاثير از دور به محل در بايد پزشكي پسماندهاي -الف

  .شود محافظت آن نظاير و خورشيد تابش ،باران، برف، گرما:  مثل هوايي و آب مساعد نا شرايط برابر در آنها ظرف

 قابليـت  و بـوده  ناپذير نفوذ رطوبت به نسبت كه شوند ساخته اي گونه به بايد پسماندها نگهداري يها جايگاه -ب

  .آورد فراهم را مناسب بهداشتي شرايط با آسان نگهداري

 ،رفت و آمـد پرسـنل   محل و تهويه سيستم ،ري بايد دور از محل خدمت كاركنان، آشپزخانهنگهدا يها جايگاه -پ

  . باشد مراجعان و بيماران

  .نباشد ممكن پسماندها نگهداري محل به.... و پرندگان ،جوندگان ،حشرات خروج و ورود -ت

  .باشد گويا و واضح تابلو داراي بايد پسماند نگهداري محل -ث

   .كند فراهم را پسماند زيستي تجزيه يا گنديدن فساد امكان نبايد نگهداري محل -ج

  .و محتويات آنها در محيط رها شود پاره ها كيسه يا ظروف كه باشد اي شيوه به نبايد ماندانبار داري پس -چ

  . باشد داشته وجود كافي نور و نگهداري انبار در دما كنترل امكان -ح 

 هـواي  جريـان  و شـود  كنتـرل  آن تهويـه  سيستم ،باشد داشته وجود خروجي كنترل با مناسب تهويه سيستم -خ

  .باشد نداشته وجود مجاور بخشهاي به آن از طبيعي

  .باشد داشته وجود زدايي آلودگي و محل ضدعفوني و كردن تميز امكان -د
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  . شود جلوگيري پسماند ريزي هم روي از تا باشد اختيار در كافي فضاي -ذ

  . باشد مناسب فاضالب سيستم و محكم سقف داراي -ر

  . باشد آسان پسماند نقل و حمل و دسترسي -ز

   .باشد داشته وجود باربري خودروهاي ساير و وانت و كاميون با بارگيري امكان -س

  .باشد مناسب ايمني داراي انبار -ش

   .باشد شوي كف و سرد و گرم آب سيستم به مجهز بايستي محل -ص

 سيستم استقرار براي كافي فضاي بايد شود مي انجام توليد نگهداري اطاقك محل در سازي خطر بي چنانچه -ض

  .باشد فراهم اندپسم نگهداري محل در نظر مورد هاي

 يـك  در واقـع  حفاظتي سيستم داراي هاي سطل شامل تواند مي كوچك واحدهاي براي نگهداري محل -42 ماده

   .باشد امن محل

 نظـارت  با پسماند خروج و ورود و داشته مطمئني و مناسب امنيتي سيستم بايد پسماند نگهداري محل -43 ماده

يد تـا امكـان قفـل كـردن فـراهم      آ عمل به جلوگيري آن به مسئول غير ادافر ورود از و پذيرد صورت مربوطه مسئول

   .باشد

  . پذيرد صورت كننده توليد توسط عفونت ايجاد يا نشت از جلوگيري منظور به محل از بازديد -44 ماده

ماني بـين توليـد و تصـفيه يـا     ز فاصله(رد كننده، زمان نگهداري موقت س سيستم وجود عدم صورت در -45 ماده

  . كند تجاوز زير موارد از نبايد )امحاء

   گرم فصل در ساعت 48 و سرد فصل در ساعت 72:  معتدل هوايي و آب شرايط -الف

   گرم فصل در ساعت 24 و سرد فصل در ساعت 48:  گرم هوايي آب شرايط -ب

 نـوع  هـر  نگهـداري  محل و شوند نگهداري محل در يكديگر از جدا بايد ويژه پزشكي هاي پسماند انواع - 46 ماده

 بـه  راديواكتيو ،عفوني، سيتو توكسيك، شيميايي : خصوص پسماندهايه ب شود تعيين مشخصه عالمت با بايد پسماند

  . نگيرند قرار يكديگر با تماس در وجه هيچ

   نقل و حمل - هفتم فصل

  : پذيرد صورت زير صورت به بايد پسماند كننده توليد واحد در نقل و حمل -47 ماده

 گـاري  يـا  دسـتي  چرخ از استفاده با كه گردد طراحي صورتي به پسماند توليد مركز درون در پسماند حمل -فال
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  . باشد پذير امكان پسماند آسان تخليه و بارگيري براي

  .نكند پاره را ظروف ياه كيسه ها ك اي گونه به، باشد برنده و تيز هاي لبه فاقد -ب

  . باشد آسان آن شستشوي -پ

  .شوند ضدعفوني و نظافت روز هر وسايل -ت

   .باشد ناپذير نشت و نشود استفاده ديگر مواد حمل براي پسماند دستي چرخ از -ث

  .نشود استفاده نگهداري محل به زباله انتقال براي پرتاب سيستم از -ج

 ضروري وقتم نگهداري محل به انتقال براي بيمارستان در بخش انتهاي از پسماند حمل وسيله تعويض -48 ماده

  .است

 غير، شستشو قابل زباله سطل از توان مي ها مطب مانند است كم پسماند توليد حجم كه واحدهايي در -49 ماده

  . شود استفاده زباله حمل براي مقاوم هاي كيسه به مجهز و مقاوم، نشت قابل

 واگذار صالح يها شركت به راردادق طريق از را امحا محل به پسماند حمل تواند مي پسماند كننده توليد - 50 ماده

  .بود خواهد پسماندها مديريت قانون )7( ماده با منطبق كننده توليد برعهده كار انجام حسن بر نظارت نمايد

 رد كـه وضـعيت بسـته   پـذي  صـورت  اي گونه به بايد ظروف و ها بسته بارگيري و نقل و حمل ،جابجايي -51 ماده

  . نشوند پسماند ريزي بيرون و شكستگي، پارگي تنش دچار و مانده بتبندي و ظروف ثا

  .باشد مي بازل كنوانسيون ضوابط و قوانين تابع ،پسماند مرزي فرا نقل و حمل -52 ماده

  :  پذيرد صورت زير شرايط با بايد بارگيري -53 ماده

  . نمايد خودداري يافت پسماندهاي فاقد برچسب اكيدادر از امحاكننده واحد -الف

 قانون )5( ماده دستورالعمل مطابق مناسب پوشش به مجهز تخليه و بارگيري مختلف مراحل در بايد كارگران -ب

 هيئـت  نامه تصويب پيوست( مهر به كه )1( شماره پيوست شرح به و شده تدوين وزارت توسط كه پسماندها مديريت

  .باشند است شده تائيد )وزيران

  .قرارداد ودروخ در مستقيما توان مي را ظروف و ها كيسه -پ

 صـورت  هايي فرم و مجوزبراساس  و دار صالحيت هاي شركت توسطحمل و نقل پسماند پزشكي صرفا  -58 ماده

 بـه  بايد درخواست و نياز صورت در و شود مي صادر زيست محيط حفاظت سازمان و بهداشت وزارت توسط كه گيرد

  . گردد ارائه رانندگي و راهنمايي ماموران و سازمان، وزارت از اعم نظارتي مسئوالن
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  . پذيرد صورت زمان اتالف بدون و مجوز در شده مشخص نهايي مقصد بهحمل پسماند، صرفا  -59 ماده

  . است ممنوع عادي پسماندهاي با ويژه پزشكي شده تفكيك پسماندهاي نقل و حمل و جابجايي -60ماده

   امحا و تصفيهي، ساز خطر بي - هشتم فصل

جملـه   ي ويژه بستگي به عوامـل مختلفـي از  پزشك پسماندهاي ي امحا و خطرسازي بي روش انتخاب - 61 ماده*

 ميـزان  ،عيتـي جم شـرايط  ،نوع پسماند، كارايي روش ضدعفوني، مالحظات زيست محيطي و بهداشتي، شرايط اقليمي

  . دارد آن نظاير و پسماند

 و تصـفيه  ،ي بـي خطرسـازي  هـا  روشفيقي از يا تل يكي ميبايست ويژه پزشكي پسماند توليدكننده هر - 62 ماده

  . گذارد اجرا به وزارت تائيد از پس و انتخاب را امحا

 آالينده خروجي و فني نظر از بايد متمركز هاي سيستم خصوص در استفاده مورد سيستم استقرار مكان -63 ماده

  . برسد سازمان تائيد به ها

توليد كننده پسماند پزشـكي ويـژه    عمده مراكز توسط برنده و تيز و عفوني پسماندهاي سازي خطر بي - 64 ماده

 و نقل و حمل از ناشي مخاطرات تا شود انجام توليد محل در بايد بزرگ و متوسط شهرهاي در و )ها بيمارستانمانند (

 سـايت  در تواننـد  مـي  پسـماندها ، كوچك مراكز و روستاها و كوچك شهرهاي در برسد حداقل به مربوطه هاي هزينه

  .گردند خطر بي ركزيم

 تزريـق  مراكـز  ،هـا  آزمايشـگاه  بهداشـت  مراكز ،ها درمانگاه از اعم(مراكز توليد پسماند پزشكي ويژه  ساير -65 ماده

 مي توانند در سايت هـاي ) و ساير مراكز توليد پسماند پزشكي ها مطب ،تراپي هافيزيو ،دندانپزشكي ها ،ها راديولوژي

 ي مجـاور اسـتفاده  هـا  بيمارسـتان سـاز  خطر بـي  امكانات از يا و نمايند خطر بي را ليديتو زباله مركزي، يا اي منطقه

  . نمايند

  .است ممنوع مجوز فاقد دفع يا تصفيه مركزي هاي واحد به پسماند تحويل - 66 ماده

  . نمايند دريافت مجوز سازمان و وزارت از بايد پسماند ساز خطر بي متمركز واحدهاي -67 ماده

 كـار  و سـاز ، عـادي  بـه  ويـژه  پزشـكي  پسـماند  تبديل از پس پسماندها مديريت قانون )7( ماده طابقم -68 ماده

  . ميگيرد صورت عادي پسماند همانند آن مديريت

  : باشد زير يها ويژگي داراي بايد عادي به ويژه پزشكي پسماند تبديل روش هر -69 ماده

  .نگردند توليد زيسا خطر بي حين در خطرناك يا سمي جانبي محصوالت -ب 
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  .نمايند حذف را عفونت و بيماري انتقال احتمال و خطر – پ

  . باشد داشته وجود دستگاه عملكرد صحت بررسي و فرايند انجام به مربوط مستندات -ت

 ديگـري  فراينـد  انجام بدون و راحتي به و بوده خطر بي زيست محيط و انسان براي بايستي روش هر خروجي -ث

  .باشد دفع قابل

  . شود حفظ سيستم ايمني ،مناسب باشد و در كليه مراحل كار شرايط داراي ايمني لحاظ از -ج

  .د و يا حداقل خطر را ايجاد نمايدباش خطر بي ...و كاركنان براي ايمني و بهداشتي نظر از -خ

   .برسد صالح مراجع تاييد به پسماند مديريت قالب در بايد استفاده مورد يها روش كليه -ذ

 خاص روش به و شده حمل محل گورستان به دفع براي و آوري جمع مجزا بايستي شده قطع يها دامان و اعضا -ز

  . گردد دفع خود

 هيئت نامه تصويب پيوست( مهر به كه )2( شماره پيوست در تصفيه عمده يها روش معيارهاي و ضوابط – تبصره

  . بود خواهد است شده تاييد )وزيران

  . است ممنوع شهرها در غيرمتمركز و متمركز از اعم سوز زباله گونه هر نصب – 70 ماده

 محيطـي  زيست اثرات ارزيابي مطالعات انجام به منوط مركزي امحاي يا تصفيه سيستم هرگونه استقرار -71 ماده

  . بود خواهد
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  قسمت دوم

  كشتارگاهمقررات مربوط به 
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  2/3/1350 مصوب كشور كيدامپزش سازمان قانون. 1

 دامي يها بيماري با مبارزه و پيشگيري و آن به مربوط هاي فرآورده و كشور دام بهداشت مينابه منظور ت - 1ماده 

 سـيس و جـايگزين اداره كـل دامپزشـكي    تأ كشاورزي وزارت به وابسته كشور دامپزشكي  سازمان قانون اين موجب به

  .رددگ مي

 يـك  وسـيله به  و است حقوقي شخصيتراي دا شود مي ناميده سازمان قانون اين در هك كشور دامپزشكي سازمان 

  .ب وزير كشاورزي اداره خواهد شدانتخا به باشند دكتري درجه  رايدا كه دامپزشكاني بين از رييس نفر

  .تعيين خواهد شد عمومي محاسبات قانون مقررات طبق كه است ذيحسابيراي دا سازمان - تبصره

 و آزمايشـگاهي  حيوانات، ابريشم كرم، عسل زنبور، ماهي، طيور، قانون كلمه دام به حيوانات اهلي اين در - 2 ماده

 و پيشـگيري  لحـاظ  از كـه  اسـت  اقـداماتي  و بازرسي بهداشتي كنترل از مقصود و شود مي  اطالق وحش باغ حيوانات

  .باشد ضروري مي  و الزم دام و انسان بين مشترك يها بيماري و دامي امراض با مبارزه

  : وظائف سازمان به شرح زير است - 3 ماده

  .ها بيمارياه سرايت و طرز انتشار ر و آلوده منابع و مناطق شناسايي، دامي يها بيماري بررسي - الف

  .اي دام نهقرنطي و گير همه يها بيماري با مبارزه و پيشگيري طريق از كشور دام بهداشت تأمين - ب

  .ي مشترك انسان و دامها بيماريا ب مبارزه امر در بهداري ارتوز با همكاري - ج

 دامـي  يهـا  بيمـاري  ترايسـ  از جلـوگيري  منظـور  به كشور داخل و مرزي نوار در قرنطينه يها پست تأسيس - د

 گـواهي  صدور و آنها انتقال و نقل در نظارت و دامي خام هاي فرآورده و دام  خروج و ورود و بهداشتي كنترل همچنين

  .شود ام دامي كه به خارج صادر ميخ هاي فرآورده و دام بهداشتي

 دام پـرورش  بـه  مربـوط تاسيسـات   سـاير  و دام نگهـداري  محـل ، آبشخورها، مراتع، ها چراگاه بهداشتي نظارت - ه

  .ليد خوراك دام از لحاظ بهداشتيتو  هاي كارخانه بر نظارت همچنين

  .هاي خام دامي د و تهيه فرآوردهتولي هاي كارخانه و ها كشتارگاه بهداشتي نظارت - و

سرم و مواد بيولوژيكي مخصوص  واكسن، دارو، انواع فروش و صدور و ورود ساخت، مورد در نظارت و نظراظهار -ز 

  .دام

 و مصـوب  اعتبارات حدود در كنفرانسها اين به نماينده اعزام و دامپزشكي المللي بين كنفرانسهاي در مشاركت - ح
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  .دامپزشكي علمي مراجع و مراكز با علمي اطالعات مبادله همچنين  كشاورزي وزير يدتأي از پس

  .در مناطق و مراكز دامداري كشور فني كادر تربيت همچنين دامپزشكي هاي شبكه توسعه و تأسيس - ط

سـازمان   را بهاجراي ب و تعيين كشاورزي وزارت طرف از 1 ماده در مندرج هدفهايراي اج در كه اموري ساير - ي

  .شود ابالغ مي

 هـاي  فرآورده كردن آماده و تهيه مراكز و ها كارخانه و ها كارگاه و دام نگاهداري مسئوالن و صاحبان كليه - 4 ماده

 و شـركت  نـوع  هـر  يـا  و دولـت  به وابسته يا دولتي يا و خصوصي يها شركت و مؤسسات  و اشخاص از اعم دامي خام

 دارنـد  اشـتغال  دامـي  خام هاي فرآورده كردن آماده و تهيه و دام نگاهداري يا پرورش به انحاء از نحوي به كه سازماني

  .باشند اي سازمان مي و قرنطينه بهداشتي دستورهايراي اج به موظف

 موافقت با ها آن انتشار و ترايس از جلوگيري و دامي يها بيماري با مبارزه منظور به است مكلف سازمان - 5 ماده

  : عمل آورد  اقدامات زير را بهزي كشاور وزارت

اي  داشـتي و قرنطينـه  به عمليـات  انجـام  و دامي معالجات و تلقيحات به بداند الزم كه كشور از نقطه هر در - الف

  .اقدام نمايد

 و دام انتقـال  و نقـل  مـرور  و عبور از لزوم مورد نقاط در دامي يها بيماري انتشار و ترايس از جلوگيريراي ب - ب

 در و دام صـاحبان  اطـالع  بـه  بداند مقتضي كه نحوي به قبال را مراتب و آورد عمل  به ممانعت دامي خام ايه فرآورده

  .صورت لزوم به اطالع عموم برساند

راي ب شد تشخيص مصرف قابل اگر و كند معدوم را بيماري عامل ناقل يا بيماري ابتالء به مظنون يا بيمار دام - ج

 در  .ن تعيين خواهد شد غرامـت بپـردازد  قانو اين يراياج نامه آيين در كه ضوابطي  طبق و ددار اعزام كشتارگاه به ذبح

ميزان غرامـت مزبـور كسـر     از آن بهاي شود داده تشخيص مصرف قابل شده ذبح دام از قسمت هر يا تمام كه صورتي

  .خواهد شد

 عفونيقابـل ضـد   موده و در صورتي كـه غيـر  ن عفونيو مواد آلوده را در صورت لزوم ضد لوازم و اشياء و اماكن - د 

  .ديه غرامت خراب يا معدوم نمايدات با شد خواهد تعيين قانون اين يراياج نامه آيين  در كه نحوي به گرديد تشخيص

 دسـتور  خالفم لزوم رعايت مقررات قرنطينه براعال و دامي واگير يها بيماري بروز مواقع در كه اشخاصي - 6 ماده 

 مقـرر  وظايفراي اج مانع يا و كند فراهم ديگر محل به محلي از را بيماري ترايس  موجبات كه نمايند ياقدام سازمان

 يـا  و تـأديبي  حبس ماه شش تا سه به و گرفته قرار قانوني تعقيب مورد سازمان تقاضاي به شوند قانون اين 5 ماده در
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  .شد خواهند محكوم مجازات دو هر هب يا ريال هزار پنجاه تا ريال هزار پنج آن نقدي جريمه پرداخت

 و واكسنها و داروها، دامي خام هاي فرآورده، دام اسپرم، دار نطفه مرغ تخم، زنده دام نوع هر صدور و ورود - 7 ماده

 و دام غـذاي  هـاي  مكمـل  و متـراكم  غـذايي  مـواد  و دامپزشـكي  سموم و عفوني ضد مواد  و بيولوژيكي مواد و سرمها

  .وافقت وزارت كشاورزي صورت گيردم  با بايد است نياز مورد نامبرده مواد اختنسراي ب كه داروهايي

 فسـاد  يـا  هـا  بيماري به آلودگي علت به )7( ماده در شده ذكر مواد و دامي خام هاي فرآورده و دام هرگاه - 8 ماده

 صـاحبان  هزينـه  به الزم ماتاقدا برد بين از را آلودگي توانه ب سازمان تشخيص  به كه صورتي در نباشد ترخيص قابل

 يا فرآورده يا دام صورت اين غير در و شد  خواهد داده دامپزشكي قرنطينه مأموران طرف از ترخيص اجازه و انجام آنها

مـأمورين    طـرف  از آنهـا  امحـاء  يـا  اعـدام  بـه  نسبت االها بايد برگشت داده شود وآن صاحب وسيله به بحث مورد مواد

  .سازمان اقدام خواهد شد

مـواد  ، بيولـوژيكي  مـواد ، سـرمها ، واكسـنها ، مركب، ساده داروهاي فروش و تركيب و تهيه كار به اشتغال - 9 ماده

تلزم اخـذ پروانـه از   مسـ  گيـرد  مـي  قرار دامپزشكي مصرف مورد مختلف اشكال به كه ديگري  مواد و سموم، عفونيضد

  .سازمان است

ـ  قـانون  اين تصويب از قبل كه هايي كارخانه و ها كارگاه و ها شركت و مؤسسات  تأسـيس  بـاال  كارهـاي  انجـام راي ب

  .ن پروانه الزم را تحصيل نمايندقانو اين تصويب  تاريخ از ماه شش ظرف مكلفند اند شده

 مسـتلزم  دام درمـان  و كـوبي  مايـه  به اشتغال همچنين دامپزشكي يها درمانگاه و ها بيمارستان تأسيس - 10 ماده

  .خواهد بود نسازما از پروانه اخذ

اتي مشمول اين ماده نخواهنـد  تحقيق و عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه به وابسته يها بيمارستان و ها درمانگاه

  .بود

 بـه  اشـتغال  كـه  اشخاصـي  و اند شده تأسيس قانون اين تصويب از قبل كه دامپزشكي يها درمانگاه و ها بيمارستان 

  .ون پروانه الزم را تحصيل نمايندقان اين تصويب تاريخ از ماه شش ظرف  ندمكلف اند داشته دام درمان و كوبي مايه

 تقاضـاي  بـه  ورزند اشتغال دام درمان و كوبي مايه به سازمان از پروانه اخذ بدون اشخاص كه صورتي در - 11 ماده 

  .اه حبس تأديبي محكوم خواهند شدم شش تا سه  به و گرفته قرار تعقيب مورد سازمان

 ايـن  10 و 9 و 8 و 6 و 4 مواد در شده تعيين وظايف حقوقي يا حقيقي از اعم اشخاصي كه صورتي در - 12 ماده

 الزم اقـدام  مـذكور  مواد مقرراتراي اج منظور به سازمان تقاضاي به مكلفند انتظامي  مأموران ننمايند رعايت را قانون
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  .كنند يريجلوگ آنها كار ادامه از سازمان تقاضاي صورت در و دارند معمول

 سموم، بيولوژيكي مواد، سرمها، واكسنها، داروها، فني لوازم و وسائل لزوم صورت در است مجاز سازمان - 13 ماده

اري و به قيمت تمـام  خريد كشور خارج ازي دامي را از داخل و يا رأسا ها بيماري با مبارزه به مربوط  عفوني ضد مواد و

  .كننده بگذارند رفن مصمتقاضيا اختيار درشده يا مجانا 

 دريافـت  شـده  انجـام  خـدمات  با متناسبي وجوه دامپزشكي خدمات انجام مقابل در است مجاز سازمان - 14 ماده

 هـاي  هزينـه  صـرف  و آوري جمع شد خواهد افتتاح خزانه در كه مخصوصي حساب  در بابت اين از حاصل وجوه. نمايد

   .دش خواهد دامي يها بيماري با مبارزه به مربوط

  .مه اجرايي اين قانون خواهد بودنا آيين طبق وجوه ميزان و خدمات تعيين

 سازمان بودجه در آن هزينه و شود شايع مترقبه غير طور به كه دامي واگير يها بيماري بروز صورت در - 15 ماده

 است مكلف نيز دولت و است فوري مبارزه به موظف خود اختيارات از استفاده با كشاورزي وزارت باشد نگرديده منظور

  .ر اختيار وزارت كشاورزي بگذاردد و تأمين را الزم اعتبار

 مصوب دامي يها بيماري با مبارزه و پيشگيري به مربوط هاي هزينه اعتبارات است مكلف يرايدا وزارت - 16 ماده

  .ذاردبگ سازمان اختيار در فصل هر ابتداي در چهارگانه اقساط  به سال هر را كشور كل بودجه در

 كـل  اداره اختيـارات  و هـا  مسـئوليت  و وظـايف  و كارمنـدان  و امـوال  كليـه  قانون اين تصويب تاريخ از - 17 ماده

  .شود منتقل مي  كشاورزي به سازمان وزارت دامپزشكي

 و هـا  شـهرداري  و اسـت  سـازمان  وظـايف  از كشور يها كشتارگاه در گوشت بهداشتي معاينه و بازرسي - 18 ماده 

  .قانون در اختيار سازمان بگذارند اين يراياج نامه آيين طبق را الزم اعتبار و  بودجه ،پرسنل مكلفند ذيربط ياه سازمان

 نظـام  برقراريراي ب الزم مقررات قانون اين تصويب تاريخ از ماه سه ظرف است مكلف كشاورزي وزارت - 19 ماده 

 يها كميسيون تصويب از پس مزبور نامه آيين .تقديم دارد لسمج به و نموده تدوين  اي نامه آيين طي را كشور دامداري

  .ط مجلسين قابل اجرا خواهد بودمربو

  .ملغي است 1314حيوانات مصوب سال  صحي تفتيش قانون - 20 ماده

هيـات   تصـويب  از پس و تهيه كشاورزي وزارت وسيله به قانون اين موادراي اجراي ب الزم هاي نامه آيين - 21 ماده 

  .شود مي  به موقع اجرا گذاشته وزيران

 يكشـنبه  روز جلسـه  در ملـي راي شو مجلس تصويب از پس تبصره يك و ماده يك و بيست بر مشتمل فوق قانون 
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 سنا مجلس تصويب به شمسي پنجاه و سيصد و هزار يك ماه خرداد چهارم و بيست  دوشنبه روز جلسه در 2/3/1350

  .رسيد

 كشتارگاه فني ضوابط .2

بـه تـوان    آسـاني  بـه  ارتبـاطي  يهـا  راه نظـر  از كه شود، احداث محلي در بايد كشتارگاه محل، موقعيت رنظ از. 1

  .كرد حمل محل آن به را كشتاري يها دام

ا ضـمن . باشـد  داشـته د دسترسي به آب سالم و بهداشتي وجو امكان كه شود احداث محيطي در بايد، كشتارگاه. 2

  .باشد حيواني فضوالت و زباله دفع يا نگهداري محل :ل راكز آلوده كننده، از قبيور از مد بايد، كشتارگاه احداث محل

  .باشد مجهز استاندارد معيارهاي مطابق فاضالب، سيستم به بايد، كشتارگاه. 3

 مراجـع  تائيـد  مـورد  بهداشـتي  نظـر  از و كشور آشاميدني آب يها ويژگي با منطبق بايد، كشتارگاه مصرفي آب. 4

  .است الزامي هوايي منابع وجود آب، سازي ذخيره جهت. باشد ذيصالح

 ايـن  بر مشروط كرد، استفاده نيزب نشاني مي توان، از آب غيرقابل شر آتش عمليات و انجماد بخار، توليد براي. 5

  .باشده ، به صورت مجزا و عالمت گذاري شدآن كشي لوله كه

  .باشد داشته وجود كافي حد به روشنايي آن لنسا در و باشد صنعتي فاز سه برق داراي بايد كشتارگاه. 6

  .باشند شدن تميز قابل آساني به و نگزوسايل و ابزار كار بايد ضد . 7

  .باشد عايق رطوبت و حرارت به نسبت بايد ها سالن سقف. 8

 رنگ ورالمقدي غير قابل نفوذ پوشانيده شده و حت و صاف سطح با و سيمانكاري سقف زير تا بايد ها سالن ديوار. 9

  .باشد روشن آنها

  .باشد نداشته لغزندگيت شده و حال ساخته بتن جنس از بايد ها سالن كف. 10

  .باشد شده نصب الزمت ، بايد تجهيزاها سالنردن و تهويه ك خنك يا گرم جهت. 11

 دارد، جودو چربي و گوشت با مواد اين تماس امكان كه ييها محل در آنها آلياژهاي و سرب و مس از استفاده. 12

  .نيست مجاز

 شونده ربي هستند، بايد به گونه اي ساختچ و گوشت با تماس در كه آالت ماشين از ييها قسمت و تجهيزات. 13

  .كرد تميز و جدا هم از را آنها سهولت به توانه ب كه
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  .باشد آبروها طرف به درصد دو ميزان به شيبي دارايد سالن كشتارگاه باي. 14

  .است ضروري كشتارگاه در كافي تعداد بهي دوش و دستشويوجود حمام و . 15

  .نمايند استفاده مخصوص روپوش از كار مواقع در و باشندي يد داراي كارت بهداشتبا كارگران. 16

 بـه  جونـدگان  و حشـرات،  و پرنـدگان  ورود كه باشد، نحوي به بايد كشتارگاه يها سالن ساختمان و تجهيزات. 17

  .باشدن پذير امكان آن داخل

  .شود گرفته نظر در محلي بايد نقل و حمل وسايل ضدعفوني و شستشو منظور به. 18

  طيور و دام صنعتي يها كشتارگاه جهت پروانه صدور ضوابط

 كميسـيون  تائيـد  بـا  و اسـتاني ن حسب نياز منطقه و پيشنهاد كميسـيو  بر ظرفيت حداكثر و حداقل: ت ظرفي. 1

  .گردد مي تعيين مركزي

 يهـا  سـاختمان  زيربنـاي  مساحت برابر سه بايد كشتارگاه، احداث براي نياز مورد زمين مساحت حداقل: ن زمي. 2

  .باشد آن

   .است الزامي متقاضي، توسط نقشه و طرح ارائه تأسيس، پروانه صدور جهت: ه طرح و نقش. 3

 مـي  ها نقشه اين در شده رائها ارقام. است به منظم طيور، و دام يها كشتارگاه از هريك از نمونه يك الگويي نقشه

 صنعتي يها كشتارگاه نقشه و طرح صورت، هر در ليكن كند، كمك نظر مورد نقشه و طرح تهيه در متقاضيان به تواند

  :د طيور، بايد داراي مشخصات زير باش و دام

 نفوذ غيرقابل مصالح زا آن كف وي سيمانكار متر 2 تا 2/1 ارتفاع به سالن كف از بايد دام، انتظار اصطبل ديواره. 1

  .باشد شده ساخته

  .باشد سانتيمتر 50 تا 30 بين بايد دام، انتظارل ارتفاع آبشخور در اصطب. 2

 كـن  پـاك  مـو  و بـر  شـاخ  آبجوش، پاتيلهاي: مانند الزم تجهيزات بايد دامي هايه فرآورد سازي آماده سالن در. 3

 دار پايه قالبهاي و مخصوص سيني روده، تهيه جهت كني اكپ روده دستگاه سيرابي، دستگاه پاچه، و كله تهيه جهت

  .باشد مي موجود جگر و دل كردن آويزان و حمل براي

 مناسب شيب كه شوند تعبيه طوري بايد غيره و اندرونه حمل مخصوص يها كانال و فاضالب مجارين ساختما. 4

  .گيرد انجام آساني به آنها نظافت و باشند داشته

ي هـا  نـاودان جگر بايد  و دل و كني پاك سيرابي پاچه، و كله روده، پوست، به مربوط يها سالن از يك هر براي. 5
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  .شود گرفته نظر در اي جداگانهل انتقا

  .است ضروري كشتارگاه در قفلداري جايگاه وجود مشكوك، يها دام نگهداري و جداكردن براي. 6

  .است ضروري كشتارگاه در مخصوصي و مجزا خانهسرد وجود انگل، به آلوده يها گوشت كردن منجمد براي. 7

  .است ضروري كشتارگاه در اختصاصي مجهز اتاق وجود دامپزشكي،ت ماخد ارائه براي. 8

ح عداد كارگران متناسب باشد، به شرت و كار ساعات كشتاري، دام تعدادي با بايد كه دام،ر تجهيزات سالن كشتا. 9

  : ت ذير اس

 الشـه،  شستشـوي  دوش الكتريكي، اره قالب، آن، به مربوط تجهيزات و باد كمپرسور جراثقال، بيهوشي، تجهيزات

 حمـل  وسـايل  و سـوز  الشـه  كـوره  آب، بخـار  تهيـه  دستگاه كشتار،ر ي، سيني، ميز استريليزاتور، ابزادست چرخ ترازو،

  .گوشت

 و. باشـد  ضـدرنگ  نـوع  از بايد آن جنس شود، مي انجام )گهواره( برانكارد روي بر كندن پوست كه صورتي در. 10

  .نكند پيدا تماس زمين با الشه كه باشد، اي اندازه آن ارتفاع

 زيـر  يهـا  قسـمت  از كـه  ضـايعات  تبديل جهت برنامه يا ضايعات تبديل تجهيزات به مجهز بايد، ها كشتارگاه. 11

  .دتشكيل شده است، باشن

 داخل به باالبر، وسيله به طيور و دام ارگاهيكشتت ه هاي ضبطي دام و ضايعاالش قسمت، اين در: دريافت قسمت 

  .گردد مي هدايت پخت مخصوص ديگ به آنجا از و مخزن به پمپ توسط خون. شود مي ريخته پخت ديگ

 . شود مي خشك سپس و پخته بخار وسيله بهد در اين قسمت، موا: قسمت پخت

 در و هـدايت  گيـري  روغن قسمت به شد، پخته ديگ در ضايعاتو  ضبطي مواد اينكه از پس: گيري روغن قسمت

 .شود مي رانده خردكن قسمت به مواد باقيمانده. گردد مي ذخيره روغن مخزن درن آ روغن و شده گيري روغن جا آن

 پـودر و  گوشت پودر صورت به و شود مي خشك سپس و خرد آسياب توسط مواد قسمت، اين در: خردكن قسمت

 . آيد مي در استخوان پودر و خون

 نياز مورد يها افزودني ساير اكسيدان آنتي مواد افزودن از پس شده،ر در اين قسمت، مواد پود: سته بنديب قسمت

  .گردند مي حمل انبار به جا آن از و شوند مي ريخته ها كيسه در تفكيك به

 مـاده آ دسـت  بـه  پـروتئين  كيفيت به كه شوند، تعبيه طوري به بايد ضايعات تبديل دستگاه تجهيزات وتاسيسات 

 و رطوبـت  نظر از بايد خونر نگهداري و ذخيره پودر گوشت و پود مورد در انبارداري اصولا ضمن. نشود وارد اي لطمه
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  .نگردد زا بيماري اجرام به آلوده و فاسد حاصل هاي فرآورده كه شود، رعايت صورتي به تهويه و حرارت

دستگاه بوگير و تهويـه هـوا    نصب. باشد توليدات ذخيره و بندي بستهت دريافت ضايعات بايد مجزا از قسم قسمت

  .استي الزام

  :ل فواص. 4

 عـوارض  مسـكوني،  منـاطق  همچنـين، و ها و واحـدهاي مشـابه و غيـر مشـابه     دامـداري  خصـوص  در فاصله رعايت

 .استي مفاد مندرج در جدول، فواصل الزام براي يتاسيسات

 : طيور و دام تيصنع كشتگاههاي براي برداري بهره پروانه صدور ضوابط 

 بـا  ،هـا  كشتارگاه و كشتارگاهي هاي مجتمع ها، سردخانه دام، خوراك كارخانجات جهت برداري بهره پروانه صدور

 مـذكور،  موارد كليه در. گيرد مي صورتط هادسازندگي استان و واحدهاي ذيربج سازمان و صنايع كل اداره هماهنگي

 بهره و اندازي راه امكان بهداشتي، مجوز بدون و شد خواهد انجامي پزشكبرابر قانون سازمان دام بهداشتي مجوز صدور

 .نيست ميسر برده نام واحدهاي از برداري

  : دام كشتارگاه واحد يك مشخصات

 الشـه  125 ذبح ظرفيت به دام كشتارگاه از نمونه يك مشخصات نقشه، و طرح تهيه در متقاضيان راهنمائي جهت

  :د زنجيره اي به شرح زير درج مي شو سيستم با ساعت يك در گاو الشه 20و  گوسفند

  :و گا كشتار -الف

 دوش الشه، بازرسي كردن، شقه، ، پوست كني، تخليه امعاء و احشاءخونگيري بيهوشي، مراحل:  شامل گاو، كشتار

  :ت اين مراحل به شرح زير اس براي الزم فضاهاي. است سرد تونل به ورود مرحله و دادن

  .است دقيقه يك الزم زمان و مربع متر 3 گاو رأس يك كردن بيوش براي الزم فضاي:  وشيبيه مرحله. 1

 هـر  بـراي  متـر  سـانتي  80 عـرض  با متر 5/1 گاو رأس يك خونگيري برايم طول كانال الز:  مرحله خونگيري. 2

 وي زم بين خونگيرفاصله ال. است دقيقه 10 شود، مي گرفته نظر در خونگيري براي كه مانيمدت ز و خونگيري پست

  . است متر 3 -4 طول به كشتارگاه بخشهاي ساير

 در مربع متر 4 كشد، مي طول دقيقه 15 تا 10 حدود كه گاو، رأس هرن كند پوست براي:  كني پوست مرحله. 3

  .است شده گرفته نظر

 جهـت  نظـر  مـورد  ايفض و متر 3 طول به صدري قفسه و احشاء و امعاء تخليه براي الزم فضاي:  تخليه مرحله. 4
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  .ميگردد تعيين متر 2 طول به بطني محوطه محتواي تخليه

  .شود مي گرفته نظر در متر 2 كردن شقه براي الزم محل طول:  كردن شقه مرحله. 5

  .شود مي گرفته نظر در متر 2 الشه بازرسي براي الزم محل طول:  بازرسي مرحله. 6

  .شود مي گرفته نظر در متر 3 دادن شدو براي الزم محل طول:  دادن دوش مرحله. 7

 اسـت  الزم انجماد، تونل سال بهه هاي كشتاري قبل از توزيع يا ارالش نمودن خنك جهت:  كردن خنك مرحله. 8

  .شود ايجاد گراد سانتي درجه 4 تا 0 حرارت با سرد اتاق كشتاري، ظرفيت با متناسب كه

  .باشد متر 4 تا 3 بايد سرد، تونل تا شده داده دوش الشه محل فاصله طول:  تونل به ورود مرحله. 9

 حـد  در هـا  الشه انتظار براي را فاصله اين طول توان مي گيرد، مي صورت مرحله اين از پس توزين عمليات چون

 بـا  و برگشـت  و رفت ريلهاي صورت به توان مي قسمت، اين در ريل شدن طوالني صورت در. گرفت نظر در نياز مورد

  .كرد كوتاه را قسمت اين ولط متناسب فواصل

متر عرض است  6ول و ط متر 6/7. شود جدا هم از اي لوله هاي نرده وسيله به بايد كه گاوها استراحت محل ابعاد

 .شود مي گرفته نظر در گاو رأس 25ي ال 20كه جهت 

كه آب كافي  وندش تعبيه طوري بايد آب شيرهاي و باشد داشتهد وجو آبشخور يك بايد:  گاوها استراحت محل در

 تخليه جهت نقليه، وسايل حركت كه باشد، طوري بايد راهرو عرض. باشد اختيار در سهولته براي تميز كردن محل ب

 (www.rostabazar.com). باشد پذير امكان خارج به شده، تلف يها دام و كود

  )ها كشتارگاه( طيور بهداشتي نظارت هاي دستورالعمل .3

  : ارگاه طيوربارگيري و حمل به كشت

 فنـي  مسـئول  دامپزشك دكتر توسط بارگيري از قبل ساعت 48 مدت ظرف بايد پرورشي طيور هاي گله كليه. 1

 صـدور  بـه  نسـبت  و گرفتـه  قـرار  درمانگـاهي  معاينه مورد، محل دامپزشكي اداره كارشناسان يا و مرغداري بهداشتي

  .شود اقدام )روز 5 حداكثر اعتبار با ( كشتارگاه به حمل جهت بهداشتي گواهي

 انجـام  كشـتارگاه  نزديكتـرين  در االمكـان  حتي و استان داخل طيور يها كشتارگاه از يكي در بايد طيور كشتار. 2

 بهداشـتي  گـواهي  اخـذ  از پـس  و سـرد  زنجيره ضوابط رعايت با شده كشتار طيور الشه صرفا ، نياز صورت در و پذيرد

  .شود حمل ديگر هاي استان به حمل
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ـ  شده عرضه طيور ميزان از كمتر ، استان موجود كشتارگاهي ظرفيت كه صورتي در. 3  صـدور ، باشـد  كشـتار راي ب

 از واگيـر  ويروسـي  يها بيماري درمانگاهي هاي نشانه فاقد ويژهه ب و سالم درمانگاهي نظر از كه هايي گله حمل مجوز

 كـل  اداره با هماهنگي و زنده طيور حمل بهداشتي بطضوا ساير رعايت با  باشند، مي نزانفالآنيوكاسل و  ، گامبورو جمله

  . بود خواهد بالمانع جوار هم هاي استان از يكي مجاز كشتارگاه ترين نزديك در كشتار جهت مقصد استان دامپزشكي

 داخـل  طيـور  يهـا  كشـتارگاه  از يكـي  در بايد )در پايان دوره( تخمگذار و مادر هاي گله كليه كشتار است ديهيب

  . پذيرد جامان استان

 بـه  درصـد  10 از بـيش  تلفـات  بـا  پـرورش  دردوره كـه  ييهـا  مرغداري به متعلق كشتاري طيور محموله هر از. 4

 تهيه خون نمونه 15 تعداد به سرولوژيك هاي آزمايش انجام جهت، بارگيري از پيش بايد شوند مي فرستاده كشتارگاه

  .شود

  : كشتارگاه در طيور تخليه

 بازرسـي  و گـردد  كنترل كشتارگاه به ورود هنگام بايد كشتاري طيور هاي محموله كليه تيبهداش حمل گواهي. 1

  .پذيرد انجام ها محموله كليه مورد در كشتار از پيش بهداشتي

 كاملبه طور  ، تخليه بار هر از بعد و بارگيري بار هر از قبل بايد كشتاري طيور حمل ويژه هاي قفس و خودروها. 2

با رقت  -، يد آمونيوم چهارتايي تركيبات، پراكسيد پايهراي دا هاي كننده عفوني ضد از استفاده با اترجيح ( و شستشو

ـ  الزم امكانـات  بـودن  كارامـد  و فـراهم  مـنظم  كنتـرل . گردنـد   عفـوني  ضد )توصيه شده  در فـوق  نـد رايف انجـام راي ب

  .باشد مي ضروري استان طيور يها كشتارگاه

  .آيدبه عمل  جلوگيري وقت اسرع در بايستي فوق امكانات فاقد طيور يها ارگاهكشت فعاليت ادامه از:  تبصره

 جهـت  )ر فرم نمونه كه به پيوست مي باشـد براب(و ضد عفوني كاميونهاي حمل طيور  شستشو بر نظارت گواهي. 3

 فنـي  مسـئول  امضـاء  و مهـر  بـا  مجـدد  بـارگيري  بـراي  مرغداري واحد به مراجعه و كشتارگاه از ها كاميون اين خروج

 بايگـاني  )نزد مسئول فني بهداشـتي (كشتارگاه  در بايد صادره گواهي از نسخه يك .است ضروري كشتارگاه بهداشتي

 حمل بهداشتي گواهي دريافت براي، مبدا دامپزشكي اداره به گواهي اين ارائه، طيور استاني بين حمل صورت در. شود

  .باشد مي الزامي

  :ي بايد داراي مشخصات زير باشند كشتار طيور حمل خودروهاي. 4

  .باشد ضدعفوني و شستشو قابل كامال حمل اتاق سطوح كليه)4-1
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 تهويـه مناسـب فـراهم     بوده، برزنتي مشبك هاي پرده مانند مناسب پوشش به مجهز  طيور، حمل هنگام در )4-2

  .باشد

   : بازرسي بهداشتي

  :فني بهداشتي كشتارگاه موظف است  مسول

 و مشـكوك  بـاليني  عاليـم  بـا  طيور كليه ،بهداشتي بازرسي در آنفلوانزا به مظنون محموله با برخورد صورت در. 1

  .شود سوزانيده مناسب شيوه به نمودن معدوم از پس و ضبط بايد آنفلوانزا بيماري به مظنون هاي الشه همچنين

 سـاير  رعايت و مجدد ضدعفوني و شستشو از پس و شده متوقف بايد كشتار خط فوق، مورد مشاهده صورت در. 2

 روزانـه  كشـتار  پايان در مظنون موارد كشتار يا گردد اقدام باقيمانده طيور كشتار به نسبت بهداشتي يها دستورالعمل

 بـه  منـوط  كشـتارگاه،  فعاليت ادامه همچنين. شود اقدام كامل ضدعفوني و شستشو به نسبت متعاقبا و گرفته صورت

 كشتارگاه عفوني ضد و شستشو دقيق و كامل انجام صورت در كه باشد مي محل امپزشكيد اداره از كشتار مجوز اخذ

   .شد خواهد صادر

ل بايـد مجهـز بـه    پرسـن  اسـت  بديهي. گيرد انجام بهداشتي ضوابط كليه رعايت با بايد مظنون هاي گله كشتار. 3

  .باشند )چكمه و دستكش، روپوش، ماسك ، كاله(لباس كار مناسب 

فاصله از تشخيص يا ظن به بال را محل دامپزشكي اداره موظفند كشتارگاه متصدي نيز و بهداشتي يفن مسئول. 4

  . نمايند اگاه كشتار از بعد يا قبل بهداشتي بازرسي در نفلوانزاآبيماري 

 طيـور  صنعت با مرتبط واحدهاي كليه با روز سه تا حداقل تماس عدم بر مبني كتبي تعهد بايد پرسنل كليه از. 5

  .شود اخذ

  : كنترل بهداشتي كشتارگاه

  .شود گذارده اجرا مورد به دقت به حشرات و جوندگان با مبارزهراي ب الزم اقدامات. 1

 ورود از كه اي گونه به، بوده توري به مجهز بايد  شوند، مي باز كشتارگاه بيروني محوطه به كه هايي پنجره كليه. 2

  .شود جلوگيري حشرات و پرندگان

 و شستشـو  كامـل  طـور  به و دقته ب روزانه كشتار پايان در بايد مربوط تجهيزات نيز و عمليات يها سالن كليه. 3

  .گردند زدايي گند مناسب كننده عفوني ضد ماده با و شده پاكيزه

 كـه  نحويه ب  باشد مناسب سرپوش به مجهز بايد ها كشتارگاه بيروني محوطه در موجود فاضالب آبروهاي كليه. 4
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  .شود جلوگيري نآپرنده با  گونه هر استم از

 و فـردي  ايمنـي  جهـت  اختصاصـي  مناسـب  كـار  لبـاس  از فعاليت هنگام بايد كشتارگاه در شاغل پرسنل كليه. 5

 در بايد كار هاي لباس. نمايند استفاده )...و دستكش، ماسك، روپوش، كاله ،كفش : شامل ( بيماري انتقال از جلوگيري

  . گردند آماده بعد روز در استفادهراي ب مناسب روش به ضدعفوني و شستشو از پس و ويضتع كاري نوبت هر پايان

 ورودي در موجـود  ضـدعفوني  هـاي  حوضـچه  در كننـده  ضـدعفوني  مـاده  از سـتفاده  ا نيـز  وبه موقع  تعويض. 6

  .گيرد قرار نظر مد بايد كشتارگاه

  .شود جلوگيري يدااك بايد طيور يها كشتارگاه به متفرقه خودروهاي ورود از. 7

  .گردد خودداري بايد طيور يها كشتارگاه در حيوانات ساير و طيور گونه هر نگهداري از. 8

 بـا  يـا  و كشـتارگاه  ضايعات تبديل واحد به بهداشتي ضوابط كليه رعايت با و بالفاصله بايد كشتارگاهي ضايعات. 9

ديل ضايعات مسـتقل انتقـال   تب كارخانه به )مدت حملدر طول  تبدون هر گونه نش(ه امكانات الزم كلي وردنآ فراهم

  .گردد دفن كشتارگاه محل در بهداشتي شيوه به صورت اين غير در و دداده شو

 برخـورد  قانوني مراجع طريق از نمايند، قصور مذكور دستورالعملراي اج در كه ييها كشتارگاه كليه با است بديهي

 نيروهاي از استفاده با كه بوده استان كل مديربه عهده  دستورالعملي رااج حسن مسئوليت. آمد خواهدبه عمل  الزم

  )سايت اداره كل دامپزشكي استان فارس( .نمايند اقدام مربوطه موارد اعالم و نظارت، بازرسي به نسبت اداري

 يهـا  كشتارگاه در گوشت بهداشتي معاينه و بازرسي نامه ائين( 18 ماده اجرائي نامه آئين .4

  وزيران هيات 5/8/1352 وبمص )كشور

 5/8/1352 مـورخ  28055 – 460 / 26816 : شـماره  پيشـنهاد  بـه  بنـا  5/8/1352 مورخ جلسه در وزيران هيئت

 در 1350 مـاه  خـرداد  مصـوب  كشـور  دامپزشـكي  سـازمان  قانون 21 ماده استناد به طبيعي منابع و كشاورزي وزارت

 پيوسـت  شـرح  بـه  را كشـور  يها كشتارگاه و گوشت بهداشتي معاينه و بازرسي نامه آئين مزبور قانون 18 مادهراي اج

  . نمودند تصويب

  : فصل اول

 و بهداشـتي  بـازرس ، الشه ضمائم، گوشتي هاي فرآورده، كشتاري دام ،كشتارگاه كلمات نامه آئين اين در ـ1 ماده

  : باشد مي زير معانيراي دا سازمان
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 دارنـد  غـذائي  مصـرف  كه طيوري و ها دام آن در كه است اعيان و عرصه از اي محوطه كشتارگاه : كشتارگاه ـ الف

 تبـديل  گوشـتي  هـاي  فـرآورده  تهيه يها دستگاه، سردخانه، آزمايشگاه قبيل از يتاسيسات گونه هر و شوند مي كشتار

 واسيسات ت ساير و دام فروش و خريد ميدان، انتظار هاي اصطبل كود، يا و حيوان خوراكي مواد به كشتار مازاد و الشه

 مـي  محسـوب  كشتارگاه جز نامه آئين اين لحاظ از شد خواهد يا شده بنا مزبور محوطه در كه ضروري يها ساختمان

  .شود

 مـي  اطـالق  كشـتاري  دام گردد مي كشتار انسان غذائي مصرفراي ب كه طيور و دام نوع هر به :كشتاري دام ـ ب

  .شود

 يهـا  روش بـا  يـا  و شـده  اضـافه  مـوادي  آنها نگهداري و حفظي راب كه ييها گوشت به :گوشتي هاي فرآورده ـ پ

 و كنسـروها  سوسـيس،  و كالبـاس  انـواع  شـده،  پختـه  سـود،  نمـك  يهـا  گوشت قبيل از اند داده شكل تغيير صنعتي

  .شود مي اطالق گوشتي هاي فرآورده آن مشابه محصوالت

 ديگر مشابه دروني منضمات ساير و پوست ،انزب، پاچه و كله شش،، روده، معده قلوه، جگر،، دل :الشه ضمائم ـ ت

  .شود مي ناميده الشه ضمائم جمعا يا و تنهائي به الشه در

ـ  دامپزشـكي  سـازمان  طـرف  از كه شود مي اطالق شخصي به بهداشتي بازرس :بهداشتي بازرس ـ ث  انجـام راي ب

  .گردد مي تعيين كشتارگاه در گوشت بهداشتي معاينه و بازرس به مربوط خدمات

  .است كشور دامپزشكي سازمان سازمان، از منظور :سازمان ـ ج

  : گوشت بهداشتي معاينه و بازرسي ـ دوم فصل

 گوشـت  كـه  صـورتي  در همچنـين  و صـورت  اين غير در شود ذبح كشتارگاه در بايد كشتاري دام نوع هر ـ2 ماده

 خواهنـد  مجـازات  و گرفته قرار تعقيب تحت مربوط قوانين برابر مرتكبين باشد آمده دسته ب بيمار دام از شده كشف

  .شد

 بـه  كه صورتي در باشند مي كشتارگاه فاقد كه روستاهائي در همچنين و شهرها محدوده از خارج در ـ يك تبصره

 بهداشتي هاي دستور رعايت با دام كشتار برسانند گوشت ها محل آن به نتوانند مجاور يها كشتارگاه سازمان تشخيص

  .است مجاز محل اهالي مصرفراي ب سازمان

 از خـارج  در ملـي  و مذهبي مراسم در همچنين و كردن قربانيبه منظور  دام كشتار قربان عيد روز در ـ دو تبصره

  .است مجاز كشتارگاه
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 24 مـدت  به كشتار از قبل بايد كشتاري يها دام كليه هستند انتظار اصطبلراي دا كه ييها كشتارگاه در ـ3 ماده

  .شوند نگهداري انتظار اصطبلهاي در ساعت

 قـرار ، الزم معاينه و بازرسي مورد بهداشتي بازرسان وسيله كشتار از بعد و قبل بايد كشتاري يها دام كليه: 4 ماده

  .گيرند

 داده تشخيص سالم بهداشتي بازرسي از پس كشتارگاه در كه الشه ضمائم امكان صورت در و گوشت الشه: 5 ماده

  .گردد مي مهر محل كشتارگاه نام ذكر با و ازمانس مخصوص مهربه وسيله  شود

 اسـتفاده  قابـل  غيـر  انسان خوراكراي ب بهداشتي بازرسان وسيله كه ناسالم الشه ضمائم و گوشت و الشه: 6 ماده

 و دام خـوراك  امكان صورت در و گردد مي امحا و خارج مصرف از و ضبط مزبور بازرسان نظر زير شود داده تشخيص

  .شد خواهد تبديل غيره و كود و طيور

 راتطـ خ يـا  باشند مرگ حال در تصادف براثر كه ئيها دام مورد در كشتارگاه از خارج در اضطراري كشتار: 7 ماده

 سـازمان  كـه  العملي دستور طبق شوند دام و انسان بين بيماري انتشار باعث يا باشند داشته انسانراي ب جاني و مالي

 قبيـل  ايـن  الشه بايد رسد مي عمومي تغذيه مصرف به آنها گوشت كه صورتي در ولي است بالمانع كرد خواهد صادر

 بـه  بودن سالم صورت در گرفت قرار بهداشتي بازرسي مورد كه اين از پس و حمل كشتارگاه به وقت فوت بدون ها دام

 عمـل  حـو ن همـين  بـه  رسـد  مي فروش مصرف به كه نيز شكار يها گوشت درباره شود، ممهور سازمان مخصوص مهر

  .شد خواهد

 نگاهـداري  اصـطبلها  و دام ميـادين  در بايـد  شوند، مي عرضه شهرها در كشتار يا فروشراي ب كهيي ها دام: 8 ماده

  .است ممنوع غيره و فروش منظور به شهرها در ها دام گردانيدن شوند،

 مراكـز  بـه  لفـاف  و نـدي ب بسته و بهداشتي دستورهاي رعايت بدون سردخانه يا كشتارگاه از گوشت حمل: 9 ماده

 مجـاز  لفـاف  و بنـدي  بسته بدون سازمان را گوشت حمل اقتضا به بنا كه مواردي در مگر است ممنوع فروش و توزيع

  .دهد مي تشخيص

 موكول ها كشتارگاه در ماده بره و گوساله كشتار همچنين و ممنوع آبستن گاوميش و گاو ، ميش كشتار: 10 ماده

  .بود خواهد طبيعي منابع و كشاورزي وزارت يبهداشت بازرسان اجازه به

 سـازمان  وسـيله به  شوند مي كشور وارد خارج از كه كشتاري يها دام ذبح و نقل و حمل ترتيب و مسير: 11 ماده

  .شوند مي تعيين
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 طيور، دام گوشت از اعم(ود از خارج به كشور وارد مي شودموج قانوني مقررات رعايت با كه ييها گوشت: 12ماده 

  .گيرد قرار بهداشتي بازرسي مورد سازمانبه وسيله  بايد مصرفراي ب توزيع از قبل )آبزيان و

 طـرف  از كـه  فواصـلي  در محـل  بهـداري  يـا  كشـتارگاه  معتمد پزشكبه وسيله  بايد كشتارگاه كاركنان: 13 ماده

 در بيمار افراد كار ادامه از است مكلف سازمان. گردد صادر بهداشتي كارت آنانراي ب و معاينه شود مي تعيين سازمان

  .نمايد جلوگيري آنان كامل بهبودي تا كشتارگاه

 بهداشـتي  امـور  كليـه  سازمان خواستحسب مورد مكلفند به محض در ها كشتارگاه مسئوالن يا صاحبان: 14 ماده

  .دهند قرار سازمان اختيار در ماه يك مدت ظرف را مربوط كشتارگاه

 مـي  ابـالغ  ها كشتارگاه به و تهيه سازمان طرف از ها كشتارگاه بهداشتي امور به وطمرب هاي العمل دستور ـ تبصره

  .باشند مي آنها رعايت به موظف ها كشتارگاه مسئوالن و صاحبان و شود

  : كشتارگاه تاسيس ـ سوم فصل

 مستلزم ولتد به وابسته يا و دولتي يها سازمان يا ها شهرداري يا خصوصي بخش توسط كشتارگاه ايجاد: 15 ماده

 را الزم پروانـه  نمايد مي تعيين طبيعي منابع و كشاورزي وزارت كه ترتيبي به سازمان و است سازمان از پروانه كسب

 لحـاظ  از شـهرداري  موافقـت  بـا  كشتارگاه ايجاد پروانه صدور آن وحريم شهرها قانوني محدوده در. نمود خواهد صادر

  .بود خواهد شهرسازي اصول رعايت

 اخـذ  بـه  نسـبت  ماه شش ظرف موظفند اند شده تاسيس قبال كه ئيها كشتارگاه مسئولين و صاحبان:  يك تبصره

  .نمايند اقدام پروانه

 دولتـي  يـا  خصوصـي  از اعم گوشتي هاي فرآورده و گوشت كننده توزيع و تهيه موسسات و ها سازمان:  دو تبصره

 ضوابطي طبق مكلفند شوند، مي يا شده تاسيس نامه آئين اين در موجود قانوني مقررات رعايت با كه دولت به وابسته

 و بـرش  هـاي  كارگاه ايجاد به نسبت رسد مي طبيعي منابع و كشاورزي وزارت تصويب به و تهيه سازمان طرف از كه

  .نمايند اقدام شود مي ابالغ و تعيين سازمان طرف از كه مدتي در گوشتي هاي فرآورده و گوشت بندي بسته

 ضـروري  سـازمان  طرف از كشتارگاه بهداشتي وضع بهبود و اصالحراي ب كه تغييراتي يا تعميرات نوع هر: 16 ماده

  .گردد انجام كشتارگاه مسئوالن يا صاحبان وسيله وقت اسرع در بايد شود، اعالم

  : اداري و مالي امور ـ چهارم فصل

 سـازمان،  احتيـاج  صـورت  در موظفنـد  يـربط ذ يها سازمان و ها شهرداري نامه آئين اين تصويب تاريخ از: 17 ماده
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 سـازمان  اختيـار  در مـامور به عنـوان   دهند مي انجام را بهداشتي امور به مربوط وظائف ها كشتارگاه در كه را پرسنلي

 محل دامپزشكي ادارات يا دامپزشكي سازمان گواهي صدور با فقط مامورين اين مزاياي و حقوق. دهند قرار دامپزشكي

  .است پرداخت قابل ذيربط يها سازمان و ها يشهردار طرف از

  .شود مي گذارده سازمان اختيار در ذيربط يها سازمان و ها شهرداري آزمايشگاههاي وسايل كليه ـ تبصره

 دكتـر ، رياسـت كشـتارگاه منحصـرا بـه عهـده      ها شهرداري و دولت به وابسته و دولتي يها كشتارگاه در: 18 ماده

 زير ، ولي امور بهداشتي مستقيمااست گوشتي بهداشت بازرسي يا غذائي مواد بهداشت و تغذيه كارشناس يا دامپزشك

  .شد خواهد اداره گردد مي تعيين سازمان طرف از كه بهداشتي بازرس نظر

 انجـام  از كنـد  مـي  ابـالغ  سـازمان ارگاه حسب مورد در مهلتي كه كتبا كشت مسئوالن يا صاحبان هرگاه: 19 ماده

 نامـه  آئـين  ايـن  مـواد  از يـك  هـر راي اج مانع انحا از نحوي به يا نمايند خودداري بهداشتي امور به مربوط دستورات

  .شد خواهد جلوگيري كشتارگاه آن كار ادامه از كشور دامپزشكي سازمان قانون 12و 4 مواد طبق بشوند،

 بـه  بنـا  كنـد،  بـروز  مـاده  ينا در مذكور تخلفات ها شهرداريي دولتي يا متعلق به ها كشتارگاه در گاه هر ـ تبصره

 موضوع به رسيدگيراي ب كميسيوني كشتارگاه بهداشتي بازرسي امور مسئوالن يا شهرستان دامپزشكي رئيس تقاضاي

 كارشـناس  نفر يك كشتارگاه بهداشتي بازرس و دامپزشكي رئيس، كشاورزي رئيس بهداري، رئيس، شهردار شركت با

  .شود مي تشكيل فرمانداري در فرماندار نظرم خواهد شد زيرز طرف سازمان اعزاا كه كشتارگاه امور

 انجـام  از كـه  صـورتي  در اسـت  االجـرا  الزم گـردد  مـي  اتخاذ كميسيون اين اعضا اكثريت طرف از كه تصميماتي

 مـواردي  در. شـد  خواهد اجرا ماده اين مفاد گردد، خودداري است شده تعيين كه مهلتي در مزبور كميسيون مصوبات

 كـار  ادامـه  و نباشـد  كشتارگاه سازي سالم و گذاري سرمايه به قادر محل شهرداري مذكور كميسيون خيصتش به كه

 امـاني  طـور  به را كشتارگاه تواند مي كشور گوشت سازمان باشد، ناپذير اجتناب عمومي حوائج تامين نظر از كشتارگاه

 بهـره  بـه  سـپس  و اقدام كشتارگاه نواقص و معايب رفع و سازي سالم در دولتي اعتبارات از استفاده با و گرفته تحويل

  .نمايد اقدام برداري

 منابع و كشاورزي وزارت طرف از مناسب مهلت تعيين با آگهي صدور به موكول محل درهر قانونراي اج: 20 ماده

  .بود خواهد طبيعي

 تصـويب  ايـن  مفاد با ايرمغ كه قسمت آن در وزيرانهيات  مصوب هاي نامه نييكليه تصويب نامه ها و آ: 21اده م

  .است ملغي نامه ينيب اين آتصوي تاريخ از باشد نامه
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  جمهوري اسالمي ايران مصوب توسعه دوم برنامه قانون 84 تبصره .5

 قالـب  در خـدماتي،  و فرهنگـي  آموزشـي،  هـاي  كـاربري  بـا  اراضـي  است موظف شهرسازي و مسكن وزارت ـ الف

 مربوط قوانين طبق و روز عادالنه قيمت به كشور شهرهاي كليه در را نامهبر قانون با متناسب شهري مصوب يها طرح

 بهداشـتي،  ورزشـي،  پرورشـي،  هنـري،  و فرهنگـي  مراكز و مدارس توسعه و احداث جهت و نموده تملك و خريداري

 زبالـه،  يآور جمـع  نشاني، آتش هاي ايستگاه اي حرفه و فني آموزش ـ اشتغال و آموزشي و حمايتي توانبخشي، درماني،

 تـأمين  و تملك .نمايد واگذار ذيربط يها دستگاه به 1372 سال ايمنطقه قيمت با ها كشتارگاه و فاضالب و آب پمپاژ

  : پذيردمي انجام زير يها روش به تبصره اين موضوع هايهزينه

 جـامع،  يها طرح در انتفاعي به موجود هايكاربري تغيير اثر بر كه شهري اراضي اضافي ارزش از قسمتي دريافت-

 .هازمين گونه اين مالكان از شود،مي حاصل هادي و تفصيلي

 هر به مربوط شهرهاي در مسكن واگذاري قابل مسكوني قطعات قيمت روي بر هاهزينه از بخشي كردن سرشكن ـ

   .استان

   .شده تملك اراضي مالكان به معوض زمين واگذاري ـ

 و هـادي  جـامع  يهـا  طرحبراساس  را تبصره اين الف بند در مذكور كاربري با هايزمين موظفند ها شهرداري ـ ب

 توسـط  مزبـور  يهـا  طـرح راي اجـ  شـروع  هنگـام  بـه  و نماينـد  معرفـي  ذيـربط  يها دستگاهبه اسريع مصوب، تفصيلي

 صـادر  فكـ  و بر اعالم با فقط و ساختماني پروانه صدور تشريفات رعايت بدون را بنا احداث مجوز مربوطه يها دستگاه

 .است ضروري مذكور يها دستگاه سوي از شهرسازي و فني مقررات و ضوابط رعايت صورت هر در .نمايند

ـ  الزم اعتبـار  بودجه، لوايح در ساله هر است موظف دولت ـ ج   و آمـوزش  وزارت بودجـه  در را زمـين  خريـد راي ب

   .نمايد منظور پرورش

 و باشندمي نظامي و اداري آموزشي، درماني، بهداشتي، ورزشي، ي،هنر فرهنگي، مراكزراي دا كه ييها دستگاه ـ د

 قـوانين  رعايـت  بـا  را مـذكور  مراكـز  كـه  شودمي داده اجازه يابند،مي كاربري تغيير شهري مصوب يها طرحبراساس 

 جـايگزيني، ت جه را آن معادل و واريز كل داريخزانه به را حاصله درآمد و برسانند فروش به مزايده طريق از مربوطه

 .نمايند هزينه سنواتي هايبودجه قوانين طبق نگهداري و تعمير و مشابه مراكز نوسازي و تكميل

 تصويب به و تهيه ماه سه رفظ كشور وزارت و شهرسازي و مسكن وزارت توسط تبصره اين يراياج نامهآيين ـ هـ 

  رسيد خواهد وزيرانهيات 
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  قسمت سوم

  آرامستانرات مربوط به مقر
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  در شهر) گورستان(نگاهي به آرامستان . 1

  :  آرامستانراي ب تعريفي

 عنـوان  بـه  تنهـا  را آن بسـياري  كه گورستان نامه روح انسان موجب زايش فضايي است ب بي پيكر از جستن دوري

 .است صوري تعريف اين اما كنند؛ مي تعريف و شناسند مي مردگان خوابگاه

 از تـر  شايسـته  كـه  فضـا  روحـاني  هـواي  و حال معرفيراي ب است نامي بخش آرامش فضاي يا آرامستان( آرامستان

 بسـياري . شهرهاسـت  در فرهنگـي  فضـايي  ايجـاد  و معمـاري  آغـازگر  و اصلي عامل دقيق، تعريف در )است گورستان

 كه است باستاني هنر ترين باشكوه يمعمار« دورانت، ويل گفته به. شود مي آغاز مقابر و آرامگاه با معماري كه معتقدند

 با خود كتاب در نيز كالوين هاروارد. »است شده آغاز خانه خارجي ديوارهاي كردن نقش و گورها آراستن ساده كار از

 دايـره « مؤلفـان . »گـردد  مـي  آغـاز  آرامگـاه  بـا  شمالي اروپاي در معماري«: نويسد مي زندگي از بعد و معماري:  عنوان

 شـود  مي آغاز آنها با معماري كه عناصري عنوان به ها زيگورات و مقابر از معماري، آغاز مبحث در نيز »آمريكا المعارف

 . كنند مي ياد

 آن به زيرا ،است شده متروك بلكه نيست، متروك خود خودبه فضايي آرامستان، بدين ترتيب، به رغم ذهنيت غالب

 در كه است فضايي آرامستان كه دريافت توان مي تأمل كمي با. است نگرديده طراحي سنجيده و درست و نشده توجه

 بسـته  نقـش  آن بـر  نيـز  عرهاييشـ  گاه و خورده تراش زيبايي به سنگي. هويداست فرهنگ از هايي تكه آن جاي جاي

 هـا  ايـن . مـذهب  و فرهنگ عمق از برگرفته است؛ آمده ميان به سخن زندگي و مرگ از ديگر اي مقبره روي در است؛

 اعتقـاد  چه به و اند يافته چگونه را مرگ نگرند، مي زندگي به چگونه ايرانيان كه دهند مي نشان و گويند مي سخن خود

 .برشمرد فرهنگي فضايي بايد را آرامستان فضاي كه گويند ميها تلويحا  همين. دارند

 و مـديريت  جديـد،  انآرامست احداث تجهيزات، و خدمات الزم، فضاي طراحي مكانيابي،( شهر در آرامستان جايگاه

 ) :نظارت

 بـه  مكان اين در. هستند ها آرامستان دارد، عام و خاص مراجعين سال ايام طول در كه عمومي هاي محيط از يكي

مراجعه مي كننـد   خاصي روزهاي در خويش درگذشتگان تكريمراي ب مراجعين طرف يك از كاركردي، ماهيت واسطه

 دليل همين به. است مختلفي افرادراي پذي ها مكان گونه اين عبرت، و تفكر تجه يا و ملي روزهاي در ديگر طرف از و

 بـه  آنها خاطر تعلق و مردمي حضورز توان ا  ها مي فضايي در آرامستان توسعه صحيح هاي  شيوه كارگيريه ب صورت در
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 ايـن  به چندگانه رديعملك و كرد استفاده شهر فرهنگي و گردشگري، هاي تفريحي  ا در جهت تقويت جنبهه مكان اين

د ايجـا  مثـال،  عنـوان  به. كند مي تقويت تعاملي صورت به نيز را ديگر عملكردي عملكرد، هر ترتيب بدين. بخشيد فضا

. آورد مـي  وجـود  به عزادارانو  زدگان راي آرامش و تسكين ماتمب مكاني آرامستان، در گردشگري و تفريحي هاي  جنبه

 غمي و نكند افزون اند، داده دست از را خود عزيزان كه راي افراد روحي لماتاد كه تتان بايد به محلي تبديل شوآرامس

راي ب مناسب ريزي برنامه و شيوه اينبه كارگيري  با بزرگ شهرهاي در ذيربط يها سازمان اكثر. نيفزايد شان هاي غم بر

 تبـديل  جـذاب  محيطـي  بـه  را فضاها نهگو اين پايدار، فضايي توسعه هاي ديدگاه از استفاده و مجموعه عملكرد تعيين

 انجـام  فراغت اوقات گذران و ثواب طلب منظور به ها آرمستان به مردمي مراجعات بيشتر شهرها برخي در كه اند كرده

 . است افزايش به رو روند اين و شود مي

 پاسـخگويي  منظور به آنها ساماندهي نحوهه آيند ك خدماتي هر شهر به شمار مي فضاهاي ترين مهم از ها آرامستان

 و ابعـاد  كـه  اسـت  دقيـق  و جـامع  ريـزي  برنامـه  نيازمنـد  شـهروندان، ر انكارناپذي نيازهاي و توقعات از مهمي بخش به

 . گيرد مي بر در خرد و مياني سطوح تا ريزي برنامه كالن سطوحاز  را مختلف هاي مقياس

 يعنـي  بعدي، مراحل در و شهر سيستم ضياتمقت و شهر مقياسبراساس  گورستان مكانيابي نحوه كالن، سطح در

 . است مطرح آن فضايي توسعه ريزي برنامه و آرامستان توسعه الگوي خرد، و مياني مقياس

 و مـردم  نيازهـاي  بـا  كـه  اسـت  آرامستان محيطي زيست و عملكردي فضايي،  كيفيت ارتقاي معناي به مطلب اين

 . دارد تناسب شهروندان

 ايران اسالمي معماري و شهرسازي تحوالت و فرهنگ در ريشه شهري هاي آرامستاني راحط و ريزي برنامه واقع در

 كـه  مقدس مكاني عنوان به و فرهنگي و ديني هاي آموزه به توجه با ها آرامستان مكانيابي گذشته، درمعموال . دارد نيز

 اي اسـت،  يـژه  نيز داراي جايگاه و شهر مردم جمعيت ذهنيا و خاطرات در و دارند ويژه خاطر تعلق آن به نسبت مردم

 و شـوند  مـي  احداث شهرها از خارج در  عملكردي، و محيطي زيست داليل به ها آرامستانزه گرفت؛ اما امرو صورت مي

 مسـاحت  ن،رايبنـاب . دشـو  يـك آرامسـتان در نظـر گرفتـه مـي      تنهـا  شهر هرراي ب شهري، ريزي برنامه اصولبراساس 

 كـه  گـردد  مـي  تعيـين  شهر مير و مرگ نرخبراساس  و است شهر آن جمعيت به وابسته كامال شهر هر در ها آرامستان

 فاصـله  ديگري و آرامستان مساحت يكي عامل، دو به آرامستان هر عملكردهايا ام. ندارد اي شده تعيين قبل از مقياس

 يكـي : شـود  مـي  تقسـيم  دسته دو به ها آرامستان مكانيابي بر مؤثر عوامل كلي طور به. دارد بستگي شهر، از آرامستان

 عـواملي  موقعيـت،  به مربوط عوامل. »موضع« يا مكان به مربوط عوامل ديگري و »موقع« يا موقعيت به مربوط عوامل
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 عوامـل . كننـد  مـي  تعيـين  شهر با ارتباط در را آرامستان موقعيت وص مشخ را آرامستان و شهر بين رابطه كه هستند

  انتخـاب  محـل  آيـا  كه سازد مي مشخص را نكته اين و شود مي مربوط آرامستان يقرارگير محل هاي ويژگي به مكاني

ـ  آن موقعيـت  از نظر صرف آرامستان،راي ب شده  در حـال حاضـر،  . خيـر ا راي احـداث آرامسـتان، مناسـب هسـت يـ     ب

 متأسـفانه  كـه  است حالي در اين. ندارد وجود ها آرامستان كاركرد كلي مشخصات و اندازهراي ب معيني استانداردهاي

 هـم  هـا  آرامسـتان  در امـوات  غيرمجـاز  دفـن  از جلوگيري و خاطيان باد برخورراي ب خاصي مقررات و قوانين و ضوابط

 جبـران  درمـان  و بهداشـت  و انتظامي نيروي و دادگستري با هماهنگي طريق ازقانوني صرفا  خالء اين. نيست موجود

 كـرده  پيـدا  افـزايش ز رسـاني نيـ   جمعيت شهري براي خدمات نيازهاي جمعيت، افزايش و شهرها گسترش با. شود مي

 طراحـي  تسـهيالت  كمتـرين  بـا  و سـاده  بسـيار  صـورت  بـه  ابتدا شهري تجهيزات از يكي عنوان به ها آرامستان. است

 يـك  در شـهري  هـاي  آرامستان تجمع و شهرنشيني رشد اثر در درگذشتگان شمار افزايش با و تدريج به اما شدند، مي

 مناسب ساماندهي بدون كه اي گونه به، كرد پيدا افزايش آنها در جديدتاسيسات  ايجاد و رساني خدمات به نياز نقطه،

 وتاسيسات  به نياز ها آرامستان روز، طرايش به بنا اكنون. نيست ميسر آرامستان از مناسب استفاده امكان خدمات، اين

 شـامل تاسيسات  و تجهيزات اين. محرومندتاسيسات  ينا از كشور شهرهاي بيشتر متأسفانه كه دارند خاص تجهيزات

 خانـه،  تصـفيه  سـبز،  فضـاي  و هـا  راه سـوگواري،  سـالن  مسـجد،  سردخانه، ،)سوز البسه( سوز زباله غسالخانه، پاركينگ،

 .ستا ها اين نظاير و اي انهراي تجهيزات و امكانات بانك، فروشي، گل درمانگاه،

 و تركيب و كند پيروي خاصي قاعده و نظم از بايد آرامستان جانبي هيزاتتج وتاسيسات  استقرار كه است طبيعي

 قـرار  خاصـي  طرايشـ  در روانـي  روحـي  نظر از كه ديده،  مصيبت افراد كه باشد اي گونه به بايد آنها قرارگيري هم كنار

 ثبـت ه ان بـه تأسـيس شـعب   تـو  نوان مثال، ميع به. نمايند استفاده آنها از ندبتوان زمان كمترينر دارند، به راحتي و د

ـ  ها روزنامه نمايندگي تابلو، و پارچه نوشتن محل فروشي، گالب و ترمه ترحيم، اعالميه چاپ بانك، احوال،  چـاپ راي ب

 و شـهرداري تهـران بـا   ) س(هشـت زهـرا   ب سازمان. كرد اشاره مكان يك در ها اين نظاير و اكو مداح، ترحيم، اعالميه

 و تجميـع  مزيـت . تمكان در اين زمينه موفق بوده اس يك در كنندگان مراجعه نياز مورد خدمات ساماندهي و تجميع

  :ت دمات در آرامستان به قرار زير اسخ اين ساماندهي

  نياز مورد خدمات به كنندگان مراجعه آسان دسترسي. 1

 شهر سطح در خدمات اين به دسترسيراي ب وابستگانه كاهش هزينه و زمان ناشي از مراجع. 2

  متعدد اماكن و ادارات به وابستگان مراجعهز اهش حجم ترافيكي ناشي اك. 3
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 ظرفيـت  تكميـل  شـده،  كشـور  بـزرگ  شـهرهاي  ديگـر  و كالنشـهرها  هـاي  رامسـتان ر آگريبانگي امشكلي كه اخير

 ايجـاد  ضرورت. گردد تبديل شهري هاي بحران از يكي به تواند مي آتي هاي سال در كه شهرهاست اين در ها آرامستان

 هـاي  آرامسـتان  مسـافت  بعـد  بلكـه  نيسـت،  آنها كنوني ظرفيت تكميل خاطر به فقط شهرها در سوم و دوم آرامستان

. است كرده همراه مشكل با قبور اهل زيارتراي ب را آنها به دسترسي و شده زا مشكل بسيار شهروندانراي ب نيز كنوني

 .بود) اويژه در كالنشهرهه ب(مختلف شهرها  جهات در آرامستان ايجاد فكر به بايد رسد مي نظر به منظور، بدين

 مشـكل  را آنهـا  بـر  نظـارت  خـود  اين كه دارند وجود مختلف يها مديريت با متعدد هاي آرامستان شهرها اغلب در

 بـزرگ  شـهرهاي  در هسـتند،  اوقاف اختيار در بعضي:  شوند ميه ها به سه گونه ادار اضر آرامستانح حال در. سازد مي

ز يكـي ا . شـوند  مي اداره ها شهرداري نظر زيرهرداري و در شهرهاي كوچك مستقيما ش به وابسته يها سازمان نظر زير

ر گرفتن آنهـا در  قرا وه هاي محلي و متروك انآرامست در مجاز غير دفن معضل شهرها، در آرامستان مديريت مشكالت

 زمـين  تملك بحث شهري، متروك هاي آرامستانر ب شهرداري نظارت و مديريت مشكل اولين لذا ،بافت مسكوني است

 اختيار در هم ديگر بعضي و دارند قرار اوقاف اختيار در كه هستند اي موقوفهك امال ها آرامستان اين از بعضي. آنهاست

 مشكل ها شهرداريراي ب آنها، در جديد دفن از جلوگيري جهت ها آرامستان اين مالكيت كسب كه است طبيعي منابع

 خارج در معموال كه(ي مركز آرامستان به درگذشتگان انتقال و شهر داخل هاي آرامستان تعطيلي ديگر، سوي از. است

 شـهروندان  استقبال عدم باعث كه ديگري مسأله. باشد همراه مردمي هاي واكنش با است ممكن) تاس واقع شهرها از

 زيادي زمان و هزينه آنجا به رفتن كه شهرهاست زا جديد هاي آرامستان فاصله شود، مي شهر از خارج هاي آرامستان از

 وسـايل  جملـه  از الزم، خـدمات  جديد، هاي آرامستان احداث از پيش ها شهرداري است الزم منظور، بدين. طلبد مي را

 فرهنگـي،  منـافع  كـه  ايـن  ضـمن . سـازند  فراهم شهروندانراي ب را آرامستان به دسترسيراي ب مناسب ذهاب و اياب

 تحـت  شهرها استحفاظي محدوده در واقع هاي آرامستان كليه كه كند مي ايجاب شهروندان همه داشتيبه و اجتماعي

 درسـت  دقيق، آمار داشتن بابتوان  تا گيرند قرار )آنها به وابسته يها سازمان از يكي يا شهرداري يعني( واحد مديريت

 . نمود اعمال ها آرامستان گسترشراي ب يريز برنامه و نگهداري حفظ، جهت كارآمدي و صحيح مديريت روزآمد، و

  :ت مشكال و مسائل

 مكانيـابي  بـه  جدي توجه عدم موضوع است، كشور شهرهاي از بسياري گريبانگير اكنون كه مهمي مسائل از يكي

 دليـل  بـه ( شهر از مناسب فاصله رعايت. است امر اين با شهرسازي ضوابط از خارج و غيراصولي برخورد و ها آرامستان

 و هـا  همجـواري  حسـن  شـهر،  آتي توسعه جهت به توجه ،)...و شهري فضاي اشغال محيطي، آلودگي  ترافيكي، ائلمس
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 اين با همسو. گيرد قرار نظر مد ها آرامستان مكانيابي در بايد  كه است مسائلي ترين عمده از غالب، بادهاي وزش جهت

 و )شـهري  مبلمـان  مثـل ( مـدت  كوتاه هاي ريزي برنامه باشند، متروك بايد  امنطق كه هايي آرامستان بودن داير  ديدگاه،

 .است ساخته مواجه نشده بيني پيش پيامدهاي با و مختل را )شهري جامع هاي برنامه همچون( بلندمدت

  :ا ه نيازمندي

 نـوان ع بـه  شود، مي اشاره آنها به زير در كه مواردي امروز، شهرسازي علمي رويكرد و شده گفته مطالب به توجه با

  :د باشن هاي موجود كشور مطرح مي تانآرامس ساماندهي زمينه در نيازها ترين مهم

 ها و استفاده بهينه از خاك آن  توسعه فضاي سبز آرامستان -

 ها و معابر به منظور ايجاد ترافيك روان و سريع خودروها  توسعه خيابان -

ي هـا  پـارك هاي فرهنگي،  آنها به عنوان مكانهاي متروك در سطح شهرها و تغيير كاربري  ساماندهي آرامستان -

 ... شهري و

 توسعه آتي رايهاي همجوار ب هاي نوبنيان، با در نظر گرفتن امكان تصرف زمين انتخاب محل آرامستان -

 آالت و تجهيزات مورد نياز ها به ماشين مجهز نمودن آرامستان -

 در آنها ها و باال بردن سطح كيفي فضاهاي موجود نظافت محوطه آرامستان -

 ويژه در بخش اطالعات و آماره ها، ب اي كردن امور آرامستان  انهرايايجاد طرح مكانيزاسيون و  -

 ها دگرگوني و بهبود حمل و نقل در آرامستان -

  ها  ها و تدوين ضوابط و مقررات جديد جهت انتظام آرامستان هاي مربوط به آرامستان نامه اصالح قوانين و آيين -

 طبقه يا بيشتر زمين و ايجاد قبور دو استفاده بهينه از -

ها از عـوارض و ماليـات، بـا توجـه بـه       كننده آرامستان ي ادارهها سازمانمعافيت  رايايجاد راهكارهايي مناسب ب -

 )آب، برق و گاز(نها و تخفيف ويژه در مصرف انرژي  استقالل مالي آ

 ها در تمامي امور آرامستانتوجه به استانداردهاي الزم و رعايت مسائل زيست محيطي و شرعي  -

 هاي محلي و متروك مجاز در آرامستان جلوگيري از دفن غير -

 ها در كشور آرامستان) واحد(ايجاد مديريت يكپارچه  -

 كننـده  ها و گردهمايي مـديران و مسـؤوالن اداره   برگزاري نشست رايريزي و تدوين راهكارهاي مناسب ب برنامه -

 تشريك مساعي در حل مشكالت ها به منظور تبادل نظر و آرامستان
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 آور ها در زمره مشاغل سخت و زيان قرار دادن كليه مشاغل آرامستان رايايجاد راهكارهاي مناسب ب -

  : گيري نتيجه و بندي جمع

 و فعـال  نيمـه  فعـال،  وضـعيت  سـه  از يكـي  در عملكردي حيث از كشور شهري هاي آرامستان كه اين به عنايت با

 از( مختلـف  زوايـاي  از هـا  آرامسـتان  ايـن  كه است شده مشخص نيز گرفته صورت هاي ررسيب در و دارند قرار متروك

 مطالعـات  جامع طرح تدوين لذا هستند، ساماندهي عدم نوعي و آشفتگي دچار )...و گزيني مكان مديريت، نحوه جمله

 بهينـه  استفادهراي ب ريزي هبرنام است، متصور موضوع اينراي ب كه هدفي ترين مهم. رسد مي نظر به ضروري آنهاراي ب

 كـه  اين ضمن است؛ شهروندان رفاه و شهر عمومي خدمات سطح ارتقاي نهايت در و ها آرامستان وضعيت ساماندهي و

ـ  تـوان  مي آيا كه شود مي مشخص كشور هاي آرامستان مطالعاتي جامع طرح نظري چارچوب در  شـهرهاي  تمـام راي ب

 هـر  اجتمـاعي  و فرهنگـي  طبيعـي،  اقليمي، موقعيت و طرايشاين كه  يا نمود تدوين جامع طرح كلي صورت به كشور

 بايـد  همچنـين . گـردد  تـدوين  و تهيـه  اي جداگانـه  جـامع  طرح شهر هرراي ب كند مي ايجاب كشور در منطقه و شهر

 اييفضـ  بـه  آرامسـتان  و شـود  زدود شهروندان اذهان از تدريج به دارد وجود ها آرامستان از كه منفي تصور و برداشت

 تبديل و ها آرامستان داخلي فضاهاي طراحي در تغيير بعد، مراحل در و آموزش طريق از كار اين. گردد تبديل مطلوب

 برخـورد  شده رها و متروك مكاني عنوان به نبايد آرامستان با و است پذير امكان اجتماعي - فرهنگي مكان يك به آنها

  )تسايت مؤسسه فرهنگي دنياي تغذيه و سالم( .شود

 1319 سال مصوب گورستان و شويخانه مرده نامه آئين .2

 كليات - اول فصل

 همچنـين  و بـوده  شـهرداري  نظـر  تحـت  بهداشت لحاظ از گورستان و شويخانه مرده انتظام و ساختمان -1ه ماد

 .است شهرداري از پروانه دريافت و قبلي موافقت به منوط نامبرده بنگاههاي احداث

 ايـن  مقـررات  داشـته،  كـافي  اعتبار بايد نمايند گورستان يا شويخانه مرده احداث خواهند مي كه كساني -2 ماده

  .نمايند رعايتكامال  را نامه آئين

 گـذاردن  جهـت  كـافي  يهـا  اطاقراي دا نيازمندي تناسب به و محلي مقتضيات به بنا بايد شويخانه مرده -3 ماده

 اطـاق  لـوازم،  با پذيرائي اطاق مشكوك، درگذشتگان معاينهي راب اطاق غسل، مخصوص يها اطاق غسل، از قبل جنازه

 سـرد  و گـرم  آب جريـان راي ب بايد غسل مخصوص يها اطاق ،باشد گذشتگان در البسه انبار مذهبي، آئين انجامراي ب
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  .باشد داشته بهداشت اصول مطابق فاضالبراي مج و باشد شده كشي لوله

 درگذشتگان حمل طرايش - دوم فصل

 .ضروري موارد در مگر است ممنوع دفن پروانه تحصيل از قبل درگذشتگان ملح -4 ماده

 كالنتريبه وسيله  بايد معالج پزشك نداشتن صورت در و بدهد است مكلف معالج پزشك را دفن پروانه -1 تبصره

 يـا  هربانيشـ  به بايد جنايت و جنحه موارد در و نمايند تحصيل دفن پروانه بخش شهرداري بهداري پزشك از مربوطه

ـ  گـان بـه طـور راي   بهداري اداره طرف از كه چاپي اوراق روي پروانه( شود مراجعه دادگستري قانوني پزشك  اختيـار ه ب

  ).دگذارده ميشود نوشته ميشو

 را خردسـالها  جسد همچنين و نمايند مي فوت گذرها و عمومي اماكن در كه غريب اشخاص و بينوايان -2 تبصره

 مربوطـه  بخش بهداري پزشك طرف از كالنتري به مراجعه از پس گذارند مي گذرها و عمومي اماكن قبيل اين در كه

 بـه  و صـادر  نامبرده پزشك طرف از دفن پروانه نباشند جنايت و جنحه به مظنون كه صورتي در و شد خواهند معاينه

 .شوند احضار گذشتهدر حملراي ب شويخانه مرده مامورين كالنتري طرف از تا ميشود تسليم كالنتري مامور

 .است ممنوعاكيدا  شخصي و هرايك و نقليه وسائطبه وسيله  جنازه حمل -5 ماده

 نيـز  آن داخـل  بـوده  شده جال چوب از روبسته تابوتراي دا بايد كش نعش مخصوص كالسكه يا اتومبيل -6 ماده

ـ ا منحصـر  دباي نامبرده كالسكه و اتومبيل، دهند قرار آن داخل را مرده كه باشد سفيد آهن  گذشـتگان  در حمـل راي ب

 .است ممنوع آن از ديگري استفاده گونه هر، شده برده بكار

 . دهند شستشو آهك با را تابوت داخل بايد درگذشته حمل از پس -7 ماده

 .شود حاضر محل در ساعت يك تا منتهي اطالع محض به بايستي مي درگذشته حمل جهت وسايل -8 ماده

 .باشند برداشته در نظيف مشكي لباس ايدب حمل مامورين -9 ماده

 درگذشتگان كفن و غسل طرايش - سوم فصل

 پاكيزه هميشه و شده پوشيده صاف و شده صيقلي سمنت از ديوار از متر يك تا آن كف بايد غسل محل -10 ماده

 .شود شسته آهك آب به وسيله مرتبه دو روزي الاقل و نگاهداري

 بـه  موكـول  ضـروري  مـوارد  در و اسـت  ممنـوع  عمـومي  هاي شويخانه مرده غير در درگذشتگان غسل -11 ماده

 .است شهرداري موافقت

 .است ممنوع دفن پروانه ارائه از قبل درگذشتگان غسل -12 ماده



  شهريدمات خ
  

67  

 

 .است ممنوع شويخانه مرده در ساعت 2 از بيش ضروري موارد در مگر درگذشتگان نگاهداري -13 ماده

 طرايشـ  از بـوده  مخصـوص  پروانهراي دا و مطلع مذهبي دستورات از بايد فند و كفن و غسل متصديان -14 ماده

 .باشند آگاه كامال بهداشت

 شسـته  صـابون  و گـرم  آب با آرنج تا را خود دستهاي دفعه هر بايد انجام از پس كفن و غسل متصديان -15 ماده

 .برند فرو گندزادي هاي محلول از يكي در سپس

 هميشه بوده رسمي پزشك از تندرستي پروانهراي دا نبوده اخالقي فساد به معروف بايد نامبرده اشخاص -16ه ماد

 .باشند برداشته در مخصوص لباس كار موقع در و نظيف

 را خـود  بايـد  كـار  انجـام  از پـس  و شوند خارج مغسل از كار لباس با ندارند حق كفن و غسل متصديان -17 ماده

 .روند بيرون شخصي لباس با داده شستشو

 .ندارند ديگري پيشه به اشتغال حق گوركنان همچنين و نامبرده اشخاص -18 دهما

 يا و سنگ يا و سمنت از كه جداگانه سكوي روي غسل مخصوص اطاق همان در بايد درگذشتگان كفن -19 ماده

 .گيرد انجام باشد صاف پارچه

 .است ممنوع غسل محل به متفرقه اشخاص ورود -20 ماده

 درگذشتگان گذاردن امانت و دفن طرايش - چهارم فصل

 .است ممنوع رسمي هاي گورستان از غير در درگذشتگان گذاردن امانت و دفن -21 ماده

 و عرض خردسال اطفال در باشد متر سانتي هشتاد عرض و متر دو طول متر، دو حداقل ديبا گور گودي -22 ماده

 .شود منظور مقياس اين از كمتر سن تناسب به طول

 .باشد داشته فاصله متر سانتي 30 بايد ديگر گور با اطراف از گور هر -23 ماده

 .است ممنوع گور يك در بيشتر يا درگذشته دو دفن. است الزم جداگانه گور درگذشته هرراي ب -24 ماده

 انـد  كـرده  فـوت  غيره و سل ،حصبه ،خوني اسهال مثل واگيري يها بيماري به كه درگذشتگاني گور در -25 ماده

  .بپوشانند را آن روي سپس و بريزند گور توي در نموده مخلوط آب در را آهك كيلو سه مقدار دباي

 گورستان – پنجم فصل

 : باشد زير طرايشراي دا بايد گورستان -26 ماده

 گلكـاري  و درختكـاري  و بنـدي  خيابـان  شهرداري مصوب نقشه مطابق بوده آهن نرده يا و ديوار از محصور - الف
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 .باشد داشته

 .بود خواهد شهرداري اداره نقشه مطابق گورستان در خصوصي هاي مقبره ساختمان -ب

 ساخته ميشوند گذارده امانت به كه درگذشتگانراي ب بهداشت اصول مطابق مخصوص محل بايد گورستان در -ج

 و آهـك  قبيـل  از دفـن  لـوازم  داشته درگذشتگان گذاردن و گوركنان مشايعين جهت متعدد يها اطاق بايد نيز و شود

 .باشد داشته موجود هميشه غيره و آجر

 .باشد داشته كارگر و گوركن موقع اقتضاي به و كافي قدره ب بايد گورستان در -27 ماده

 .است ضروري تلفن دستگاه يك شويخانه مرده و گورستان هرراي ب -28 ماده

 .يگرد نقاط ياساير و متبركه اماكن به درگذشتگان حمل به راجع - ششم فصل

 بـه  كـه  پزشـكي  يـا  و شـهرداري  بهداري اداره پروانه با بايد ميشوند حمل متبركه اماكن به كه جنائزي -29 ماده

 : ميشود انجام زير مقررات طبق بر گردد مي تعيين اداره آن نمايندگي

 تـا  نمـود  دخواهنـ  بهـداري  اداره تسـليم  و تهيـه  معالج پزشك پروانه به منضم شرحيا كتب درگذشته اولياء - الف

 .شود داده پروانه باشد نداشته مانعي جنازه حمل بهداشت لحاظ از چنانچه

 و بهـداري  اداره دستور طبق بر فصل اقتضاي و محل حسب بر دست دور و متبركه اماكن به جنائز حمل طرز -ب

 .بود خواهد اداره آن نماينده پزشك يا

 .شود رفتار بايد بهداري كل رهادا مقررات طبق كشور از خارج به جنائز حملراي ب -ج

 متفرقه مواد - هفتم فصل

ـ  بهـداري  اداره دسـتور  مطابق را زير مخصوص چاپي دفاتر جداگانه بايد گورستان و شويخانه مرده -30 ماده راي ب

 ثبـت  دفتر ،غسالخانه به ورود ترتيب به درگذشتگان ثبت دفتر. نمايد نگاهداري و داشته خود به مربوطه عمليات ثبت

 .درگذشتگان به متعلق هزينه ثبت دفتر، روزانه هزينه و درآمد دفتر، يوميه گزارش ثبت دفتر، درگذشتگان لبسها

 هزينـه بـه عنـوان    كـه  وجهـي  گونه هر دريافت مقابل در است مكلف گورستان و شويخانه مرده متصدي - تبصره

  .نمايد ضبط مربوطه دفتر در را آن رسمي قبض كند مي دريافت

 از روزه همـه  شود طبع بهداري اداره دستوره ب كه چاپي اوراق روي است موظف شويخانه مرده متصدي -31ه ماد

 پروانه كليه نمايد تسليم شهرداري بهداري اداره به بعد روز صبح نموده حاضر و تهيه گزارشي وارده درگذشتگان كليه

 دفتـر  در بايـد  گزارش اين شود تسليم بهداري اداره به نامبرده گزارش ضميمه بايد پزشكان طرف از صادره دفن هاي
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  .شود وارد و ثبت يوميه گزارش مخصوص

 بايـد  شهرداري بهداري اداره پزشك نظارت با ماه هر آخر در و آوري جمع ماهه همه درگذشتگان البسه -32 ماده

 .شود سوزانده

 .ميشـود  ابـالغ  و تعيـين  اريشـهرد  طرف از بودكه خواهد صورتي مطابق اموات دفن و كفن ،حمل نرخ -33 ماده

 .دارند دريافت و مطالبه گذشته در كسان از وجهي نامبرده نرخ از اضافه وجه هيچ به توانند نمي دفن و كفن كاركنان

 قابـل  كـه  مقتضـي  محل در را نامه آيين اين مقررات تمام از نسخه يك است موظف غسالخانه متصدي -34 ماده

 معـرض  در بـاال  شـرح  بـه  و اعالم درشت خط به بايد مصوب نرخ همچنين و نمايد نصب ديوار به باشد عموم استفاده

 .گيرد قرار واردين استفاده

 مخصوصـي  عمومي وظيفه كه مواردي در كاركنان همچنين و گورستان و غسالخانه متصديان از يك هر -35 ماده

 .باشند مي نامه آئين اين مقررات كليهراي اج مسئول است آنهابه عهده 

 مقـررات  تـابع  مـذهبي  تشـريفات  لحـاظ  از متنوعـه  ملـل  درگذشـتگان  دفـن  و كفن و غسل نامه آئين -36 هماد

 .بود خواهد نامه آئين اين عبتا انتظامات و بهداشت لحاظ از ولي بوده آنها خود به مخصوص

 خواهنـد  كيفـر  بـه  زير شرحه ب و عمومي كيفر قانون 276 ماده طبق نامه آئين اين مقررات از متخلفين -37 ماده

 .رسيد

 مـواد  از و باشـد  گورسـتان  و شـويخانه  مـرده  اداره و نگاهـداري  مسـئولين  و متصـديان  از متخلـف  چنانچه - الف

 و روز هفت تا يك از تكديري حبس به كنند تخلف 34و33و32و31و30و28و27 و ) ج و الف شق،( 26و13و11و6و3

 ميشـود  قيـد  آنهـا  پروانـه  پشت در مراتب و رسيد خواهند كيفر دو اين از يكي به يا و ريال پنجاه تا 5 از نقدي جزاي

 .ميشود گرفته پس آنها پروانه كنند پيدا فوق: به شرح محكوميت سه نامبرده اشخاص سال ظرف در چنانچه

 بـه  كننـد  تخلف 25و24و23و21و18و17و15و13و12و9و8و7و5و4 مواد از نامبرده هاي بنگاه كاركنان هرگاه - ب

 .ميشوند محكوم كيفر دو اين از يكي به يا و ريال 30 تا 3 از غرامت و روز سه تا يك زا تكديري حبس

 غفلـت  )ب( بنـد :  به شرح كاركنان تكاليفراي اج و نظارت در بنگاه متصديان و مسئولين شود ثابت اگر همچنين

  .رسيد خواهند ماده اين الف بند در مقرر كيفر به اند ورزيده
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 مـديريت  تـدفين  و )عمـومي  فضاهاي و معابر پاكسازي( آوار ياتيعمل تخصصي كارگروه .3

  )استان( كشور بحران

 فضـاهاي  و معـابر  از آوار پاكسـازي ( آوار مسـايل  زمينه در بازسازي و مقابله پيشگيري، آمادگي، گونه هر:  تعريف

 اجسـاد  تـدفين  نجات، و امداد نعموا رفع آوار، و زايد مواد بهداشتي دفع و بازيافت انتقال، آوري، جمع از اعم )عمومي

 ثبـت  و هويـت  تشـخيص  تـدفين،  محـل  تـا  حادثه محل از اجساد بهداشتي و سريع انتقال دفن، محل تعيين : شامل

 قبـر،  نشـانه  نصـب  و اجساد تدفين ميت، نماز برگزاري اجساد، تكفين اجساد، شرعي تغسيل و تيمم جسد، مشخصات

  .باشد مي طيور و دام هاي الشه امحاء و تيبهداش و سريع انتقال آوري، جمع همچنين

  : اهداف

   بحراني شرايط در نجات و امداد عمليات استفاده مورد عمومي فضاهاي و معابر پاكسازي -

  تدفين جهت شده بيني پيش هاي محل و ها قبرستان در جساد تدفين -

   شده بيني پيش يها محلدر طيور و دام هاي الشه امحاي -

  : چهارگانه احلمر در وظايف شرح

 و )عمـومي  فضاهاي و معابر پاكسازي( آوار عملياتي تخصصي كارگروه مسئول سازمان عنوان به شهرداريها سازمان

  :دهد انجام را زير موارد بحران مديريت چهارگانه مراحل در است موظف كشور بحران مديريت تدفين

  : آمادگي مرحله -الف

  )ديگر پژوهشي مراكز يا و پژوهشگران همكاري با راهبرد و ايتهد پشتيباني، ،سياستگذاري( پژوهش -1

 و بالفعـل  كـه  امكانـاتي  ساير و تجهيزات اماكن،، پرسنل درباره اطالعاتي بانك ايجاد و اطالعات آوري جمع -1-1

   ملي ،استان،شهرستان ،شهر تفكيك به رود مي كار به تدفين و آوار امور در بالقوه

 خـارجي  و داخلـي  مسـتندات  و تصـويري  و صـوتي  آموزشي نوارهاي و كتب عرضه و نگهداري آوري، جمع -1-2

  بحران مديريت در تدفين و آوار به مربوط

 و آوار امـور  يهـا  روش بهبـود  زمينـه  در كـاربردي  يها پژوهش انجام و مطالعاتي يها طرح اجراي و تعريف -1-3

  تدفين

   اضطراري شرايط براي آوار و زايد مواد لك تخليه جهت بالقوه يها مكان تعيين و شناسايي -1-4
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  اضطراري شرايط در تدفين بالقوه يها مكان تعيين و شناسايي -1-5

  طيور و دام هاي الشه امحاي جهت بالقوه يها مكان تعيين و شناسايي -1-6

  )كشور آموزش تخصصي و عمومي نهادهاي همكاري با(:  آموزش -2

 داوطلب و رسمي پرسنل به نياز مورد اطالعات ساير و بحران مديريت در نتدفي و آوار امور عمليات آموزش -1-2

  پشتيبان و همكار مسئول يها سازمان

 و همكـار  ،مسـئول  يهـا  سـازمان  مـديران  بـه  تدفين و آوار امور ويژه موارد و بحران مديريت اصول آموزش -2-2

  پشتيبان

   مردم عموم به بحران مديريت دفينت و آوار امور عمومي اطالعات ارايه و همگاني آموزش -2-3

  ريزي برنامه -3

  اضطراري شرايط براي تدفين و آوار امور راهبردي برنامه تهيه -3-1

  وتدفين آوار امور ساالنه هاي برنامه تهيه -3-2

، پيشـگيري  آمـادگي، ( چهارگانـه  مراحـل  شامل اضطراري شرايط براي تدفين و آوار امور جامع برنامه تهيه -3-3

  )بازسازي و همقابل

 مقابله پيشگيري، آمادگي،( چهارگانه مراحل شامل بحران مديريت تدفين و آوار امور اختصاصي برنامه تهيه -3-4

   زلزله و سيل ويژه به ايران شايع بحرانهاي براي )بازسازي و

   بحران مديريت دفينت و آوار امور در دخيل يها سازمان پرسنل كليه وظايف شرح تهيه -3-5

  آنها جايگاه و بحران مديريت تدفين و آوار امور جانشين پشتيبان، همكار، يها سازمان تعيين -3-6

  منابع مديريت -4

 نحـوه  و بحران مديريت تدفين و آوار امور نياز مورد )تجهيزات و امكانات( منابع ميزان و نوعتامين  و تعيين -4-1

 و جمعيـت  بـه  توجه با شهرداري هر بايد كه منابعي ويژهه ب( نپشتيبا و همكار مسئول، يها سازمان در آنان نگهداري

  )باشد داشته خود شرايط

 بـراي  بحـران  مـديريت  تـدفين  و آوار امـور  )وتجهيـزات  امكانات( منابع كارگيري به يها دستورالعمل تهيه -4-2

 داشته خود شرايط و معيتج به توجه با شهرداري هر بايد كه منابعي ويژه به( پشتيبان و همكار مسئول، يها سازمان

  )باشند
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   مديريتي ساختار ايجاد -5

 از گيـري  بهـره  بـا  تـدفين  و آوار امور در پيشگيري و بازسازي، مقابله مراحل مديريتي ساختارهاي طراحي -5-1

  "حادثه فرماندهي سامانه" اصول

 تصـميم  مراتب سلسله فمختل بخشهاي در داوطلب نيروهاي و مردم مشاركت از گيري بهره فرايند طراحي -5-2

  بحران مديريت تدفين و آوار امور در اجرا و گيري

 تيمهـاي  در جملـه  از تـدفين  و آوار امـور  سـازماني  چارت در جانشين و اصلي افراد مشخصات ليست تهيه -5-3

  عملياتي

 در لـه جم از تـدفين  و آوار امـور  سـازماني  چـارت  در ها پست از يك هر فردي صالحيت حداقل ليست تهيه -5-4

   عملياتي تيمهاي

 بـه  مربوط گزار قانون مرجع توسط مناسب قانون يا و نامه آيين تصويب پيگيري و قرارداد توافقتنامه، انعقاد -5-5

  بحران مديريت در تدفين و آوار امور در مردم مشاركت از گيري بهره نيز و سازماني بين روابط شدن اجرايي منظور

  مانور و تمرين -6

   بحران مديريت در تدفين و آوار امور داوطلب و رسمي پرسنل و مديران با توجيهي جلسات ريبرگزا -6-1

  نرابح مديريت تدفين و آوار امور زمينه در ميزي دور مانورهاي برگزاري -6-2

  مانور انواع برگزاري در كشور غيرمترقبه سوانح و حوادث ستاد با همكاري -6-3

 آوار امور گروه شده انجام مانورهاي در پشتيبان و همكار، مسئول يها سازمان عملكرد نحوه تحليل و بررسي -6-4

   امور ساير با بحران مديريت تدفين و آوار امور عمل تداخل نيز و بحران مديريت تدفين و

   پيشگيري -ب

   بحران از پيش -1

  كشور تدفين مراكز در بهداشتي و ايمني و فني اصول دستورالعمل تهيه -1-1

  كشور زايد مواد دفع مراكز در بهداشتي و ايمني و فني اصول دستورالعمل تهيه -2-1

 تدفين و آوار امور )تجهيزات و امكانات( منابع نگهداري در بهداشتي و ايمني و فني اصول دستورالعمل تهيه -3-1

   بحران مديريت

   طيور و دام ايه الشه امحاء مراكز در بهداشتي و ايمني فني، اصول دستورالعمل تهيه -4-1
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   بحران هنگام -2

 و روانـي  جسـمي،  سـالمت  و جـان  حفـظ  منظـور  بـه  مقابله هنگام در بهداشتي و ايمني نكات كليه رعايت -2-1

  بحران مديريت تدفين و آوار امور در داوطلب و رسمي كاركنان اجتماعي

 امـور  عمليـات  كـه  نحـوي  به ابلهمق هنگام در بهداشتي و ايمني نكات كليه جهت اجرائي دستورالعمل تهيه -2-2

  .نكند وارد ديده آسيب منطقه ساكنان بر جديدي خطر خود بحران، مديريت تدفين و آوار

  بحران از پس -3

 از توانسـت  مـي  كـه  بهداشتي و ايمني نكات هشدار و قوت و ضعف نقاط ثبت و شده انجام عمليات ارزيابي -3-1

 بهـره  جهـت  كشـور  غيرمترقبـه  سوانح و حوادث ستاد به ارائه( بكاهد انبحر مديريت تدفين و آوار امور عمليات حجم

  )بازسازي امر در گيري

 رفـتن  دسـت  از باعـث  آَنهـا  به توجه عدم كه بهداشتي و ايمني نكات گرفتن جدي و جديد شرايط به توجه -3-2

  .ميگردد ديده آسيب مناطق در تدفين و آوار اماكن و امكاناتتامين  در منابع

  )بحران هنگام( لهمقاب -ب

  آوار و زايد مواد تفكيك -1

  آوار و زايد مواد آوري جمع -2

  آوار و زايد مواد انتقال -3

  آوار و زايد مواد بازيافت -4

  آوار و زايد مواد دفع -5

  نجات و امداد موانع رفع و تخريب-6

  تدفين محل تعيين -7

  تدفين محل تا حادثه محل از اجساد بهداشتي و سريع انتقال و نگهداري -8

  .شوند نگهداري بايستي بهداشتي شرايط در نشده، شناسايي اجساد:  تبصره

  اجساد سريع و شرعي تغسيل يا تيمم -9

  اجساد تكفين -10

  ميت نماز برگزاري -11
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  اجساد تدفين -12

  طيور و دام هاي الشه امحاء -13

  قبور اهل شناسايي نشانه نصب -14

   بازسازي – ت

  بحران از پس جديد شرايط براساس آوار و زايد مواد بازيافت و دفع آوري جمع يها محل سازيباز و ايجاد -1

  بحران از پس جديد شرايط براساس اجساد تدفين و تكفين تغسيل، شستشو، اماكن بازسازي يا و ايجاد -2

  آوار و زايد مواد دفع ترابري شبكه نوسازي و تجهيز و تهيه -3

  اجساد انتقال ترابري شبكه ينوساز و تجهيز و تهيه -4

  طيور و دام هاي الشه انتقال ترابري شبكه نوسازي و تجهيز و تهيه -5

  بازسازي پايان از پس ملي استانداردهاي مطابق آوار و زايد مواد دفع خدمات ارائه شرايط ساير كردن فراهم -6

   بازسازي پايان از پس ملي هاياستاندارد مطابق اجساد تدفين خدمات ارائه شرايط ساير كردن فراهم -7

  : مرتبط يها سازمان

 طبـق  موظفنـد  كشـور  بحـران  مديريت تدفين و آوار امور پشتيبان و همكار يها سازمان عنوان به زير يها سازمان

 هاي كارگروه تصويب به و شود مي تهيه تدفين و )عمومي فضاهاي و معابر پاكسازي( آوار گروه كار در كه هايي برنامه

 سـازمان  بـه  تـدفين  و آوار بـه  مربـوط  مسـايل  در رسـيد  خواهـد  كشـور  غيرمترقبـه  سوانح و حوادث ستاد و گيآماد

  : كنند كمك كشور شهرداريهاي

  )كشور شهرداريهاي سازمان( كشور وزارت -1

   پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت -2

  بسيج مقاومت نيروي -3

  وترابري راه وزارت -4

  )اسالمي انقالب مسكن بنياد( سازيشهر و مسكن وزارت -5

   ايران اسالمي جمهوري احمر هالل جمعيت -6

  كشور دامپزشكي سازمان كشاورزي جهاد وزارت -7

  نيرو وزارت -8
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  كشور احوال ثبت سازمان -9

  كشور كل دادستاني -10

  بحران مديريت و پيشگيري مركز تهران شهرداري -11

  جمعه ائمه سياستگذاري شوراي -12

  زيست محيط حفاظت سازمان -13

   اسالمي تبليغات سازمان -14

  )هويت تشخيص كل اداره( اسالمي جمهوري انتظامي نيروي -15

  كشور قانوني پزشكي سازمان -16

   ايران اسالمي جمهوري مسلح نيروهاي كل ستاد -17

  نفت وزارت -18

  كشور غيرمترقبه سوانح و حوادث ستاد دبيرخانه -19

 و معـابر  پاكسـازي ( آوار كـارگروه  وظايف اجراي براي متناسبي دبيرخانه است موظف كشور ي شهرداريها سازمان

 حوادث ستاد به را بحران مديريت زمينه در خود فعاليت از گزارشي ماه سه هر و كند ايجاد تدفين و )عمومي فضاهاي

  )ان غربيسايت معاونت عمراني استانداري آذربايج( .دهد ارائه كشور غيرمترقبه سوانح و
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  مقسمت چهار

  فضاي سبزمقررات مربوط به 
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هـا   قانون شهرداري 84ها به استناد ماده  در شهرهاي بزرگ براي اداره مطلوب امورات فضاي سبز توسط شهرداري

هـا و   ان پـارك هاي بعدي و تصويب وزارت محترم كشور سازماني تحـت عنـوان سـازم    با اصالحيه 11/4/1334مصوب 

باشـند بـه    هـاي مربوطـه فعـال مـي     ها سازمان گردد كه هم اكنون در تعداد زيادي از شهرداري فضاي سبز تشكيل مي

هاي  برداران محترم از شرح وظايف سازمان قسمتي از مفاد اساسنامه يكي از سازمان منظور آشنايي هر چه بيشتر بهره

  .گردد ميهاي كشور بصورت نمونه ذيالً درج  شهرداري

  ها شهرداري سبز فضايو  ها پاركسازمان  اساسنامه از قسمتي .1

  كليات:  اول فصل

  سازمان درآمدي منابع و سرمايه:  دوم فصل

  سازمان اركان:  سوم فصل

  استخدامي و مالي امور:  چهارم فصل

  اساسنامه مفاد زا منتخبي

  كليات:  اول فصل

  سازمان نوع -2 ماده

 شود مي اداره شهرداري به وابسته بازرگاني اصولي طبق كه است مالي استقاللي و حقوقي شخصيت داراي سازمان

  .گردد مي تأسيس شهرداري قانون 84 ماده استناد به و

  سازمان اهداف و موضوع -3 ماده

 و علمـي  تحقيقات گونه هر انجام، تفريحي وسائل، ميادين، سبز فضاي، ها پارك امور كليه اداره و نگهداري و ايجاد

 هـاي  مشـي  خـط  ارائـه  و امـر  اين گسترش جهت در ريزي برنامه و طرح و سبز فضاي مسائل با ارتباط در كشاورزي

  بنيادي و اساسي

  عمليات حدود و سازمان مقر -5 ماده

 درجه در و شهر حريم و قانوني محدوده اول درجه در سازمان فعاليت حوزه و بوده ........ شهر در سازمان اصلي مقر

  .بود خواهد سازمان شوراي تصويب با استان شهرهاي ديگر محدوده سوم درجه در و ....... شهر حومه دوم

  سازمان آمد در منابع و سرمايه:  دوم فصل
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  سازمان آمد در منابع -ب -6 ماده

  .نمايد آمد در كسب زير منابع طريق از خود مالي بنيه تقويت براي تواند مي سازمان

 يهـا  پـارك  و باغـات  از حاصـله  گياه و گل فروش و شهرداري و شهر ياجاحت بر مازاد درختچه و درخت فروش. 1

  .سازمان مديره هيئت توسط شده كنترل نرخ با كنترل تحت

، بـازي  وسـائل  زا اعـم  شـهرداري  يها پارك در مستقر رفاهي خدمات و تفريحي تسهيالت از ناشي آمدهاي در. 2

  .غيره و رستوران، تابفروشيك ،گل و نهال انواع تكثير و كشت، گلفروشي ،قايقراني

 از پـس  و سـازمان  مالي مقررات طبق بر طريق اين از استفاده نوع هر يا چوب صورت به مقطوعه اشجار فروش. 3

  .سازمان شوراي از مجوز كسب

 مختلـف  يها ارگان و دولتي و خصوصي هاي بخش با گذاري سرمايه و همكاري و مشاركت از ناشي آمدهاي در. 4

  .سازمان موضوع با تباطار در مملكتي

 و حقيقـي  اشـخاص  از اعـم  مـراجعين  بـراي  گلكـاري  و زراعتي خدمات و كارشناسي و مشاوره از ناشي درآمد. 5

  .اجرا و پيشنهاد و طرح تهيه قالب در حقوقي

 واگـذار  يـا  پرداخـت  شـهرداري  بـه  سبز فضاي گسترش و ايجاد جهت كه مردم هداياي و دولت كمك گونه هر. 6

  .شد خواهد محسوب سازمان سرمايه جزء و منتقل سازمان هب شود مي

  سازمان اركان:  سوم فصل

  – 8 ماده

  سازمان شوراي - الف

  مديره هيئت - ب

  عامل مدير - ج

  )حسابرس( بازرس - د

  : باشد مي زير شرح به نفر 7 از مركب سازمان شوراي -9 ماده

  )سازمان شوراي رئيس( شهردار. 1

  كشور وزارت آن غياب در و كشور هاي رداريشه سازمان نماينده. 2

  استانداري روستايي و شهري امور دفتر كل مدير. 3
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  شهرداري شهري خدمات معاون. 4

 افـراد  زا وجود عدم صورت در، استان طبيعي منابع و كشاورزي كل ادارات كارشناسان و مديران بين از نفر سه. 5

  .دارشهر انتخاب به سبز فضاي امور در بصير و مطلع

  : سازمان شوراي فيوظا اهم -11 ماده

  اساسنامه در شده بيني پيش اهداف و ايفظاساس و بر سازمان كلي مشي خط و برنامه تصويب. 1

  شهردار طرف زا شده معرفي افراد بين از مديره هيئت ،انتخابي اعضاي انتخاب. 2

  .آن تغييرات و سازمان هاي برنامه و بودجه تفريغ و بودجه اصالح و متمم، بودجه تصويب. 3

  .گيرند مي قرار جلسه دستور در اساسنامه و اهداف قالب در كه هايي موضوع به نسبت تصميم اتخاذ. 4

  : مديره هيئت تركيب -12 ماده

  : از عبارتند كه باشد مي البدل علي نفر يك و اصلي عضو نفر سه از مركب سازمان مديره هيئت

  .داشت خواهد را مديره هيئت رياست سمت كه اصلي عضوبه عنوان  شهرداري شهري خدمات معاون - الف

 مـورد  تجـارب  و اطالعـات  و كافي تعهد داراي كه افرادي بين از مديره هيئت البدل علي و اصلي عضو نفر دو - ب

 قلحـدا  بـا  باشـند  داشـته  سازمان اهداف و امور به نسبت الزم بصيرت و بوده شهري مسائل و سبز فضاي امور در نياز

 انتخـاب  سـازمان  شـوراي  تصويب و شهردار پيشنهاد به كشاورزي هاي رشته در اترجيح كارشناسي حد در تحصيالت

  .شوند مي

  : مديره هيئت اختيارات و وظايف اهم - 16 ماده

  .سازمان شوراي العاده فوق و عادي جلسات در متخذه تصميمات آوردن دراجرا  مرحله به - الف

  سازمان شوراي به تأييد جهت آن ارسال و زيان و سود حساب و ترازنامه بررسي -ب

  .تصويب جهت سازمان شوراي به سازمان مشي خط پيشنهاد و ريزي برنامه - ج

 بـراي  سـازمان  شـوراي  بـه  ارسـال  و عامـل  مدير پيشنهاد بودجه تفريغ و بودجه اصالح و متمم،بودجه بررسي -د

  .نهايي تصويب

 جهـت  پيشـنهاد  و مربوطـه  هـاي  اصـالحيه  و سـازمان  استخدامي و اداري و مالي ايه نامه آئين تنظيم و تهيه - ه

  .سازمان شوراي از پس تصويب

  : عامل مدير اختيارات و وظايف اهم - 21 ماده



  شهريدمات خ
  

81  

 

 امـوال  و مـالي  منـابع  حـافظ  و داشتهبه عهده  را ها دارايي و سرمايه حفاظت و سازمان اداره مسئوليت عامل مدير

  : گردد مي تعيين شرح به عامل مدير هاي مسئوليت اهم، باشد مي منقول غير و منقول

 و هـا  نامـه  آئـين  طبـق  مصـوبه  بودجـه  حـدود  در سازمان حقوقي و مالي و اداري و اجرايي عمليات كليه انجام. 1

  .مربوطه مقررات

  .سازمان مالي هنام آئين و اساسنامه مفاد رعايت با دولتي بانكهاي در ارزي و ريالي از اعم حساب افتتاح. 2

  .مديره هيئت به تسليم جهت بودجه تفريغ و اصالح و متمم، بودجه تنظيم و تهيه. 3

 طـرح  و بررسـي  جهت سازمان عمليات و مالي هاي گزارش ساير و زيان و سود حساب و ترازنامه تنظيم و تهيه. 4

  .سازمان شوراي به آن تسليم و مديره هيئت در

 اداره )كفـايي  خـود ( بازرگـاني بـه صـورت    كـه  اساسنامه مفاد رعايت جهت در انسازم اجرايي عمليات هدايت. 5

  گردد مي

  : آن وظائف اهم و )حسابرس( بازرس انتخاب -22 ماده

 و مالي مسائل به وارد و كاردان و متعهد و صالح و بصير اشخاص ميان از سازمان شوراي توسط )حسابرس( بازرس

  : داشت خواهدبه عهده  را زير وظايف و شد اهدخو انتخاب سال يك مدت براي حسابرسي

 امضاء و سازمان ساليانه يها گزارش ساير و بودجه تفريغ و بودجه و بيالن ترازنامه به نسبت نظر اظهار و رسيدگي

  .مديره هيئت رئيس و مذكور شواري رئيس به سازمان شوراي تشكيل از قبل روز پانزده آن تسليم و آنها

  استخدامي و مالي امور:  چهارم فصل

 مـالي  هـاي  نامـه  آئين شدن انتخاب از پس ماه 2 مدت ظرف است موظف سازمان مديره هئيت اولين - 27 ماده

 جهـت  العاده فوق شوراي تصويب از پس و تهيه را سازمان تشكيالتي و استخدامي و فني و اجرايي ضوابط و معامالت

  .نمايد ارسال كشور وزارت تاييد

 مصـوب  هـا  شـهرداري  مالي نامه آئين باشد نداشته خاص معامالتي و مالي نامه آئين سازمان كه زماني تا:  تبصره

 بـه  شـهردار  و شـهر  انجمـن  جـاي  بـه  صورت اين در .بود خواهد مالك سازمان اساسنامه مفاد رعايت با 12/4/1346

  .شد خواهند جايگزين عامل مدير و مديره هيئت ترتيب

 و شـد  خواهـد  عمل تجارت قانون طبق بر است نشده بيني پيش اساسنامه اين در كه مواردي به نسبت -29 ماده

 مقـررات  طبـق  تصويب از پس تا شد خواهد سازمان شوراي به اصالحي پيشنهاد مديره هيئت طرف از صورت اين در
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  .دنماين اقدام و اخذ كشور وزارت نظريه

 31/3/1374 مصوب ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون. 2 

 تغييـر  قـانون  اين تصويب تاريخ از ها آن وري بهره و تداوم و ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ منظور به - 1 ماده

  .باشد مي ممنوع ضروري موارد در جز ها شهرك و شهرها قانوني محدوده از خارج در ها باغ و زراعي اراضي كاربري

 نماينـدگان  از مركـب  كميسـيوني  عهـده  بـه  هـا  بـاغ  و اعـي زر اراضـي  كاربري تغيير ضروري موارد در - 1 تبصره

 هر در كه استانداري و زيست محيط حفاظت سازمان و سازندگي جهاد شهرسازي،  و مسكن كشاورزي، هاي وزارتخانه

 اكثريـت  آراء واجـد  كـه  مزبور كميسيون تصميمات و گردد مي محول شود مي تشكيل كشاورزي وزارت نظر زير استان

 نسبت استعالم  يا تقاضا دريافت تاريخ از ماه دو مدت ظرف است موظف كميسيون اين و بود خواهد معتبر باشد اعضاء

  .نمايد اقدام پاسخ صدور به

 كشـاورزي  وزارت هـا  شهرك و شهرها قانوني محدوده از خارج در ها باغ و زراعي اراضي تشخيص مرجع - 2 تبصره

 مجـاز  كرد خواهد تعيين كشاورزي وزارت كه ضوابطي طبق روستاها در قانون اين موضوع اراضي كاربري تغيير و است

  .باشد مي

 تغيير و ها باغ و زراعي اراضي تفكيك موارد در مكلفند رسمي اسناد دفاتر و امالك و اسناد ثبت ادارات - 3 تبصره

 اعمال را مذكور وزارت نظر و استعالم كشاورزي وزارت از ها شهرك و شهرها قانوني  محدوده از خارج در ها آن كاربري

  .نمايند

 هشـتاد  شود مي داده كاربري تغيير مجوز قانون اين مقررات طبق ها باغ و زراعي اراضي به كه مواردي در - 2 ماده

 مـالكين  از عوارض بابت كاربري تغيير از پس زمين ارزش احتساب با مذكور هاي باغ  و اراضي روز قيمت %)80( درصد

 اقتصـاد  امور وزارت توسط قانون اين موضوع اراضي ارزش تقويم نحوه. گردد مي واريز كشور كل داري خزانه به و وصول

  .رسيد خواهد وزيرانهيات  تصويب به و تعيين دارايي و

 طبـق  كوچـك  مسـاحت  در بضاعت كم مالكين شخصي سكونتراي ب باغ و زراعي زمين كاربري تغيير - 1 تبصره

 مشـمول  دامـي  و كشـاورزي  بخش نيازهاي ساير همچنين و نمايد مي مشخص شاورزيك  وزارت كه تعاريفي و ضوابط

  .بود نخواهد ماده اين موضوع عوارض پرداخت

را ) متصـل يـا منفصـل   ( هـا  شـهرك ت جهـات توسـعه شـهرها و    اسـ  مكلف شهرسازي و مسكن وزارت - 2 تبصره
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 و نمايـد  اسـتفاده  كشـاورزي  قابـل  غير و زراعي غير اراضي از و طراحي ها باغ و  زراعي اراضي از خارج در المقدور حتي

  .برساند ممكن حداقل به را شهرها قانوني محدوده داخل موجود هاي باغ و زراعي اراضي كاربري تغيير

 تغيير را ها باغ و زراعي اراضيغيرمجاز،  كه قانون اين موضوع هاي باغ و زراعي اراضي متصرفين يا مالكين - 3 ماده

 ها باغ و اراضي بهاي برابر سه تا نقدي جزاي پرداخت به 2 ماده موضوع عوارض پرداخت به الزام بر الوهع دهند كاربري

 يك از حبس به مذكور مجازات بر عالوه جرم تكرار صورت در. شد خواهند محكوم جديد كاربري با زمين روز قيمت به

 مراجـع  بـه  را قـانون  ايـن  از متخلفـين  هـاي  هپروند است موظف كشاورزي وزارت. شد خواهند محكوم ماه شش تا ماه

 نوبت از خارج در و صادر را قانون اين در مذكور موارد به مربوط عمليات توقيف دستور مذكور مراجع تا ارسال قضايي

  .نمايند صادر قطعي حكم مربوطه ضوابطبراساس  و رسيدگي

 مؤسسـات  و هـا  شـركت  و عمومي نهادهاي و ها شهرداري و دولتي يها شركت و مؤسسات و ها سازمان - 1 تبصره

  .باشند مي قانون اين مقررات مشمول نيز است نام ذكر مستلزم ها آن به نسبت قانون شمول كه دولتي

 صـالحه  دادگـاه  تشـخيص  بـه  قانون اينراي اج در كه نهادها و ها شهرداري و دولت كاركنان از يك هر - 2 تبصره

 صـورت  در و جديـد  كـاربري  با زمين روز قيمت به ها باغ و اراضي بهاي برابر هس تا نقدي جزاي به باشند نموده تخطي

 متخلـف  سـردفتران . شـد  خواهند محكوم ها شهرداري و دولتي خدمات از دايم انفصال به مذكور جريمه بر عالوه تكرار

  .شد خواهند محكوم خدمت از تعليق سال دو تا ماه شش به نيز

 در را قـانون  ايـن  موضوع درآمدهاي از %)80( درصد هشتاد معادل اعتباري لهسا همه است مكلف دولت - 4 ماده

 زيربنـائي  امـور  مصـرف  بـه  مربوطـه  قـانوني  ضـوابط  طبق مزبور وزارت تا نمايد منظور كشاورزي وزارت ساليانه بودجه

 مـوات  اراضي ياءاح و آب تأمين خاكي بندهاي و سدها كشي، زه آبياري، كانال، احداث اراضي، تسطيح شامل كشاورزي

 غيـر  هاي زمين  سازي آماده و مطالعه منظور به قانون اين موضوع درآمد از باقيمانده %20 درصد بيست و برساند باير و

  .گيرد مي قرار شهرسازي و مسكن وزارت اختيار در ها شهرك ايجاد و شهرها توسعهراي ب زرع و كشت قابل

 عـالي راي شـو  تأسـيس  قـانون  5 ماده كميسيون در كشاورزي وزارت هنمايند قانون اين تصويب تاريخ از - 5 ماده

  .داشت خواهد عضويت ايران معماري و شهرسازي

 بـزرگ  ورزشگاه به مربوط اراضي هكتار صد يك و هزار يك از كشت قابل غير اراضي هكتار سيصد مقدار - 6 ماده

  .شد خواهد عمل قانون اين با مطابق اراضي بقيه با و يافته اختصاص مذكور ورزشگاه احداث جهت اصفهان

 ايـن  اجرايـي  نامـه  آيـين  است مكلف مذكور وزارت و باشد مي قانون اينراي اج مسئول كشاورزي وزارت - 7 ماده
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  .برساند وزيرانهيات  تصويب به و تهيه ماه سه مدت ظرف را قانون

  .گردد مي لغو قانون اين با مغاير مقررات و قوانين كليه - 8 ماده

  1/8/1385 مصوب ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون اصالح انونق .3

 زيـر  شـرح  بـه  اسـالمي راي شـو  مجلـس  31/3/1374 مصوب ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون - 1 ماده

  :گردد مي اصالح

 هـاي  تبصره عنوان هب تبصره چهار و اصالح زير شرح به مذكور قانون  )1( ماده )3( و )2(، )1( هاي تبصره - 2 ماده

  .گردد مي الحاق آن به )7( و )6(، )5(، )4(

 از مركب كميسيوني عهده به استان هر در ها باغ و زراعي اراضي كاربري تغيير ضروري موارد تشخيص - 1 تبصره

 زيسـت  محـيط  حفاظت مديركل شهرسازي، و مسكن سازمان رييس اراضي، امور مدير  جهادكشاورزي، سازمان رييس

  .گردد  مي تشكيل جهادكشاورزي سازمان رياست به كه باشد مي استاندار نماينده نفر يك و ستانا آن

  .نمايد شركت كميسيون جلسات درراي  حق بدون تواند  ميذيربط   يراياج دستگاه نماينده

 ظـر ن مطـابق  اسـتعالم  يـا  تقاضـا  دريافـت  تاريخ از ماه دو مدت ظرف حداكثر است موظف جهادكشاورزي سازمان

  .نمايد اقدام پاسخ صدور به نسبت كميسيون

 گردد مي تشكيل مذكور سازمان رييس نظر زير ها استĤن جهادكشاورزي هاي سازمان در فوق كميسيون دبيرخانه

 بـه  هـا  درخواسـت  نمـودن  مطرح اوليه، كارشناسي بررسي  پرونده، تكميل و تشكيل تقاضا، دريافت وظيفه دار عهده و

  .باشد مي مصوبات و سوابق نگهداري و كميسيون در نوبت

 نظـر  اداري، و قضـايي  مراجـع  و اسـت  جهادكشـاورزي  وزارت هـا،  باغ و زراعي اراضي تشخيص مرجع – 2 تبصره

 مـورد  سـازمان  نظر رعايت به موظف اداري مراجع و نمايند مي استعالم زمينه اين در راذيربط   جهادكشاورزي سازمان

 دادگسـتري  رسـمي  كارشناس نظر منزله به قضايي مراجعراي ب استان جهادكشاورزي نسازما نظر. بود خواهند اشاره

  .شود مي تلقي

 مـوارد  در مكلفنـد  مربـوط  مراجـع  و هـا هيات  ساير و رسمي اسناد دفاتر و امالك اسنادو ثبت ادارات – 3 تبصره

 از هـا  شهرك و شهرها قانوني محدوده از خارج در ها آن كاربري تغيير و ها باغ و زراعي اراضي تقسيم و افراز تفكيك،

  .نمايند اعمال را مذكور وزارت نظر و نموده استعالم جهادكشاورزي وزارت جهادكشاورزي هاي سازمان
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 هـاي  كارگـاه  و كشـاورزي  توليدات ساير و ماهي پرورش ها، مرغداري ها، دامداري  ها،  گلخانه احداث – 4 تبصره

  .شود نمي محسوب كاربري تغيير و بوده كشاورزي بخش توليدات كردن بهينه روستاها در غذايي و تكميلي صنايع

 جهـاد  هـاي  سـازمان  موافقـت  با محيطي  زيست ضوابط رعايت با و بوده مستثني ماده اين شمول از مذكور موارد

  .باشد مي بالمانع ها استĤن كشاورزي

 و بـوده  هادي طرح ضوابط مشمول صوب،م هادي طرحراي دا روستاهاي قانوني محدوده داخل اراضي – 5 تبصره

  .باشند مي مستثني قانون اين در مقرر ضوابط كليه از

 هـاي  كميسـيون  عملكـرد  ارزيـابي  و نظارت و يراياج رويه وحدت ايجاد و كلي روش تعيين منظور به – 6 تبصره

  .گردد مي تشكيل )ياراض امور سازمان( جهادكشاورزي وزارت در مركزي دبيرخانه ماده، اين )1( تبصره موضوع

 تغييـر  مجوز كه مواردي در ماده اين )1( تبصره موضوع هاي كميسيون تصميمات درمورد نظر تجديد – 7 تبصره

 يـا  جهادكشاورزي وزير رياست به كميسيوني عهده به جهادكشاورزي وزارت پيشنهاد و تشخيص با شده صادر كاربري

 محيط حفاظت سازمان و كشور شهرسازي، و مسكن هاي وزارتخانهذيربط   معاونان عضويت با و وي االختيار تام نماينده

  .نمايد شركت مذكور جلسات درراي  حق بدون و مورد حسب تواند ميذيربط   يراياج دستگاه نماينده. باشد مي زيست

 بـه  و تعيـين  يرايـ دا و اقتصـادي  امور وزارت توسط قانون اين موضوع اراضي ارزش تقويم نحوه« عبارت – 3 ماده

 شـرح  بـه  آن )2( و )1( هاي تبصره و حذف مذكور قانون  )2( ماده متن انتهاي از »رسيد خواهد وزيرانهيات  تصويب

  .گردد مي الحاق )3( تبصره عنوان به تبصره يك و اصالح ذيل

راي ب فقط مربع متر پانصد تا زمين صاحبان شخصي سكونتراي ب ها باغ و زراعي اراضي كاربري تغيير – 1 تبصره

 و تبـديلي  صنايع واحدهاي همچنين و هاي گلخĤنه توليدات آبزيان، پرورش ها، مرغداري ها، دامداري احداث و يكبار

  .بود نخواهد ماده اين موضوع عوارض پرداخت مشمول دستي صنايع و كشاورزي بخش تكميلي

راي شـو  مجلـس  مصـوب  اي ايهسـرم  هـاي  يرايـ دا تملك هاي طرح نياز مورد هاي باغ و زراعي اراضي – 2 تبصره

 مسـتثني  مـاده  ايـن  موضوع عوارض پرداخت از مردم نياز مورد عمومي خدمات هاي طرح و )استاني – ملي( اسالمي

  .باشد مي مربوط مقررات و قوانين تابع و بوده

 از متشـكل  اي نفـره  سـه  كميسـيون  توسـط  قانون اين موضوع هاي باغ و زراعي اراضي ارزيابي و تقويم – 3 تبصره

 انجـام  هـا  شهرسـتان  از يـك  هـر  در اسـتان  يرايـ دا و اقتصـادي  امـور  استانداري، جهادكشاورزي، سازمان نمايندگان

  .پذيرد مي
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  :گردد مي اصالح ذيل شرح به آن )2( تبصره و مذكور قانون )3( ماده – 4 ماده

 اخـذ  بـدون  و غيرمجاز صورت به كه قانون اين موضوع هاي باغ و زراعي اراضي متصرفان يا مالكان كليه – 3 ماده

 بـه  بنـا،  قمـع  و قلع بر عالوه نمايند، كاربري تغيير به اقدام قانون اين )1( ماده  )1( تبصره موضوع كميسيون از مجوز

 نظـر  مورد كه جديد كاربري با زمين روز قيمت به ها باغ و زراعي اراضي بهاي برابر سه تا يك از نقدي جزاي پرداخت

  .شد خواهند محكوم ماه  شش تا ماه يك از حبس و نقدي جزاي حداكثر به جرم تكرار صورت در و است  بوده متخلف

 صـالحه  دادگـاه  تشـخيص  به قانون اينراي اج در كه نهادها و ها شهرداري و دولت كاركنان از هريك – 2 تبصره

 قيمـت  به ها باغ و زراعي اراضي بهاي برابر سه تا يك از نقدي جزاي به صادره مجوز ابطال ضمن باشند  نموده تخطي

 از دائم انفصال به مذكور جريمه بر عالوه تكرار صورت در و است  بوده متخلف نظر مورد كه جديد كاربري با زمين روز

 در و خدمت از تعليق سال دو تا ماه شش به نيز متخلف سردفتران. شد خواهند محكوم ها شهرداري و دولتي خدمات

  .شوند مي محكوم سردفتري از محروميت و حبس هما شش به تكرار صورت

  :گردد مي اصالح زير شرح به مذكور قانون )4( ماده – 5 ماده

 در را قـانون  ايـن  موضوع درآمدهاي از %)80( درصد هشتاد معادل اعتباري ساله  همه است مكلف دولت - 4 ماده

 زيربنـايي  امور مصرف به مربوطه قانوني ضوابط بقط مزبور وزارت تا نمايد منظور جهادكشاورزي وزارت ساليانه بودجه

 اراضـي  احيـاي  و آب تـأمين  خـاكي،  بندهاي و سدها زهكشي، آبياري، كانال، احداث اراضي، تسطيح شامل كشاورزي

 ايـن  موضـوع  درآمـد  از باقيمانـده   %)20( درصد بيست و برساند قانون اينراي اج و دادرسي هاي هزينه و باير و موات

 شـهرك  ايجـاد  و روستاها و شهرها توسعهراي ب زرع و كشت غيرقابل هاي زمين سازي آماده و مطالعه نظورم به قانون

  .گيرد مي قرار شهرسازي و مسكن وزارت اختيار در ها

  :گردد مي الحاق مذكور قانون به )12( الي )7( مواد عنوان به زير موارد – 6 ماده

  :نمايد رعايت را زير موارد ها ضرورت تشخيص در است موظف  )1( ماده )1( تبصره موضوع كميسيون – 7 ماده

  .متقاضي توسط جديد كاربري با متناسبذيربط   يراياج دستگاه از الزم مجوز اخذ -1

  .ايران معماري و شهرسازي عاليراي شو مصوب اي ناحيه و اي منطقه كالبدي، هاي طرح ضوابط -2

  .مسلح نيروهاي درخواست به رسيدگي در سلحم نيروهاي فرماندهي ستاد مصوبه مطالبه -3

 كـاربري  حفـظ  بـر  مبنـي  قانون كلي روح به باتوجه گذاري سرمايه و توليد تداوم و زيست محيط حفظ ضوابط -4

  .ها باغ و زراعي اراضي
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  .ذيربط  دستگاه سوي از صادره مجوزهاي مطابق مربوط فني ضوابط و اصول استانداردها، -5

 بـرق،   آب، ماننـد  زيربنـايي تاسيسات  و خدمات واگذاري و تأمين و ساخت پروانه يا مجوز ههرگون صدور – 8 ماده

 هـاي  وزارتخانـه  توسـط  قـانون  ايـن  )1(ماده موضوع ها باغ و زراعي اراضي درذيربط   هاي دستگاه سوي از تلفن و گاز

 كميسـيون  تأييـد  از پـس ا صرفط ذيرب  مراجع ساير و ها شهرداري ها، استانداري شهرسازي، و مسكن جهادكشاورزي،

 برابـر  مـاده  ايـن  از متخلـف . بـود  خواهـد  مجاز كاربري تغيير ضرورت بر مبني قانون اين )1( ماده )1( تبصره موضوع

  .شد خواهد مجازات قانون اين )3( ماده مقررات

 و شـهرها  ونيقـان  محـدوده  داخـل  در واقـع  هـا  بـاغ  و زراعـي  اراضـي  كاربري تداوم از حمايت منظور به - 9 ماده

 موظفنـد  هـا  شـهرداري  و دولـت  باشـند،  مـي  كشـاورزي  كـاربري راي دا تفصـيلي  و جامع هاي طرح در كه ها شهرك

  .دهند قرار ها آن مالكان اختيار در ها شهرداري سبز فضاي تعرفه مطابق را شهري خدمات و تسهيالت

 بـه  بنـا  كـه  اقـداماتي  سـاير  و ماسه و شن زايشاف يا برداشتن بنا، ايجاد قالب در كاربري تغيير هرگونه - 10 ماده

 از مجـوز  اخـذ  بـدون  و غيرمجـاز  طـور   بـه  چنانچـه  گردد، مي محسوب كاربري تغيير جهادكشاورزي وزارت تشخيص

 مكلفنـد  محـل  جهادكشـاورزي  مـأموران  و بوده جرم پذيرد، صورت قانون اين  )1( ماده  )1( تبصره موضوع كميسيون

  .نمايند اعالم قضايي مراجع به انعكاس جهت متبوع اداره به را مراتب و داماق عمليات توقف به نسبت

 بنا است موظف انتظامي نيروي دهد ادامه خود اقدامات به جهادكشاورزي اعالم از پس مرتكب چنانچه – 1 تبصره

  .نمايد جلوگيري مرتكب عمليات ادامه از جهادكشاورزي درخواست به

 حضـور  بـا  نباشـد  دادسـرا  كـه  نقـاطي  در و دادسـرا  نماينده حضور با موظفند زيجهادكشاور مأموران – 2 تبصره

 را زمـين  وضعيت و اقدام مستحدثات و بنا قمع و قلع به نسبتا رأس مجلس صورت تنظيم ضمن محل دادگاه نماينده

  .نمايند اعاده اوليه حالت به

 كميسـيون  از هـا  باغ و زراعي اراضي ريكارب حفظ قانونراي اج در كه حقوقي و حقيقي اشخاص كليه – 11 ماده

 اراضـي  كـاربري  تغييـر  مجـوز  1374 مصـوب  هـا  باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون )1( ماده )1( تبصره موضوع

 بـه  نسـبت  قـانون،  ايـن  شدن االجرا الزم از پس ماه نه مدت ظرف حداكثر موظفند اند نموده دريافت را ها باغ و زراعي

 مقـررات  مشـمول  موضـوع  شده تعيين مهلت در اقدام عدم صورت در. نمايند اقدام مربوطه زمجو موضوع طرحراي اج

  .خواهدشد قانون اين

 و هـا  راه ايمنـي  قـانون  اصـالح  قانون )17( ماده موضوع قانوني حريم از پس مستحدثات هرگونه ايجاد – 12 ماده
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  .باشد مي مجاز قانون اين )1( ماده )1( رهتبص رعايت با فقط باغي و زارعي اراضي درمورد 1379 مصوب آهن راه

  .يابد مي تغيير )14( و )13( مواد به آن شماره و اصالح زير شرح به مذكور قانون )7( ماده – 7 ماده

  .باشد مي آن يراياج هاي نامه آيين و قانون اينراي اج مسؤول جهادكشاورزي وزارت – 13 ماده

 مسـكن  هاي وزارتخانه همكاري با را قانون اين يراياج هاي نامه يينآ است موظف جهادكشاورزي وزارت – 14 ماده

 ارائـه  وزيـران هيـات   بـه  تصويبراي ب و تهيه ماه سه مدت ظرف زيست محيط حفاظت سازمان و كشور شهرسازي، و

  .نمايد

  .يابد مي تغيير )15( ماده به آن شماره و اصالح ذيل شرح به مذكور قانون )8( ماده – 8 ماده

 و دولـت  درآمدهاي از برخي وصول قانون )77( ماده جمله از قانون اين با مغاير مقررات و قوانين كليه – 15 ماده

  .گردد مي لغو 28/12/1373 مصوب معين موارد در آن مصرف

   24/10/1374 مصوب ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون يراياج نامه آيين .4 

  11/11/74: تاريخ                                          هـ 15398 ت 13105: شماره

 وزارت 14/5/1374 مـورخ  8862/300/2719 شـماره  پيشنهاد به بنا 24/10/1374 مورخ جلسه در وزيرانهيات 

 يـاد  قـانون راي اجـ  نامه آيين )1374 مصوب( ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون )7( ماده استناد به و كشاورزي

  :نمود تصويب زير شرح به را شده

 بـه  نامه آيين اين در پس اين از كه )1374 مصوب( ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانونراي اج در - 1 ماده

  :هستند مربوط هاي تعريفراي دا زير هاي عبارت - شود مي ناميده قانون اختصار

 تقسـيمات  ضـوابط  و تعـاريف  قانون )4( ماده )1( تبصرهبراساس  كه است اي محدوده: شهر قانوني محدوده - الف

  .باشد رسيدهذيربط   مراجع تصويب به - 1362 مصوب - كشوري

  .باشد رسيدهذيربط   قانوني مراجع تصويب به كه است اي محدوده: شهرك قانوني محدوده - ب

 قـانوني  اجـع مر تصـويب  به كه است اي محدوده روستا، بهسازي يا هادي هاي طرح در: روستا قانوني محدوده - ج

  .است روستا موجود مسكوني محدوده بهسازي، يا هادي طرح فاقد روستاهاي در و باشد رسيدهذيربط  

 هـاي  اسـتانداري  و زيسـت  محـيط  حفاظت سازمان سازندگي، جهاد و شهرسازي و مسكن هاي وزارتخانه - 2 ماد

 كميسـيون  تشـكيل  جهـت  اسـتان  هـر  در را خـود  نماينده كشاورزي،  وزارت درخواست به بنا موظفند كشور، سراسر
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 ياد وزارت به شود، مي  ناميده كميسيون اختصار به نامه آيين اين در پس اين از كه قانون، )1( ماده )1( تبصره موضوع

  .كند مي صادر را كميسيون در شده ياد نمايندگان عضويت حكم كشاورزي وزير. كنند معرفي شده

 اسـتان  هـر  در شـده  يـاد  سازمان و شود مي مستقر استان كشاورزي سازمان در آن دبيرخانه و كميسيون - تبصره

  .كند مي تعيين را دبيرخانه مسئول

 جـز  بـه  تملـك  تحت هاي باغ يا اراضي كاربري تغيير بر مبني وي قانوني جانشين يا متقاضي درخواست - 3 ماده

 ثبت كميسيون دبيرخانه در الزم مدارك و اداسن تصاوير انضمام به  قانون )1( ماده )2( تبصره موضوع هاي درخواست

 در را شده ياد هاي درخواست  كميسيون. گيرد مي قرار كميسيون كار دستور در رسيدگيراي ب ثبت، تاريخ ترتيب به و

 ظرف حداكثر و دهد مي قرار بررسي مورد ها، شهرداري و مربوط يراياج هاي دستگاه نظرات اخذ از پس لزوم، صورت

 بـه  بالفاصـله  را مقـررات  و كند مي گيري تصميم ها آن مورد در اعضا اكثريتراي  با دبيرخانه، در ثبت  اريخت از ماه دو

  .نمايد مي اعالم متقاضي

 مراجع ساير و هادي يا جامع هاي طرح تصويب قانوني مراجع ايران، معماري و شهرسازي عاليراي شو - 1 تبصره

  .كنند مي تعيين را قانون )2( ماده موضوع باغ يا مينز  جديد كاربري مورد حسب مربوط، قانوني

 آن، از قسـمتي  يـا  درخواسـت  موضوع باغ يا زراعي زمين كاربري تغير با موافقت صورت در كميسيون - 2 تبصره

 جديد، كاربريراي ب باغ يا زمين روز قيمت تعيين منظور به ملك، كامل  مشخصات و )كروكي ( نقشه با همراه را مراتب

 درصـد  هشتاد واريز بر مبني  الزم گواهي اخذ از پس و كند مي اعالم مربوط استان يرايدا و اقتصادي امور كل دارها به

 و صـادر  را كـاربري  تغيير مجوز كشور، كل داري خزانه حساب به قانون )2( ماده موضوع باغ و زمين روز ارزش %)80(

  .نمايد مي اعالم وي قانوني جانشين  يا متقاضي به

 قـانوني  محـدوده  از خـارج  در هـا  بـاغ  و زراعـي  اراضي تشخيص ضوابط است موظف كشاورزي وزارت - 3 صرهتب

  .كند ابالغ ها استان كشاورزي هاي سازمان به اجرا جهت و تعيين  نامه آيين اين ابالغ تاريخ از ماه يك ظرف را شهرها

 ضـوابط  نامـه،  آيـين  اين ابالغ تاريخ از ماه سه ظرف حداكثر است موظف يرايدا و اقتصادي امور وزارت - 4 تبصره

ـ  و تهيـه  را قـانون  موضوع كاربري تغيير مشمول  اراضي ارزش تقويم چگونگي به مربوط  وزيـران هيـات   تصـويب راي ب

  .كند پيشنهاد

 محـدوده  از خـارج  در هـا  بـاغ  و زراعـي  اراضي موظفند رسمي اسناد دفاتر و امالك و اسناد ثبت ادارات - 4 ماده

  .شود مي  ابالغ و تهيه كشاورزي وزير توسط شهرها ونيقان



 آنچه يك شهردار بايد بداند      

90 

 

ـ  باغ و زراعي زمين كاربري تغيير به مربوط تعاريف و ضوابط است موظف كشاورزي وزارت - 5 ماده  سـكونت راي ب

 پرداخت مشمول كه را دامي و كشاورزي بخش نيازهاي همچنين كوچك،  هاي مساحت در بضاعت كم مالكان شخصي

 كميسـيون  بـه  اجـرا راي ب و تهيه  نامه آيين اين ابالغ تاريخ از ماه يك ظرف باشند، نمي قانون )2( هماد موضوع عوارض

  .كند ابالغ قانون )1( ماده )1( تبصره موضوع

 همـاهنگي  با سازندگي جهاد وزارت وظايف ساير و دامي امور بخش در ماده اين موضوع تعاريف و ضوابط - تبصره

  .دشو مي تهيه شده ياد وزارت

 هـا  شـهرك  و شـهرها  توسـعه  جهات است مكلف قانون )2( تبصرهراي اج در شهرسازي و مسكن وزارت - 6 ماده

 قابـل  غيـر  و زراعـي  غيـر  اراضـي  از و طراحـي  هـا  بـاغ  و زراعي اراضي از خارج در المقدور حتي را )منفصل يا متصل (

  .كند اخذ اراضي  بودن كشاورزي قابل غير و زراعي غير مورد در را كشاورزي وزارت نظر و كند استفاده كشاورزي

 كاربري تغيير رساندن حداقل به چگونگي به مربوط دستورالعمل است موظف شهرسازي و مسكن وزارت - تبصره

 دسـتگاه  بـه  و تهيـه  نامه آيين اين ابالغ تاريخ از ماه دو ظرف را شهرها قانوني  محدوده داخل هاي باغ و زراعي اراضي

  .كند غابال مربوط هاي

 و قـانون  )3( مـاده  موضـوع  تخلـف  احـراز  از پـس  هـا  اسـتان  كشاورزي هاي سازمان و كشاورزي وزارت - 7 ماده

 شـده  يـاد  مراجـع  از را اقـدامات  و عمليات توقف قضايي، مراجع به متخلفان معرفي ضمن مورد حسب آن، هاي تبصره

 و صـادر  را قـانون  مغـاير   اقـدامات  و عمليات توقف تموق دستور نوبت از خارج ابتدا قضايي مراجع. كند مي درخواست

 بـه  متخلـف  محكوميـت  صـورت  در. كنـد  مي صادر را مقتضي حكم و رسيدگي تخلفات به مربوط مقررات برابر سپس

تاسيسات  و بنا مجوز جريمه، وصول از پس دادگاه حكم برابر است موظف مربوط قانوني مراجع  نقدي، جريمه پرداخت

  .كند صادر را

 جداگانـه  هاي رديف تحت را قانون موضوع عمراني اعتبارات سال هر است مكلف بودجه و برنامه سازمان - 8 ادهم

 اليحـه  در %)20( درصـد  بيسـت  و %)80( درصد هشتاد ترتيب به شهرسازي  و مسكن وزارت و كشاورزي وزارتراي ب

 بـه  سال هر كشور عمومي درآمد  به قانون عموضو واريزي وجوه %)100( صد در صد معادل. كند منظور ساالنه بودجه

 تـا  گيـرد  مي قرار شهرسازي و مسكن و كشاورزي هاي وزارتخانه اختيار در مربوط اعتبارات محل از شده، ياد نسبتهاي

  .برسد مصرف به قانون )4( ماده موضوع مصوب هاي طرحراي اج  جهت

 قابـل  غيـر  اراضـي  هكتار سيصد نامه، آيين اين الغاب تاريخ از ماه يك ظرف است موظف كشاورزي وزارت - 9 ماده
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  .كند اعالم مربوط يراياج دستگاه به و تعيين اصفهان بزرگ ورزشگاه  احداث جهت را قانون )6( ماده موضوع كشت

 حـريم  در )1366 مصـوب ( شهري  زمين قانون و قانونراي اج در وظايف تداخل از جلوگيري منظور به - 10 ماده

  .شود مي ابالغ و تهيه شهرسازي و مسكن و كشاورزيراي وز توسط  مشترك طور به الزم رالعملدستو استحفاظي،

  .است مستثني نامه آيين اين شمول از مصوب، عمراني هاي طرح نياز مورد هاي زمين - 11 ماده

 مصـوب  هـا  بـاغ  و زراعـي  اراضي كاربري حفظ قانون يراياج نامه آيين )11( ماده اصالح .5 

6/4/1378   

  12/4/1378: تاريخ                                        هـ 17151 ت 68146 شماره

 نامـه  موضـوع  ( اسـالمي راي شـو  مجلـس  محتـرم  رياست نظر به توجه با 6/4/1378 مورخ جلسه در وزيرانهيات  

  : نمود تصويب )24/6/1375مورخ ب.هـ 1305 شماره

 ت13105 شـماره  نامه تصويب موضوع( ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون يراياج نامه آيين )11( ماده در

  . گردد مي اضافه اسالميراي شو مجلس عبارت مصوب عمراني هاي طرح عبارت از بعد  )1/11/1374 مورخ هـ 15398

   22/12/1380 مصوب ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون يراياج نامه آيين اصالحيه .6

  25/12/80: تاريخ                                            هـ 23172 ت 3858 شماره

 بـه  و كشـور  وزارت 14/6/1379-61/6/1497 شـماره  پيشنهاد به بنا 22/12/1380 مورخ جلسه در وزيرانهيات 

 اجرايي مهنا آيين )7( ماده در: نمود تصويب 1374 مصوب ها، باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون )7( ماده استناد

 1/11/1374 مـورخ  هــ 15398 ت/13105 شـماره  نامـه  تصـويب  موضوع، ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون

 وقـوع  محل حسب مقررات و قوانين اعمال منظور به را متخلف( عبارت به )كند صادر راتاسيسات  و بنا مجوز( عبارت

  . گردد يم اصالح )نمايد معرفي ها استانداري و شهرداري به تخلف
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 مصـوب  هـا  بـاغ  و زراعـي  اراضـي  كـاربري  حفظ قانون اصالح قانون يراياج نامه آيين .7

2/3/1386   

  19/4/1386: تاريخ                                      هـ 37110 ت 59879 شماره

 جهادكشاورزي وزارت 9/1/1386 مورخ 340/020 شماره پيشنهاد به بنا    2/3/1386 مورخ درجلسه وزيران هيئت

 قانون يراياج نامه آيين )1385 مصوب( ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون اصالح قانون )14( ماده استناد به و

  :نمود تصويب زير شرح به را يادشده

  :رود مي كار به مربوط معاني در زير اصطالحات نامه آيين اين در -1 ماده

 ايـن  از كه )1385 مصوب( آن اصالحيه و )1374 مصوب( ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون: قانون ـ الف

  .شود مي ناميده قانون اختصار به نامه آيين اين در پس

 محـدوده  تعاريف قانونبراساس  كه اي محدوده: روستا محدوده و شهرك محدوده شهر، حريم شهر، محدوده ـ ب

 خواهـد  يـا  رسيده ذيربط قانوني مراجع تصويب به )1384 بمصو( ها آن تعيين نحوه و شهرك و روستا شهر، حريم و

  .رسيد

 نحـوه  و آتـي  گسـترش  مكـان  و ميـزان  موجود بافت اصالح و ساماندهي ضمن كه طرحي: روستا هادي طرح ـ پ

 روستايي هاي سكونتگاه و فضا ساماندهي هاي طرح مصوبات قالب در مورد حسب را روستايي عمومي هاي نيازمندي

  .نمايد مي تعيين اي ناحيه جامع هاي طرح يا

 بهـره  سـابقه  كـه  باير و داير از اعم ديم آبي، شامل باغات و آيش كشت، تحت اراضي: ها باغ و زراعي اراضي     ـ ت

 محسوب ها باغ و زراعي اراضي حكم در كه الحاقي )4( تبصره موضوع هاي فعاليت تحت اراضي و باشد داشته برداري

  .شود مي

  .باشد مي قانون )1( ماده )1( تبصره كميسيون: كميسيون ـ ث

  .باشد مي قانون ) 2( ماده الحاقي ) 3( تبصره كميسيون: تقويم كميسيون ـ ج

  .كوچكتر قطعات به غيرمنقول مال تقسيم از است عبارت ثبتي مقررات در: تفكيك ـ چ

 مـال  تقسـيم  يـا  و شـركاء  يـا  شـريك  مشـاع  سهم جداكردن از است عبارت ثبتي و قضايي اصطالح در: افراز ـ ح

  .آنان سهم نسبت به شركاء بين مشاع غيرمنقول
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  .غيرآن و افراز و تفكيك از است اعم: تقسيم ـ خ

 ايجاد قالب در ها باغ و زراعي اراضي كشاورزي استمرار و برداري بهره از مانع كه اقدام گونه هر: كاربري تغيير ـ د

 محسـوب  كاربري تغيير جهادكشاورزي وزارت تشخيص به بنا كه اقداماتي يرسا و ماسه و شن افزايش يا برداشتن بنا،

  .شود

 يا مالكيت سند هرايا با باغي يا زراعي اراضي بر كه حقوقي يا حقيقي اشخاص يا شخص: زمين صاحب يا مالك ـ ذ

 محقـق  آنـان  مالكيـت  قضايي محاكم از صادره يافته قطعيت احكام موافق يا و بوده مالكيت بر مشعر ثبت اداره گواهي

 سـوي  از االيـام  قـديم  از و نباشـد  اجباري و عمومي ثبت اعالن مشمول مناطق در مذكور اراضي چنانچه و باشد شده

 تأييـد  را متقاضـي  )يـد  قاعـده ( مالكانـه  تصرف محل اسالميراي شو و واقع برداري بهره مورد مالك عنوان به اشخاص

 تلقـي  مالك باشد، رسيده ذيصالح مراجع تأييد به دولتي و ملي اراضي انواع از نظر مورد اراضي بودن مستثني و نمايد

  .شود مي

 كـه  هـايي  طـرح : )اسـتاني  – ملي( اسالميراي شو مجلس مصوب اي سرمايه هاي يرايدا و تملك هاي طرح     رـ

 )مـورد  بـه  بنـا ( اسـتان  يـا  و كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان و يراياج دستگاه بين شده مبادله موافقتنامهراي دا

  .باشد

 نيـاز  مورد كه غيرانتفاعي هاي طرح و گردشگري هاي طرح: قانون 2 ماده موضوع عمومي خدمات هاي طرح     ـ ز

  .شوند مند بهره آن از ندبه توان مردم عموم و نداشته خصوصي تملك قابليت و باشد مردم

 در ذيـربط  يرايـ اج هاي دستگاه توسط كه تأسيسي جواز يا اصولي موافقتي: قانون ) 7( ماده موضوع مجوز     ـ س

  .شود مي صادر مربوط مقررات و قوانين چارچوب

 تأمين و بنا احداث در ذيربط هاي دستگاه توسط كه موافقتي: قانون ) 8 (ماده موضوع ساخت پروانه يا مجوز ـ ش

  .شود مي صادر تلفن و گاز برق، آب، مانند زيربناييتاسيسات  و خدمات واگذاري و

 گسـترش  و روسـتا  موجـود  بافت شامل محدوده: مصوب هادي طرحراي دا روستاهاي محدوده داخل اراضي ـ ص

  .باشد مي روستا هادي طرح دورة در آن آتي

 كميسـيون  دبيـر  اراضـي،  امـور  مدير و بوده مستقر استان جهادكشاورزي سازمان در كميسيون دبيرخانه -2 ماده

  .باشد مي

 دبيـر  سـوي  ازراي  حـق  داشـتن  بـدون  كميسيون جلسه در شركت جهت ذيربط يراياج دستگاه نماينده -تبصره
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  .شد خواهد دعوت

 كننده ثابت مدارك همراه ها باغ و زراعي اراضي كاربري تغييرراي ب حقوقي و حقيقي اشخاص درخواست -3 ماده

 كـل  اداره نظريـه  طـرح، راي اجـ  مـورد  عرصـه  نقشه نظر، مورد طرح اصولي موافقت يا تأسيس جواز مالكيت، قانوني و

 تحويـل  قـانون،  )7( مـاده  چارچوب در ذيربط هاي دستگاه استعالم پاسخ مورد حسب و استان زيست محيط حفاظت

  .گردد مي دبيرخانه

 و )اسـتاني  ــ  ملي هاي طرح( اي سرمايه هاي يرايدا تملك هاي طرح مجري هاي دستگاه درخواست - 1 تبصره

 و محل كروكي نسخه دو و ذيربط قانوني مرجع مصوبه هرايا با گردشگري و مردم نياز مورد يعموم خدمات هاي طرح

  .شد خواهد مطرح كميسيون در نوبت از خارجبه صورت  طرحراي اج مورد    مقياس در عرصه نقشه    

 بررسـي  ،نيـاز  مـورد  هـاي  اسـتعالم  از اعـم  پرونـده  تكميـل  و تشـكيل  تقاضا، دريافت چگونگي و نحوه -2 تبصره

 و كميسيون تصميمات ابالغ و مصوبات و سوابق نگهداري كميسيون، در ها درخواست نمودن مطرح اوليه، كارشناسي

 جهادكشـاورزي  وزارت سـوي  از مـاه  دو مدت ظرف كه بود خواهد دستورالعملي براساس متقاضي به تقويم كميسيون

  .گردد مي ابالغ و تهيه )اراضي امور سازمان(

 يـك  ظـرف  متقاضي سوي از لزوم مورد مدارك تكميل عدم صورت در است موظف كميسيون يرخانهدب -3 تبصره

 و مـدارك  هرايـ ا صـورت  در اسـت  بـديهي . نمايد خارج كميسيون كار دستور از را پرونده درخواست، ثبت تاريخ از ماه

  .گيرد مي قرار كميسيون كار دستور در نوبت حسب پرونده مستندات،

 سـه  حداقل با آن تصميمات و دارد رسميت ديگر عضو سه حداقل و رييس حضور با ميسيونك جلسات -4 تبصره

 در استعالم يا درخواست ثبت تاريخ از ماه دو ظرف است موظف كميسيون. بود خواهد االجرا الزم و معتبر موافقراي 

  .نمايد ابالغ متقاضي به دبيرخانه طريق از را نتيجه و اقدام موضوع بررسي به نسبت     دبيرخانه

 و صـنايع  و گردشـگري  و دسـتي  صـنايع  فرهنگـي،  ميراث هاي سازمان رؤساي از كميسيون دبيرخانه -5 تبصره

  .آورد خواهد عمل به دعوت جلسات در شركتراي ب استان معادن

 به را مراتب كميسيون دبير تقاضا، مورد باغ يا زراعي اراضي كاربري تغيير با كميسيون موافقت صورت در -4 ماده

 بـه  جديـد  كـاربري  بـا  بـاغ  يـا  زراعي اراضي روز قيمت تعيين منظور به ملك كامل مشخصات نقشه، يا كروكي همراه

 مبنـي  وي توسط الزم گواهي هرايا و متقاضي به اعالم و يادشده كميسيون نظريه اخذ از پس و اعالم تقويم كميسيون

 مرجـع  بـه  و صـادر  را كـاربري  تغييـر  مجوز كشور، كل داري هخزان حساب به قانون )2( ماده موضوع عوارض واريز بر
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 مـي  اعتبـار راي دا سـال  دو مـدت  به متقاضي به ابالغ زمان از صادره مجوز. نمايد مي اعالم متقاضي و كننده استعالم

  .باشد

 قبلي مجوز تمديد درخواست اراضي همانراي با مجدد كميسيون، مجوز اعتبار پايان از بعد كه مواردي در -تبصره

 ماده موضوع عوارض شمول صورت در نمايد موافقت كميسيون و گردد هرايا جديد طرحراي ب كاربري تغيير تقاضاي يا

  .گردد مي ابالغ واريز جهت متقاضي به و تعيين التفاوت مابه قبلي پرداختي عوارض احتساب با قانون، ) 2(

 مجـوز  درصـدور  هـا  اسـتان  جهادكشـاورزي  سازمان يا جهادكشاورزي وزارت تشخيص به كه مواردي در – 5 ماده

 الزم تصـميم  اتخاذ و رسيدگي جهت موضوع باشد، نگرديده قانون اين مقررات رعايت كميسيون توسط كاربري تغيير

 مـاه  دو از پـس  حـداكثر  اسـت  موظـف  كميسـيون  و گردد مي احاله قانون يك ماده الحاقي )7( تبصره كميسيون به

  .نمايد ابالغ و تصميم اخذ موضوع به نسبت ارجاع ازتاريخ

 را ذيـربط  معـاونين  موظفنـد  زيست محيط حفاظت سازمان و شهرسازي و مسكن كشور، هاي وزارتخانه - تبصره

  .نمايند معرفي جهادكشاورزي وزارت به مذكور، كميسيون در عضويت جهت

 شـهرها،  محـدوده  از خـارج  در ها باغ و زراعي اراضي تشخيص ضوابط است موظف جهادكشاورزي وزارت -6 ماده

 امـور  كميسـيون  تصـويب  از پس و تهيه نامه آيين اين ابالغ تاريخ از ماه دو ظرف را روستاها هادي طرح و ها شهرك

  .نمايد ابالغ جهادكشاورزي هاي سازمان به اجرا جهت زيست محيط و صنعت زيربنايي،

 آيين اين ابالغ از پس ماه يك ظرف موظفند ها تاناس جهادكشاورزي و يرايدا و اموراقتصادي استانداري، -7 ماده

  .نمايند معرفي كميسيون دبيرخانه به ها شهرستان تقويم كميسيون در عضويتراي ب را خود نمايندگان نامه،

 و يافتـه  رسميت اعضاء كليه حضور با آن جلسات و تشكيل شهرستان جهادكشاورزي مديريت در تقويم كميسيون

  .است االجرا الزم و برمعت اعضاء اكثريتراي 

 ظـرف  آن بـر  نظارت و قانون موضوع اراضي ارزيابي و تقويم نحوه در يراياج رويه وحدت ايجاد منظور به -8 ماده

 ي،رايـ دا و اموراقتصـادي  كشـور،  هـاي  وزارتخانـه  سوي از مشتركي دستورالعمل نامه، آيين اين تصويب از پس ماه دو

  .شد خواهد ابالغ ها استĤن به جهادكشاورزي وزارت توسط و تهيه جهادكشاورزي و شهرسازي و مسكن

 صـورت  در و داشـت  خواهـد  اعتبـار  مـاه  شش مدت به متقاضي به اعالم زمان از تقويم كميسيون تصميم -تبصره

  .شد خواهد اعالم و تعيين تقويم كميسيون توسطا مجدد ملك قيمت عوارض، واريز عدم و مذكور مدت انقضاي

 هنگـام  در موظفنـد  مربـوط  مراجـع  و هـا  هيئـت  ساير و رسمي اسناد دفاتر امالك، و اسناد ثبت راتادا     -9 ماده
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 روسـتايي،  هادي طرح و ها شهرك و شهرها محدوده از خارج در واقع هاي باغ و زراعي اراضي تقسيم و افراز تفكيك،

 تأييـد  از پس اراضي اينگونه تقسيم و افراز تفكيك، و استعالم را )جهادكشاورزي مديريت( جهادكشاورزي سازمان نظر

  .بود خواهد اجرا قابل جهادكشاورزي مديريت

 توسـط  نامـه  آيـين  ايـن  صـدور  از پـس  ماه دو ظرف اراضي تقسيم و افراز تفكيك، نصابهاي حد و ضوابط -تبصره

 و صـنعت  نايي،زيرب امور كميسيون تصويب از پس و تهيه كشور امالك و اسناد ثبت سازمان به جهادكشاورزي وزارت

  .شد خواهد اعالم جهادكشاورزي هاي سازمان و زيست محيط

 ابـالغ  از پـس  ماه سه ظرف قانون )2( ماده )1( تبصره و )1( ماده )4( تبصره موضوع ضوابط و مصاديق -10 ماده

 و معـادن  و صـنايع  شهرسـازي،  و مسـكن  هـاي  وزارتخانـه  همكـاري  با مورد حسب دستورالعملي طي نامه، آيين اين

 جهادكشاورزي وزارت توسط و تهيه زيست محيط حفاظت و گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث هاي سازمان

  .شد خواهد ابالغ

 كـه  اقـداماتي  مصـاديق  مـاه  يـك  ظرف قانون ) 10( مادهراي اج در است موظف جهادكشاورزي وزارت -11 ماده

  .نمايد ابالغ و تهيه را شود مي محسوب جرم و بودهغيرمجاز  كاربري تغيير

 و زراعي اراضي در متخلفغيرمجاز  كاربري تغيير عمليات گونه هر از جلوگيري و قانونراي اج منظور به -12 ماده

 ضـمن  جـرم  گونه هر مشاهده صورت در ها باغ و زراعي اراضي از بازديد ضمن مكلفند جهادكشاورزي مأموران ها، باغ

  .نمايند اقدام جلسه صورت تنظيم به نسبت قانون، )10( ماده رعايت با عمليات توقف

 صـورت  بـه  وي قـانوني  مقـام  قـائم  يـا  مالك به را يراياج عمليات توقف مكلفند جهادكشاورزي مأموران -1تبصره

 نيـروي  دهد ادامه خود اقدامات به جهادكشاورزي مأموران اعالم از پس مرتكب چنانچه. نمايند اعالم و اخطار مكتوب

 متخلـف  عمليـات  ادامـه  از جهادكشـاورزي  مـأموران  درخواسـت  بـه  بنا است موظف ايران سالميا  جمهوري انتظامي

  .نمايد جلوگيري

 معرفـي  بـه  نسبت وقت اسرع در تنظيمي جلسه صورت به توجه با است مكلف جهادكشاورزي مديريت -2 تبصره

 مقتضـي  حكم و رسيدگي تخلف به طمربو مقررات برابر قضايي مراجع. نمايد اقدام قضايي مراجع به مجرمين يا مجرم

  .نمايند مي صادر را

 حضـور  بـا  قـانون  )10( مـاده  )2( و )1( هاي تبصره چارچوب در مكلفند جهادكشاورزي وزارت مأموران -13 ماده

 و بنـا  قمـع  و قلـع  بـه  نسـبت ا رأسـ  مجلـس،  صـورت  تنظـيم  ضمن محل، دادگاه يا دادسرا نماينده و انتظامي نيروي
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  .نمايند اعاده اوليه حالت به را زمين وضعيت و اقدام مستحدثات،

 و بـوده  كشاورزي بخش توليدات كردن بهينه قانون يك ماده به الحاقي )4( تبصره موضوع هاي فعاليت -14 ماده

 ايـن  كـاربري  تغييـر  قصـد  تبصـره  ايـن  هاي فعاليت مجريان كه صورتي در. باشد مي ها باغ و زراعي اراضي حكم در

 كـاربري  تغييـر  كميسيون از مجوز اخذ بدون چنانچه و نمايند اخذ را كميسيون مجوز بايد باشند تهداش را ها فعاليت

  .شود مي برخورد ها آن با قانون اين مفاد ساير مطابق و محسوب جرم آنان اقدام دهدغيرمجاز 

 امـالك  و اسـناد  ثبت سازمان زيست، محيط حفاظت سازمان شهرسازي، و مسكن وزارت كشور، وزارت -15 ماده

 را الزم هـاي  همكاري قانونراي اج در موظفند ربط، ذي مراجع ساير و ايران  اسالمي جمهوري انتظامي نيروي كشور،

  .آورندبه عمل  جهادكشاورزي وزارت با

 بـر  بنـا  قـانون  ايـن  مجريان و ها كميسيون اعضاي الزحمه حق و الجلسه حق پرداخت چگونگي و نحوه -16 ماده

  .گردد مي ابالغ و تعيين جهادكشاورزي وزير سوي از كه تاس دستورالعملي

 هاي رديف قانون، اصالحي )4( مادهراي اج منظور به است موظف كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان -17 ماده

 درآمـدهاي  سـاله  همـه  و دهـد  اختصـاص  شهرسازي و مسكن و جهادكشاورزي هاي وزارتخانهراي ب مستقلي اعتباري

 يادشـده  هـاي  دسـتگاه  سـنواتي  بودجـه  در %)20( درصد بيست و %)80( درصد هشتاد ترتيب به را دهما اين موضوع

  .نمايد منظور

 نامـه  تصويب موضوع اراضي تقويم ضوابط و ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون يراياج نامه آيين -18 ماده

 اصـالحيه  و 28/12/75 مورخ     هـ16584/ت/128637/20 شماره و 1/11/74 مورخ هـ15398ت/13105 شماره هاي

  .گردد مي ها آن جايگزين نامه آيين اين و لغو آن بعدي هاي

 مصـوب  هـا  باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون اصالح قانون يراياج نامه آيين اصالح .8

18/9/1386  

  19/4/1386: تاريخ                                         هـ 37110 ت 59879 شماره

 و راه وزارت 18/9/1386 مـورخ  16319/11 شـماره  پيشـنهاد  بـه  بنـا  18/9/1386 مورخ جلسه در وزيران هيئت

  : نمود تصويب )1385 مصوب( ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون اصالح قانون )14( ماده استناد به و ترابري

 نامـه  تصـويب  موضـوع  هـا،  باغ و زراعي اراضي كاربري ظحف قانون اصالح قانون يراياج نامه آيين )1( ماده “ز” بند
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  : شود مي اصالح زير شرح به 19/4/1386 مورخ هـ37110ت/59879 شماره

 و راهـي  بـين  خدماتي هاي مجتمع و گردشگري يها طرح:  قانون )2( ماده موضوع عمومي خدمات هاي طرح ـ ز

  .شوند مند بهره ها آن از ندنبه توا مردم عموم و باشد مي مردم نياز مورد كه ييها طرح

 1/3/1359اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب  . 9

رويه درختان قطع هر نوع درخت در معابر،  به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي - 1ماده 

وند در محـدوده قـانوني و حـريم شـهرها     يي كه به صورت باغ شناخته شها محل ، باغات وها پاركو  ها راهميادين، بزرگ

  .بودن اجازه شهرداري ممنوع است

  .ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است

در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند طرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع  ها شهرداري - 2ماده 

سال يك بـار قابـل    5ي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر ها محل و محيط و سن تقريبي درختان

  .باشد تجديد، و سند اجراي اين قانون مي

را پـس از تنظـيم مشخصـات آنـان      هـا  پـارك و  هـا  راهمكلفند درختان معابر، ميـادين، بزرگـ   ها شهرداري -تبصره 

  .كوبي كنند پالك

توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسايي درختان با در دسـت   بر حسب مورد مي ها شهرداريمأموران  - 3ماده 

  .ي مشمول اين قانون بشوندها محلدادستاني وارد   نامه و نمايندگي داشتن معرفي

اشـد يـا نـه قطـع     تنظيم و ابالغ شده ب 2از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اين كه شناسنامه موضوع ماده  - 4ماده 

  .با تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات و ضوابط مربوط  درختان مشمول قانون ممنوع است مگر

ي كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد متر مربـع  ها محلاراضي مشجر و اماكن مسكوني و  - 1تبصره 

  .مستثني است  تجاوز نكند از شمول اين قانون

جر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است ولـي قطـع   تفكيك قطعات ارضي مش

  .مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است  درخت در قطعات تفكيك شده به هر

شـود   صادر مي اه شهرداريهاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف  در پروانه - 2تبصره 

بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد، در صورتي كه پس از دريافت پروانه و قطع   تعداد درختي كه در اثر ساختمان
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ي مقـرر در  هـا  مجـازات ساختمان نشود مرتكب مشمول  درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به 

  .اين قانون خواهد شد

يي كه به صورت باغ شناخته شوند مكلفند به ازاي درختهايي كـه اجـازه قطـع    ها محلت و مالكين باغا - 3تبصره 

به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد بر  شود آنان از طرف شهرداري صادر مي

  .ي موجود در فصل مناسب غرس نمايندها دستورالعملطبق ضوابط و 

ي عمـومي از اهـم وظـايف    هـا  پـارك و  هـا  راهحفاظت و آبياري درختان معابر، ميـادين، بزرگـ   كاشت و - 4تبصره 

  .باشد مي ها شهرداري

بـرداري از   جانشين ساختن و قطع درختان كه مالزمـه بـا بهـره    -ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن  - 5ماده 

  .هاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد گرديد نامه ينديگر دارد به موجب آي نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد

هر كس عالما و عامدا و بر خالف مقررات اين قانون مرتكب قطع و يـا موجبـات از بـين رفـتن درختـان       - 6ماده 

حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع و محيط سن درخت  مشمول اين قانون را فراهم سازد به

  .شد يك هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد و موقعيت آن از

در صورتي كه قطع درخت از طرف مالكين به نحوي باشد كه بـاغي را از بـين ببـرد و از زمـين آن بـه       - 1تبصره 

شود و به مصرف خدمات عمومي شـهر   كند همه زمين به نفع شهرداري ضبط مي سازي استفاده صورت تفكيك و خانه

  .درس و محرومين مي

ي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نبوده و احكام صادره فقط قابل ها مجازات - 2تبصره 

  .پژوهش خواهد بود

ي مأمور اجراي اين قانون كـه قـبال بـا وظـايف ضـابطين دادگسـتري آشـنا        ها شهرداريگزارش مأموران  - 7ماده 

  .است  اند به منزله گزارش ضابطين دادگستري شده

هر كس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالما جرايم مذكور در اين قانون را به خالف  - 8ماده 

شـود مگـر    گزارش خالف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم مـي  حقيقت به كسي نسبت دهد و يا

. در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد اشد كهبيني شده ب اين كه در قوانين جزايي مجازات شديدتري پيش

  .الرعايه است در اين مورد نيز الزم 6مقررات تبصره ذيل ماده 
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 14/12/1387قانون اصالح اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصـوب  . 10

  مجمع تشخيص مصلحت نظام 20/4/1388مجلس و مصوب 

رويـه درختـان، قطـع هـر نـوع درخـت و يـا         اي سبز و جلوگيري از قطع بيـ به منظور حفظ و گسترش فض1ماده

يي كـه بـه تشـخيص    هـا  محـل ، بوستانها، باغات و نيز ها پارك، ها راهنابودكردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگ

مربوطـه   شوراي اسالمي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شـهرداري و رعايـت ضـوابط   

نامه مربوط با رعايت شرايط متنـوع منـاطق مختلـف     ضوابط و چگونگي اجرا اين ماده در چهارچوب آئين. ممنوع است

كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسـكن و شهرسـازي، سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت، وزارت جهـاد        

  .رسد مي ها استانكشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي 

ـ اصالح و واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزئي و يا كلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضـوابط  1تبصره

  .شود مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي

قـانون  ) 138(جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يكصد و سي و هشتم  ها استانـ مصوبات شوراي عالي 2تبصره

مي ايران به اطالع رئيس مجلس شوراي اسالمي خواهدرسيد تا در صورتي كه بـرخالف قـوانين   اساسي جمهوري اسال

  .ارسال گردد ها استانبود، با ذكر دليل براي تجديدنظر و اصالح به شوراي عالي 

  :شود به شرح ذيل اصالح و جايگزين مي) 4(ماده ) 1(ـ تبصره2ماده

ايـن قـانون و بـا رعايـت سـاير مقـررات       ) 1(س ضـوابط مـاده   ـ تفكيك اراضي مشجر و باغات فقط براسـا 1تبصره

شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هـر مسـاحت بـدون كسـب     

  .اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است

  :شود به شرح ذيل اصالح و جايگزين مي) 4(ماده ) 3(ـ تبصره 3ماده

شوند مكلفند به ازاء درختهايي كـه اجـازه قطـع     يي كه به صورت باغ شناخته ميها محلن باغات و ـ مالكي3تبصره

شـده در همـان محـل و يـا هـر       شود به تعداد معادل دو برابر محيط بن درختان قطع آنها از سوي شهرداري صادر مي

ي هـا  دسـتورالعمل ق ضـوابط و  متر بر طب سانتي 10محلي كه شهرداري تعيين خواهدكرد درخت با محيط بن حداقل 

  .موجود در فصل مناسب غرس نمايند

  :گردد قانون مجازات اسالمي به شرح ذيل اصالح مي) 686(ـ اليحه قانوني مذكور با توجه به ماده 4ماده

قانون گسترش فضاي سبز را عالما و عامدا و برخالف قانون مذكور قطـع  ) 1(ـ هركس درختان موضوع ماده 4ماده
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از بين رفتن آنها را فراهم آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يـك ميليـون    يا موجبات

ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كـه قطـع درخـت بـيش از     ) 10،000،000(ريال تا ده ميليون ) 1،000،000(

  .سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد

  .شود حذف مي) 6(ماده ) 2(ـ تبصره  5ماده

  .گردد ـ كليه مقررات و مفاد قانوني مغاير با اين قانون لغو مي 6ماده

مصـوب  » اصـالح قـانون حفـظ و گسـترش فضـاي سـبز در شـهرها       «نامه قانون  آئين. 11

  ها استانشوراي عالي  15/2/1389

قـانون اصـالح قـانون    ) 1(نامه اجرايي ماده  ئينآ 15/2/1389در سي و دومين اجالس مورخ  ها استانشوراي عالي 

مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه بـا همـاهنگي وزارت    20/4/1388حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و شـهرداري تهـران تهيـه و    

  :انون مذكور به شرح زير تصويب نمودق 1تنظيم گرديده مستند به ماده

  : ـ تعاريف1ماده 

  :شوند نامه به شرح بندهاي ذيل تعريف مي به كاربرده شده در اين آئين 

  .سانتيمتر باشد) 15(چوبي منفرد كه محيط بن آن كمتر از پانزده ) تنه(گياه داراي ساقه : الف ـ نهال

غير (و ساير درختان ) مثمر(عم از درخت داراي ميوه ماكول داراي ساقه منفرد ا) چوبي(گياه خشبي : ب ـ درخت 

  .كه محيط بن آنها از پانزده سانتيمتر كمتر نباشد) مثمر

  .باشد هاي چاي مشمول اين تعريف مي تبصره ـ درخت مو با هر بن و بوته

ن به چنـد  در صورتي كه درخت در سطح زمي. محل تالقي تنه درخت يا نهال با سطح زمين است: ج ـ بن درخت 

  .شوند ها شاخه محسوب مي ساقه منشعب شده باشد بن قطورترين ساقه مالك عمل خواهد بود و بقيه ساقه

  :شود كه حداقل يكي از مشخصات ذيل داشته باشد نامه به محلي اتالق مي از نظر اين آيين: د ـ باغ

زمـين بـه طـور متوسـط در هـر      در صورت وجود بنا و مستحدثات در . متر مربع مساحت 500ـ داشتن حداقل 1

مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان يك اصله درخت و در صورت عـدم سـابقه احـداث بنـا بـه طـور       ) 16(شانزده 

قطع . مترمربع يك اصله درخت مثمر و يا غيرمثمر و يا تركيبي از آنها غرس شده باشد) 25(متوسط هر بيست و پنج 
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  .نخواهد بود) لحاظ شده در اين بند(اد درختان كسر شده در آمار و امحاي درختان موجب عدم احتساب تعد

  .ـ دارا بودن سند مالكيت و يا سند مادر قبل از تفكيك به عنوان باغ، باغچه، زمين مشجر و باغ عمارت2

  .قانون زمين شهري) 12(ـ دارا بودن سابقه راي داير باغ، داير باغچه، داير مشجر از كميسيون ماده دوازدهم 3

  .اند يي كه در حريم شهر توسط وزارت جهاد كشاورزي باغ شناخته شدهها محلـ 4

  .شوند يي كه به تشخيص شوراي اسالمي شهر باغ شناخته ميها محلـ  5

هاي مشجر و داراي پوشش گياهي در محدوده و حريم شـهرها كـه داراي مالكيـت     عرصه: هـ ـ فضاي سبز شهري 

  .عمومي، دولتي و خصوصي باشند

اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال «نامه قانون  منظور از قانون در اين آئين: قانون و ـ

  .به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است 13/5/1388باشد كه در تاريخ  مي» شوراي انقالب 1359

هرها براساس حدنصاب مشخص مترمربع و در حريم ش 2000ـ حدنصاب تفكيك باغات در محدوده شهرها 2ماده 

نامـه مصـوب هيـات وزيـران آن      و آئين) صرفا در مورد باغات(شده در قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي 

  .باشد مي

ـ شهرداري مكلف است قبل از صدور پروانه ساختماني براي بررسي هر نوع تغيير وضعيت و تعداد درختـان  3ماده 

كار آن دسته از امالكي كه پس از صدور پروانـه سـاختماني    نامه و صدور پايان اين آئين 1امالك و اراضي موضوع ماده

نامـه و   آيـين  7ي ماده ها كميسيونوضعيت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغيير شده است، موضوع را از 

دبيرخانه كميسيون تبصره يك مـاده  در مورد باغات واقع در حريم شهرها قبل از صدور پروانه ساختماني، مراتب را از 

  .يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مستقر در سازمان جهاد كشاورزي استان استعالم نمايد

و بوستانهاي عمـومي واقـع در    ها راهـ كاشت، حفاظت و آبياري درختان و فضاهاي سبز معابر، ميادين، بزرگ4ماده 

قانون حفاظت  3زيست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده  هاي محيط نداخل محدوده شهرها به استثناي بوستا

  .زيست از وظايف شهرداري است و بهسازي محيط

ي مشـمول قـانون بـه عهـده مـالكين، سـاكنين       هـا  محـل ـ حفظ، نگهداري و آبيـاري درختـان در سـاير    1تبصره 

  .و متصرفين آنها است) برداران بهره(

بـرداران و متصـرفين    متوليان و متصديان يا قائم مقام قانوني آنان يا مستأجرين، بهره ـ در مورد موقوفات؛2تبصره 

  .مسئول آبياري و نگهداري درختان هستند
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ـ در صورت اهمال در نگهداري درختان مشمول قانون، شهرداري موظف است با اخذ مجـوز از دادسـتان،   3تبصره 

اضافي بـه عنـوان كـارمزد از    %) 15(هاي متعلقه را با پانزده درصد  زينهراسا نسبت به آبياري و نگهداري آنها اقدام و ه

مالك دريافت نمايد الكن در صورت اعالم مالك مبني بر عدم توانـايي در نگهـداري درختـان شـهرداري مجـاز اسـت       

در . هـاي مترتبـه را از وي دريافـت نمايـد     درخصوص حفظ و نگهداري درختان به مالك مساعدت نموده و تنها هزينه

الذكر، اداره اجراي احكام ثبت محل با دسـتور دادسـتان    هاي فوق صورت استنكاف مالك يا متصدي از پرداخت هزينه

  .االجرا اقدام نمايد مكلف است نسبت به وصول و واريز آن به حساب شهرداري طبق اجراي اسناد الزم

مي، دولتـي و خصوصـي واقـع در محـدوده و     ـ براي قطع و جابجايي هرگونه درخت در معابر و اماكن عمو  5ماده 

حريم شهر، با درخواست مالكين، متوليان، متصديان و اشخاص مسـئول ايـن امـاكن، در مـوارد زيـر پـس از تصـويب        

  :باشد نامه، شهرداري مكلف به صدور مجوز مي اين آيين 7كميسيون موضوع ماده 

قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شـده   وري رسيده باشد و به الف ـ درخت غير مثمري كه به سن بهره 

چنانچه شهرداري مايل بـه  . باشد كه در اين صورت بايد به جاي آن توسط مالك يا متقاضي مجددا درخت غرس شود

نمايد و در صورت اختالف بهاي آن طبق نظر  حفظ درخت باشد، بهاي عادله چوب آن را با توافق با مالك پرداخت مي

  .دادگستري تعيين و به مالك پرداخت خواهد شدكارشناس رسمي 

ب ـ درختي كه به علت آفت زدگي، بيماري، انگل و يا علل غيرعمد ديگر خشك شده و يا احتمال سرايت آفـت و   

بيماري از آن به ديگر درختان و گياهان وجود داشته باشد و يا احتمال سقوط آن برود كه در اين صورت بايد به جاي 

  .)انجام شود 2مطابق تبصره. (ميزان دو برابر محيط بن درخت غرس شودآنها نهال به 

كشي نفت، گـاز،   ج ـ درخت در محل احداث ساختمان و يا مسير راه، كانال و مجاري آب، خطوط انتقال برق، لوله 

  .ي عمراني و عمومي باشدها طرحتلفن و نظاير آن قرار گرفته باشد و يا به هر نوعي مانع از اجراي 

درخت واقع در معابر و يا ميادين مانع عبور و مـرور طبيعـي باشـد و يـا وجـود آن بـراي مـالكين و سـاكنين          د ـ 

  .مزاحمت ايجاد كرده باشد

از قبيل آب، فاضالب، گاز، برق، مخابرات، شـركت پخـش   (ي ارائه دهنده خدمات شهري ها دستگاهـ كليه 1تبصره 

موظفنـد قبـل از انجـام هرگونـه عمليـات عمرانـي كـه        ...) ابسته به آن ي وها سازمانهاي نفتي و شهرداري و  فرآورده

كميسـيون موضـوع   (مستلزم قطع درختان و يا تخريب فضاي سبز باشد، عالوه بر ساير مجوزهـاي الزم، از شـهرداري   

  .مجوز اخذ نمايند) نامه آيين 7ماده 
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صل مناسب با نظـارت شـهرداري و بـا رعايـت     اولويت با انتقال درختان در ف) د(و ) ج(ـ در مورد بندهاي 2تبصره 

بايد با رعايت اصول  واكاري مي  باشد و در صورت اجتناب ناپذير بودن قطع درخت و عدم امكان اصول علمي و فني مي

شود بـه تعـداد دو برابـر     نامه صادر مي اين آئين 7ايمني به ازاي درختهايي كه اجازه قطع آن از طرف كميسيون ماده 

  .كند غرس نمايد ها در محل تعيين شده كه شهرداري معين مي بن مجموع محيط

اي كه به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسالمي  ـ عوارض قطع درخت موضوع اين ماده طبق تعرفه3تبصره 

  .رسد، توسط شهرداري اخذ خواهد شد شهر مي

آنها براساس مجـوز و دسـتورالعمل شـهرداري    برداري از خزانه، قلمستان يا عمده فعاليت  ـ فعاليت و بهره4تبصره 

  .بالمانع است

ـ در صورتي كه شخص يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي موجبات اتالف و امحاي درختان موضوع قـانون    6ماده

نامه موظف است نسبت به تعقيب جزايي و اخذ جريمـه از طريـق    اين آئين 3را فراهم آورند شهرداري در اجراي ماده 

  .ايي و پيگيري جبران خسارت وارده اقدام نمايدمراجع قض

اين قانون از انجام اين وظيفه تعلل نموده و به موقع اقدام نكنند متخلـف   5مامورين شهرداري كه در اجراي ماده 

  .شناخته شده و مورد تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت

آن و تشـخيص باغـات كميسـيوني مركـب از      نامه اجرايـي  ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين7ماده 

  :شود اعضاي زير در هر شهرداري تشكيل مي

  .الف ـ يكي از اعضاي شوراي اسالمي شهر به انتخاب شورا

  .ب ـ يك نفر به انتخاب شهردار ترجيحا معاون شهرسازي و يا معاون خدمات شهري شهرداري

و فضاي سـبز در شـهرداري،    ها پاركم وجود سازمان و فضاي سبز و در صورت عد ها پاركج ـ مديرعامل سازمان  

  .مسئول فضاي سبز شهرداري

مترمربع كـه   500هاي با مساحت بيش از  ـ شهرداري موظف است براي صدور پروانه ساختماني در عرصه1تبصره 

  .باشد نظر كميسيون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نمايد در محدوده شهر واقع مي

 2000تـا   500هاي بـين   ري موظف است در كالن شهرها براي صدور پروانه ساختماني در عرصهـ شهردا2تبصره 

متر مربع واقع در محدوده شهر كميسيوني مركب از اعضاي زير را در هـر يـك از منـاطق شـهرداري تشـكيل داده و      

  :نظريه كميسيون را اخذ و مطابق آن اقدام كند
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  .تخاب رييس شوراالف ـ نماينده شوراي اسالمي شهر به ان

  .ب ـ مدير منطقه شهرداري و در صورتي كه شهرداري منطقه نداشته باشد، شهردار آن شهر

و فضـاي   هـا  پـارك و فضاي سبز شهرداري، در صورت عدم وجود سـازمان   ها پاركج ـ نماينده مديرعامل سازمان  

  .سبز در شهرداري نماينده خدمات شهري شهرداري

ت توسط شوراي اسالمي شهر، شهرداري موظف است درخواست مالك و ذينفـع يـا   ـ جهت تشخيص باغا3تبصره 

ارسـال   7نامه مذكور آمده است به كميسيون ماده  آيين 1ماده » د« درخواست خود را با سوابق و مداركي كه در بند 

صورتيكه ذينفع دو در . نمايد و نظر كميسيون را كه حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر خواهد شد، به ذينفع ابالغ كند

ماه بعد از اخذ ابالغ شهرداري به نظريه كميسيون اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به شـهرداري تقـديم خواهـد    

نظر شوراي اسالمي شـهر در مـورد تشـخيص بـاغ     . شهرداري آن را به شوراي اسالمي شهر ارسال خواهد داشت. كرد

ينفع پس از دو ماه به نظر كميسيون مزبـور اعتـراض ننمايـد مصـوبه     در غير اينصورت چنانچه مالك يا ذ. قطعي است

  .كميسيون بعنوان راي قطعي و نظر شوراي اسالمي شهر تلقي خواهد شد

ـ متقاضيان قطع، جابجايي يا سربرداري درختان بايد درخواست خود را بـه شـهرداري محـل ارايـه و فـرم        8ماده 

  .شود تكميل و تحويل نمايند اختيار آنان قرار داده مي مخصوصي كه در اين زمينه توسط شهرداري در

شهرداري ملكف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تسليم و ثبت، درخواست متقاضـي را بـه كميسـيون    

كميسيون مزبور مكلـف اسـت حـداكثر ظـرف مـدت يـك مـاه درخصـوص         . نامه ارجاع نمايد موضوع اين آئين 7ماده 

تصميم نمايد و شهرداري حداكثر ظرف مدت يـك هفتـه از تـاريخ ابـالغ نظـر كميسـيون،       درخواست متقاضي اتخاذ 

در صورت عدم اتخاذ تصميم توسط كميسـيون يـا تـأخير در ابـالغ پـس از موعـد       . موضوع را به متقاضي اعالم نمايد

   .مذكور، شهرداري مكلف است حسب تقاضاي متقاضي مجوز صادر كند

حت هيچ شرايط قبل از دريافت مجوز الزم، مجاز به قطع درخت يا سربرداري يـا  ـ شهرداري و متقاضي ت1تبصره 

  .جابجايي آن نخواهد بود

ـ شهرداري موظف است در صورت درخواست متقاضي براي جابجايي يا سربرداري درخت رعايت ضـوابط  2تبصره 

هـاي مترتبـه در    يافـت اجـور و هزينـه   و اصول علمي و ايمني را نموده و امكانات و تسهيالت مورد نياز را در قبـال در 

  .اختيار متقاضي قرار دهد

موظف است ضوابط مربوط به رعايت اصول فني و ايمني و همچنين نحـوه اسـتفاده از    7ـ كميسيون ماده 9ماده  
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تجهيزات و امكانات شهرداري براي سربرداري و جابجايي درختان و فضاهاي سبز را تدوين نمـوده و پـس از تصـويب    

  .اسالمي شهر اعالم عمومي نمايد شوراي

تبصره ـ هرگونه جابجايي درختان توسط مالكين، متصديان و ذينفعان و شهرداري در محدوده و حريم شـهر و در   

در غيـر ايـن صـورت    . امكـان پـذير اسـت    7معابر و اماكن عمومي و خصوصي با اخذ مجوز از كميسيون موضوع ماده 

رداري و هرس طبق دستورالعملي كه توسط شهرداري تهيـه و ابـالغ خواهـد    سرب. شهرداري موظف به جلوگيري است

  .پذيرد تا موجب رشد درختان و جلوگيري از خشك شدن آنها گردد شد صورت مي

هاي آن شـهرداري موظـف    قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصالحيه 7و1ـ در اجراي مواد 10ماده 

  :ون را به همراه مشخصات ذيل تهيه كرده و به روز نگهداري نمايداست شناسنامه باغات مشمول اين قان

  .الف ـ شماره پالك ثبتي يا شماره نوسازي پالك مشمول

  ب ـ مساحت ملك

  .شهر، منطقه، ناحيه، خيابان، كوچه، شماره، نام مالك يا ذينفع: ج ـ نشاني دقيق محل شامل

  .ه تفكيك نوع مثمر و غيرمثمرد ـ تعداد و مشخصات هر يك از درختان مشمول قانون ب

هـ ـ نام، مشخصات، سمت و امضاي مأمور تنظيم كننده اطالعـات شناسـنامه كـه بـه عنـوان ضـابط دادگسـتري         

  .شود شناخته مي

هاي واقع در محـدوده و حـريم شـهر آنهـا را روي نقشـه و       ـ شهرداري موظف است پس از شناسايي، باغ1تبصره 

ها به هيچ وجه، حتي در صـورت قطـع تمـام درختـان،      اين باغ. مشخص و اعالم نمايد) ...و  GIS(هاي مربوطه  سامانه

  .بدون اخذ مجوزهاي قانوني از عنوان باغ خارج نخواهند شد

اي از شناسنامه تنظيمي محل مزبور را به مالك يـا ذينفـع يـا قـائم مقـام       ـ شهرداري موظف است نسخه2تبصره 

  .قانوني وي ابالغ نمايد

  .شهرداري موظف است هر سال نسبت به پالك كوبي حداقل بيست درصد فضاي سبز خود اقدام نمايندـ 3تبصره 

هـاي عمـومي    و بوسـتان  هـا  راهـ شهرداري مكلف است از مشخصات درختان واقع در معابر، ميادين، بزرگـ 11ماده 

كـوبي   مراتـب را بـا پـالك    فهرستي شامل نوع درخت، محيط بن، محل كاشت و تاريخ گزارش، تهيه و تنظيم نموده و

  .منعكس نمايد...) و  GIS(هاي مربوط  روي درختان و روي سامانه

هاي مشجر، شوراي اسالمي شهر موظف است به منظور  ـ به منظور حفظ، نگهداري و احياي باغات و زمين12ماده 
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امالك را در چـارچوب   ي تشويقي براي ساخت و ساز محدود در اينها دستورالعملحفظ و نگهداري باغات خصوصي، 

  .قوانين و ضوابط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و تصويب نمايند

موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهايي كه سرانه  ها شهرداريـ وزارت مسكن و شهرسازي و 13ماده 

باغات را در كاربري فضـاي سـبز    االمكان فضاي سبز آنها كمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتي

  .بيني نمايند پيش

و شوراهاي اسالمي شهر شرايطي فراهم نمايند تا با خريد باغات محدوده شـهر، بوسـتانهاي    ها شهرداريـ 1تبصره 

  .شهري در آنها احداث و در اختيار عموم قرار گيرد

هاي الزم را از مالكان آنها به  ان حمايتاالمك موظفنـد براي حفظ باغات بزرگ شهـري حتي ها شهرداريـ 2تبصره 

  .عمل آورند

موظفند در شهرهايي كه سرانه فضاي سبز آنها كمتر از استاندارد است، برنامـه پـنج سـاله     ها شهرداريـ 3تبصره 

  .ادواري براي حفظ و گسترش فضاي سبز شهر را تهيه و به تصويب شوراي اسالمي شهر برسانند
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  مقسمت پنج

  ها ميادين و غرفهمقررات مربوط به 
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 در تسهيل ايجاد منظور به ها غرفه و ميادين و اماكن واگذاري نحوه به راجع قانوني اليحه .1 

 )شوراي انقالب 5/10/1358مصوب ( كشاورزي هاي فرآورده  بار تره و ميوه توزيع و تهيه

 و ميـوه  توزيـع  و تهيـه  در تسـهيل  ايجاد منظور به ها غرفه و ميادين و اماكن واگذاري نحوه به راجع قانوني اليحه 

 رسيده ايران اسالمي جمهوري انقالبراي شو تصويب به5/10/1358 مورخ جلسه در كه كشاورزي هاي فرآورده  بار تره

  .ميگردد ابالغ پيوسته ب است

   ـ واحده ماده 

 كوتاه و مردم مصرف مورد هاي فرآورده و بار تره و ميوه توزيع و تهيه در تسهيل منظور به تواند مي تهران شهرداري

 و ميـادين  و امـاكن  كليـه  كننـدگان  مصرف و توليدكنندگان بين مستقيم ارتباط ايجاد طريق از ها واسطه دست كردن

 ندهتوليدكن حقوقي يا حقيقي اشخاص بها منحصر نمايندگي صورت  به بشود يا شده ايجاد شهرداري توسط كه ها غرفه

 حقـوق  و نبـوده  مسـتأجر  و مـوجر  روابـط  قـانون  مقـررات  مشـمول  هـا  غرفه و ميادين و اماكن قبيل اين. نمايد واگذار

 بدانـد  الزم شـهرداري  كـه  موقـع  هر و كرد نخواهد ايجاد آنها متصديان يا متصرفينراي ب پيشه و كسب و استيجاري

 باشـد  آن در متصـرف  بـه  متعلـق  اشـياء  هرگـاه  و كنـد  رفتص را محل نمايندگي واگذاري طرايش به توجه با تواند مي

  .كرد خواهد منتقل ديگري محل به را آن شهرداري

 تنظـيم  بـدون  كـه  حقـوقي  يـا  حقيقـي  اشـخاص  به فوق منظور به قبال كه اماكني شامل واحده ماده اين مقررات

  .بود خواهد نيز است گرديده واگذار قرارداد

 از پـس  و تعيـين  شـهرداري  توسـط  مزبور يها محل از استفاده نحوه و مدت و نمايندگي واگذاري طرايش ـ تبصره

  .باشد مي اجرا قابل كشور وزارت تصويب با شهرراي شو  غياب در و شهرراي شو تصويب

 ها پارك از قيمت واگذاري مورد در تهران شهرداري شدن مستثني به راجع قانوني اليحه  .2

 مصـوب  مسـتأجر  و مالـك  قـانون  شمول از اعيان و صهعر  از اعم عمومي اموال و ميادين و

31/2/1359  

 محـدود  در كـه  را آنچه ساير و ميادين و ها پارك در كه خدماتي عرضه در بهبود و تسهيل منظور به:  واحده ماده

 و حفـظ  حيـث  از كـه  تكـاليفي  انجـام  در همچنـين  و دارد شـهر  بـه  متعلق عمومي اموال و امالك عنوان و واقع شهر
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 جنبـه  و بـوده  مسـتقر  شهرداري مالكيت  در كه مستحدثاتي و اراضي و مستغالت و امالك از برداري بهره و دارينگاه

  از قسـمتي  واگـذاري  در كـه  شـود  مـي  داده اجـازه  تهران شهرداري به است تهران شهرداري عهده به و ندارد عمومي

 عامه مصلحت يا زيبايي مخل كه نحوي به آن در جودمو اعياني و عرصه از اعم عمومي اموال ساير و ميادين و ها پارك

 قراردادهـاي  عقـد  بـا  تهـران  شـهر  محـدوده  در واقع خود ملكي مستحدثات و اعيان  و عرصه واگذاري در نيز و نباشد

 معـامالت  نامـه  آيـين براسـاس   مناسب اجور دريافت و مصلحت رعايت به حقوقي يا حقيقي اشخاص به عادي يا رسمي

 اجـاره  عنوان كه روابطي نوع هر و مستأجر و مالك قانون مقررات شمول از واگذاري گونه اين و نمايند اقدام شهرداري

 مـوارد  تمـام  در. شـد  خواهد مبادله و تنظيم كه بود خواهد قرارداديبراساس  طرفين روابط و بوده خارج باشد داشته

لـت بـه   مه ماه دو اعطاء و كتبي اخطار با بداند زمال شهرداري كه صورتي در مدت انقضاي از پس يا و الفسخ لدي مزبور

 در هـا  محل گونه اين تحويل و تخليه در چنانچه. نمود خواهد شده واگذار محل تخليه به اقدام قراردادمتصرف و طرف 

 وقـت  فـوت  بدون تهران دادستان شهرداري درخواست به نشود اقدامي متصرف و قرارداد طرف ناحيه از اعطايي مهلت

 در مجلس صورت تنظيم با وقفه بدون دستور اين نمود خواهد صادر را محل تخليه دستور انتظامي مأمورين تمعي در

 و اسـباب  كـه  صـورتي  در. شـد  خواهد شهرداري تحويل كال واگذاري مورد يد خلع با شده گذاردهاجرا  موقع به محل 

 و حفـظ  در شـهرداري  و شـد  خواهـد  خـارج  حـل م از باشد محل در نوع هر از و منصوب غير يا منصوب از اعم لوازمي

 و خسـارت  مطالبـه  يـا  اعتـراض  حـق  عنـواني  هـيچ  تحت قرارداد طرف و متصرف و نداشته مسئوليتي آنها نگاهداري

  .داشت نخواهد را غيره و پيشه و كسب حقوق و سرقفلي
 جنبـه  كـه  شـهري  و يشـهردار  منقـول  غير و منقول اموال ساير و مستحدثات و اراضي و اماكن كليه - 1 تبصره

 ايـن  مقـررات  مشـمول  شـهرداري  تحويـل  و تخليه حيث از شده واگذار واحده ماده اين تصويب از قبل و دارد عمومي

  .است قانون

 عمـل  قـانون  ايـن  طبق نيز شود مي يا است شده تمديد شهرداري رضايت با كه قراردادهايي به نسبت - 2 تبصره

  .شد خواهد
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 مصوب ميوه توزيع غرفه و ميادين و اماكن واگذاري نحوه قانون حدهوا ماده اصالح قانون .3 

10/5/1358 

   ـ واحده ماده 

 ميوه توزيع و تهيه در تسهيل منظور به ها غرفه و ميادين و اماكن واگذاري نحوه به راجع قانوني اليحه ذيل تبصره

 عنـوان  بـه  تبصـره  دو و اصـالح  3 تبصره وانعن به اصالحاتي با 5/10/1358 مصوب كشاورزي هاي فرآورده  و بار تره و

  : گردد  به آن الحاق مي 2و  1اي ه تبصره

  .باشند مي قانون اين مفاد مشمول نيز شهرها ساير يها شهرداري ـ 1 تبصره

 ها اتحاديه و جانبازان و آزادگان و شهداء هاي خانواده و رزمندگان يكسان، طرايش با ها غرفه واگذاري در ـ 2 تبصره

  .دارند اولويت آبزيان و طيور، دامي، كشاورزي هاي فرآورده و محصوالت  توليدي تعاوني يها ركتش و

 وزارت توسـط  مزبور يها محل از استفاده نحوه و مدت و نمايندگي واگذاري طرايش و يراياج نامه آيين ـ 3 تبصره

  .رسيد خواهد وزيرانهيات  تصويب به و هتهي بازرگاني و سازندگي جهاد كشاورزي،  هاي وزارتخانه هماهنگي با كشور

 مـاه  مـرداد  بيسـتم  شنبه چهار روز جلسه در )تبصره سه اصالح و الحاق شامل( واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 رسـيده  نگهبانراي شو تأييد به 7/6/1372 تاريخ در و تصويب اسالميراي شو مجلس دو و هفتاد و سيصد و هزار يك

  .است

 غرفـه  و ميـادين  و اماكن واگذاري نحوه قانون واحده ماده اصالح قانون يراياج نامه آيين  .4

  5/10/1358 مصوب ميوه توزيع

   1/11/1374: تاريخ                                       ـه13714ت13236: شماره 

 و كشور وزارت 14/2/1373 مورخ 34/3/1/3000 شماره پيشنهاد به بنا 1/11/1374 مورخ جلسه در وزيرانهيات 

 مصـوب  ميـوه  توزيـع  غرفـه  و ميـادين  و امـاكن  واگـذاري  نحـوه  قـانون  واحده ماده اصالح قانون )3( تبصره استناد به

د شده را به شرح زيـر  يا قانون يراياج نامه آيين - 1372 مصوب - ايران اسالمي جمهوري انقالبراي شو 5/10/1358

  : تصويب نمود

  : شوند نامه به شرح زير تعريف مي آيين اين در هرفت كار به اصطالحات - 1 ماده
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 و آب خاك، منابع از كه شود مي گفته توليداتي و محصوالت كليه به كشاورزي، هاي فرآورده و بار تره و ميوه - الف

  .شوند مي استحصال دام

 خشـت،  هـك، آ سـنگ،  سيمان، آجر، آهن، قبيل از ساختماني مصالح وسيله به كه است مستقلي مكان غرفه، - ب

  .باشد برق و آب  و مجزا عبور محلراي دا شده، بنا چوب و گل

 در و باشـد  شـده  محصور برزنت يا پارچه با و شده بنا چوبي يا فلزي داربست وسيله به كه است مكاني چادر، - پ

  .باشد برق و آبراي دا امكان صورت

 نظـاير  و چـوب  فلز، گالس، فايبر مانند ناسياج از كه هستند منقولي هاي اتاقك كانتينر، و كانكس كيوسك، - ت

  .شوند واقع استفاده مورد مشخص  زماني مقاطع در ضرورت به بنا و شده ساخته آن

 محصوالت انواع عرضهراي ب شهرداري توسط كه شود مي گفته سربازي يا سرپوشيده مكان نوع هر به محوطه، - ث

  .باشد هشد  گرفته نظر در نامه آيين اين موضوع توليدات و

 كشـاورزي  هـاي  فـرآورده  و بـار  تـره  و ميـوه  تـوزي  و تهيـه  امر در تسهيلراي ب كه معين است مكاني ميدان، - ج

  .يابد اختصاص

 كننـدگان  توزيـع  بـه  كلي صورت به نامه آيين اين موضوع توليدات و محصوالت عرضه از عبارت فروشي، عمده - چ

  .باشد مي

 ميـزان  و اندازه در جزيي صورت به نامه آيين اين موضوع توليدات و والتمحص عرضه از عبارت فروشي، خرده - ح

  .باشد مي كنندگان مصرف به عرضه قابل

 ايجـاد  تسـهيالت  و وسعت و وقوع محل موقعيت به توجه با امكان از يك هرراي ب است مكلف شهرداري - 2 ماده

 را مبلغـي  نامه، آيين اين موضوع توليدات و صوالتمح عرضه و معامالت در مؤثر اقتصادي طرايش با متناسب نيز و شده

 تصـويب  از پـس  و تعيـين   نامـه  آيـين  ايـن  مقـررات  رعايت و كار انجام حسن ضمانت همچنين برداري، بهره حق بابت

 .كنـد  دريافـت  داران غرفه از كشور وزير تصويب از پس شده يادراي شو تشكيل عدم صورت در و شهر اسالميراي شو

  .است تغيير  بلقا مذكور مبلغ

 در شـهرداري،  توسـط  محلـي  درايـ ج و كثيراالنتشار درايج در آگهي انتشار از پس بايد اماكن متقاضيان - 3 ماده

 از مـورد  حسـب  را شـهر  هـر  در مزبـور  اماكن به توليدات ارسال امكان گواهي همچنين توليد، توان تأييديه مقرر وقت

 و مثبـت  مـدارك  همـراه  به و اخذ ذيربط قانوني مراجع ساير يا توليد محل منطقه سازندگي جهاد يا كشاورزي ادارات

  .كنند هرايا نظر مورد شهر شهرداري به توليد محل دقيق آدرس و كروكي
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 امضـاي  بـه  كـه  واگـذاري  قـرارداد  در هـاي  مسئوليت و اختيارات حدود و اماكن نگهداري و اداره طرايش - 4 ماده

  .شود مي تعيين رسد، مي برداري بهره و شهرداري نماينده

  : سازد را براي ميادين فراهم مي زير نياز مورد و ضروري خدمات شهرداري - 5 ماده

  .حريق اطفاي سيستم و عمومي شيرهاي نصب با ميدان مصرفي آب تأمين - الف

  .ميدان عمومي هاي محوطه و معابر روشنايي و برق تأمين - ب

  .فروش اماكن خارجي يها قسمت و دستشويي يفتنظ و انتظامات نگهباني، كادر تأمين - پ

  .نمازخانه احداث - ت

  .سواري هاي اتومبيلراي ب پاركينگ - ث

 بـر  و نمـوده  اعـالم  شـود  مـي  تعيـين  مربوط مقرراتبراساس  كه را مصوب نرخهاي موظفند ها شهرداري - 6 ماده

  .كنند تنظار شده هرايا توليدات  و محصوالت كيفيت همچنين شده، اعالم قيمتهاي

 در بهداشـتي  اصول رعايت فروش، محل داخلي محيط پاكيزگي و نظافت به نسبت است مكلف بردار بهره - 7 ماده

 كـافي  اهتمـام  و دقـت  فاسـد  و بـد  محصـوالت  عرضه عدم و محصوالت توزين خريداران، با برخورد حسن كاال، عرضه

  .دارد معمول

 راجـع  قـانوني  اليحه مشمول شود، مي واگذار طرايش واجد تقاضيانم به نامه آيين اينبراساس  كه اماكني - 8 ماده

 هـاي  فـرآورده  و بـار  تـره  و ميـوه  توزيـع  و تهيه در تسهيل ايجاد منظور  به ها غرفه و ميادين و اماكن واگذاري نحوه به

 كسـب  و استيجاري حقوق  گونه هيچ و بوده - ايران اسالمي جمهوري انقالبراي شو 5/10/1358 مصوب - كشاورزي

  .شود نمي ايجاد آنها برداران بهرهراي ب پيشه و

 اسـت  موظـف  و نـدارد  غيـر  به را قرارداد مورد كلي يا جزيي واگذاري حق شهردار اجازه با جز بردار بهره - 9 ماده

 فـروش  بـه  دارد عهـده  بـر  رسـمي  طـور  به را آنها فروش نمايندگي كه توليدكنندگاني و خود توليدي محصوالت فقط

  .دبرسان

  .نمايد اجرا و رعايت را ميادين انضباطي مقررات و شئون كليه است مكلف بردار بهره - 10 ماده

 گـردد  مي تهيه شهرداري توسط نامه آيين اين داشتن ملحوظ با كه دستورالعملي حسب انضباطي مقررات - تبصره

 تعيـين  رسـد،  مـي  كشـور  وزيـر  بتصوي به شده يادراي شو تشكيل عدم صورت در و شهر اسالميراي شو تصويب به و

  .شود مي

  .شود مي لغو مغاير مقررات كليه نامه، آيين اين تصويب تاريخ از - 11 ماده
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 بين مسافربري هاي اتومبيل تردد ممنوعيت و مسافرين يها ترمينال احداث قانوني اليحه .1

 9/2/1359 مصوب تهران شهر داخل در هريش

 احـداث  بـه  نسـبت  تـدريج  بـه  موجـود  ترمينـال  از بـرداري  بهره بر عالوه است موظف تهران شهرداري - اول ماده

  .نمايد اقدام تهران شمال و غرب و شرق در شهر نياز با متناسب جديد يها ترمينال

 يهـا  ترمينـال  احـداث  جهـت  الزم اعتبـار  تـأمين  بـه  مكلـف  دولـت  امكانـات  بـه  توجه با بودجه و برنامه سازمان

  .بود خواهد جديد

 تشكيل خاص طرايش طبق كه مسافربري يها شركت به را شهر يها ترمينال هاي غرفه تهران شهرداري - دوم ماده

 طبـق  بر ها شركت اين تشكيل طرايش. نمايد مي واگذار نمايندگي صورت به مناسب  بهاي  اجاره اخذ مقابل در شود مي

 وزارت آن همكـاري  و ترابـري  و راه وزارت مصـوب  قـوانين براساس  تهران شهرداري توسط كه بود خواهد اي نامه آيين

 تعـاوني  يهـا  شـركت  .رسـيد  خواهـد  كشـور  وزارت تصـويب  به شهرراي شو غياب در و شهرراي شو تصويب به و تهيه

  .داشت خواهند اولويت موجود مسافربري يها شركت كاركنان و هاي اتوبوس دارندگان از متشكل

راي شـو  تصويب به و تهيه تهران شهرداري توسط كه بود خواهد اي نامه آيين طبق ها غرفه واگذاري طرايش: تبصره

 و مـوجر  روابـط  قـانون  مقررات مشمول واگذار اين. رسيد خواهد كشور وزارت تصويب به شهرراي شو غياب در يا شهر

 كـه  موقـع  هر و كرد نخواهد ايجاد آنها متصديان يا متصرفينراي ب پيشه و كسب و استيجاري حقوق و نبوده مستأجر

  .كند تصرف ماهه يك الاقل قبلي اخطار با و نمايندگي واگذاري طرايش به توجه با را محل تواند مي بداند الزم شهرداري

  .باشد مي رانته شهرداري با خدمات مسئوليت و ها ترمينالتاسيسات  مديريت و مالكيت - سوم ماده

  .بود خواهد ها شركت خدمات عرضه كيفيت و مسافربري ريزي برنامه بر نظارت به موظف تهران شهرداري

 اي جداگانـه  نامـه  آيـين  طبـق  بـر  هـا  شركت خدمات و تهران شهرداري نظارت و اختيارات و وظايف حدود: تبصره

  .شد خواهد مشخص آن ذيل تبصره و دوم مادهبراساس  كه بود خواهد

 يـك  حـداقل  انجـام  همزمان شهري بين مسافربري اتومبيلهاي تردد ممنوعيت و ترمينال كار شروع - چهارم ماده

  .شود مي اعالم تهران  شهرداري توسط شروع از قبل ماه

 موظفنـد  باشـند  نفـر  هـزار  يكصد از بيش آنها جمعيت كه كشور بزرگ شهرهاي يها شهرداري ساير - پنجم ماده

 اقـدام  امكانـات  به توجه با قانون اين مفادبراساس  مناسب يها محل در شهري بين مسافربري رمينالت ايجاد به نسبت
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  .نمايند

 ساقط اعتبار درجه از باشند قانون اين مفاد با مغاير كه موجود هاي نامه آيين و قوانين و مقررات كليه - ششم ماده

  .است

 مسـافربري  هـاي  پايانـه  احـداث  قـانوني  اليحه اصالح قانون )6( ماده يراياج نامه آيين  .2

  تهران شهر داخل در شهري برون مسافري هاي اتومبيل تردد وممنوعيت

  7/3/1381:  تاريخ                                          ه 21167ت9926:  شماره

ــه بنــا 29/2/1381 مــورخ جلســه در وزيــرانهيــات   خمــور 521/34/3/1/21217 شــماره مشــترك پيشــنهاد ب

 هـاي  پايانـه  احـداث  قـانوني  اليحـه  اصـالحي  )6( مـاده  اسـتناد  بـه  و ترابري و راه و كشور هاي وزارتخانه 18/1/1378

 نامـه  آيـين  - 1372مصـوب  - تهـران  شهر داخل در شهري برون مسافربري هاي اتومبيل تردد ممنوعيت و مسافربري

  :نمود تصويب زير شرح به را شده ياد قانون )6( ماده موضوع يراياج

 براسـاس  شـهر  هـر  مسـافربري  پايانه شدن برداري بهره آماده و تجهيز اعالم تاريخ از پس ماه يك حداكثر  -1 ماده 

 حمـل  يها شركت كشور، هاي پايانه و نقل و حمل سازمان به شهر هر شهرداري توسط مربوطه مقررات و مصوب نقشه

  .شد خواهند مستقر مسافربري پايانه در مسافربري نقل و

 مقـرر   مهلـت  ظـرف  در موظفنـد  مسـافربري  پايانه در استقرار منظور به مسافربري نقل و حمل مؤسسات  ـ تبصره

 يكـي  صـورت  به تجارت قانون و مذكور سازمان مقررات و ضوابط مطابق كشور، هاي پايانه و نقل و حمل سازمان توسط

 عمـل  بـه  جلـوگيري  آنها فعاليت ادامه از صورت نرايدرغي دهند، وضعيت تغيير تجارت قانون در مذكور يها شركت از

  .آمد خواهد

 شـهر  هـر  شـهرداري  شهر، مسافربري هاي پايانه داخل مسافر نقل و حمل يها شركت كليه استقرار از پس -2 ماده

 نيـروي  و كشـور  هاي پايانه و نقل و حمل سازمان هماهنگي با مقرر مهلت در )شهرداري مسافربري هاي پايانه سازمان (

 هـاي  پايانـه  در غيرمستقر شهري برون مسافربري نقل و حمل يها شركت و مؤسسات نمودن تعطيل به نسبت انتظامي

 نقليـه  وسـايل  تـردد  و فعاليت از مورد حسب رانندگي و راهنمايي و انتظامي نيروي همچنين. نمايند مي اقدام شده ياد

 مجـاز  مسـيرهاي  از جـز  بـه  شـهر  داخـل  در آنها تردد و مسافربري هاي پايانه از خارج شهري برون عمومي مسافربري

  .نمود خواهد برخورد مقررات برابر متخلفان با و نموده جلوگيري
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 ترافيك و نقل و حملراي شو تصويب به تهران در شهري بين خودروهاي تردد ممنوع يا مجاز مسيرهاي -1 تبصره

  .رسيد خواهد تاناس ترافيك هماهنگيراي شو تصويب به شهرها ساير در و تهران

  .باشد مي محل شهرداري از مجوز اخذ مستلزم شهرها، درون در مسافر نقل و حمل امر به تصدي  -2 تبصره

 و حمـل  سـازمان  و شهرداري مقررات و ضوابط رعايت با شهري برون مسافربري نقل و حمل يها شركت  -3 تبصره

 شـهر  مختلـف  منـاطق  در مجاز مسافرتي مؤسسات در ايندگينم يا و بليط فروش دفاتر مكلفند كشور هاي پايانه و نقل

  .نمايند ايجاد ها پايانه در بليط هرايا بر عالوه

 در مسـافربري  نقـل  و حمـل  يها شركت پوشش تحت دربستي شهري برون مسافربري خودروهاي تردد -4 تبصره

 قـوانين  رعايت با اسالمي ارشاد و نگفره و ترابري و راه كشور، هاي وزارتخانه توسط كه ضوابطي براساس شهرها درون

  .شد خواهد تعيين گردد، مي تدوين مربوط مقررات و

 را شـهر  هـر  مسـافر  نقـل  و حمـل  نيازهاي و ها برنامه است موظف كشور هاي پايانه و نقل و حمل سازمان -3 ماده

 اعـالم  محـل  )شـهرداري   ربريمسـاف  پايانه سازمان ( شهرداري به مسافربري، هاي پايانه توسعه يا تجهيز احداث، جهت

  .نمايد

 بـه  و  تهيـه  كشـور  هـاي  پايانـه  و نقـل  و حمل سازمان سوي از ها پايانه احداث به مربوط فني معيارهاي -1 تبصره

 مسافربري هاي پايانه يراياج هاي نقشه مذكور، ضوابط رعايت با تا گردد مي اعالم ها شهرداري به ابالغراي ب كشور وزارت

  .گردد تهيه شهر هر شهرداري توسط

 و طـرح  معمـاري  و شهرسـازي  عـالي راي شـو  مصـوبات  براسـاس  مسافربري هاي پايانه احداث يابي مكان -2 تبصره

  . گيرد مي صورت شهر، مصوب تفصيلي هاي نقشه

. باشـند  مـي  نامـه  آيـين  اين عنوان قانون )5( ماده براساس مسافربري پايانه احداث به موظف ها شهرداري  -3 تبصره

 و قـوانين  رعايـت  با تعاوني يا و خصوصي بخش توسط عمومي مسافربري هاي پايانه تأسيس با موافقت و اولويت عيينت

 سـازمان  ( شـهرداري . باشـد  مـي  كشـور  هـاي  پايانـه  و نقـل  و حمـل  سازمان با شهرداري هماهنگي با و مربوط مقررات

 هـاي  بخـش  توسـط  مسـافربري  هاي پايانه  احداث هتج در را الزم تسهيالت شهر، هر )شهرداري مسافربري هاي پايانه

 مـورد  تسـهيالت  و اعتبـار  تأمين به نسبت كشور  هاي پايانه نقل و حمل سازمان. نمايد مي فراهم تعاوني يا و خصوصي

  .نمايد مي اقدام سازمان اختيار در مالي منابع طريق از تعاوني، و خصوصي بخش شهرداري، توسط پايانه احداث نياز

 جديـد،   خطـوط  ايجـاد  مسـافربر،  هـاي  سرويس حركت زمان تعيين زمينه در سياستگذاري و ريزي برنامه  -4 ماده
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 و حمل سازمان (ترابري و راه وزارت عهده بر مسافربري نقل و حمل يها شركت توسط مسافربري خدمات هرايا كيفيت

  .باشد مي )كشور هاي پايانه و نقل

 نحـوي  بـه  قـانوني  وظـايف  حسـب  كـه  مسـافربري  هـاي  پايانه در مستقر ارياد يها سازمان و تشكيالت -1 تبصره

 بـا  هـا  پايانـه   داخلـي  مـديريت  و ندارنـد  را يكـديگر  امـور  در مداخله حق باشند، مي پايانه امور در مسؤوليتي دار عهده

  .باشد مي )شهرداري مسافربري هاي پايانه سازمان ( شهرداري

 ناوگـان  نوسـازي  و تجهيز اصالح، زمينه در )كشور هاي پايانه و نقل و حمل مانساز ( ترابري و راه وزارت -2 تبصره

 بـا  متناسب خدمات هرايا نحوه در موجود سيستم اصالح و ارزيابي همچنين و كمي و كيفي لحاظ از مسافربري موجود

 ارتقـاي  جهـت  در امكانـات  و الزم هاي اهرم كارگيري به و مسافربري يها شركت توسط كشور مختلف مناطق نيازهاي

 سياسـتگذاري  و ريـزي  برنامـه  مسـافر،  نقل و حمل بخش در شاغل نيروهاي كمي و كيفي خدمات هرايا و ايمني سطح

  .نمايد مي

 باشـد  مـي  ممنـوع  مسـافربري  يها شركت توسط ها پايانه عمومي فضاي در تابلو نصب و تبليغات هرگونه -3 تبصره

  .ربريمساف پايانه مديريت از مجوز اخذ با مگر

 و نقـل  و حمـل  سـازمان  همـاهنگي  بـا  شـهر،  هـر  نيـاز  بـه  توجه با مسافربري هاي پايانه فعاليت ساعات -4 تبصره

  .شد خواهد اعالم و تعيين شهرداري مسافربري هاي پايانه مديريت توسط استان، هاي پايانه

 داشـت  خواهند را عمومي مسافربري پايانه محوطه به ورود اجازه مسافربري نقليه وسايل از دسته آن فقط  -5 ماده

 و نقـل  و حمـل  سـازمان  ضـوابط  مطـابق  و بـوده  پايانـه  در مستقر يها شركت از يكي نمايندگي يا و پوشش تحت كه

 باهمكـاري  پايانـه  مـديريت  نصـورت رايدرغي باشند، مسافربري عمومي ونقل حمل در فعاليت به مجاز كشور هاي پايانه

 بـه  قانوني برخورد جهت را مراتب و نمود خواهد جلوگيري پايانه داخل به نقليه وسايل هگون اين ورود از انتظامي نيروي

  .نمايد مي اعالم استان، پايانه و نقل و حمل سازمان

 نقليـه  وسـايل  ورود آن، تـابع  واحـدهاي  و كشور هاي پايانه و نقل و حمل سازمان تشخيص با ويژه ايام در  ـ تبصره

 تسـهيل  جهـت  در مسافربري پايانه داخل به عمومي و دولتي پالك سفيد، پالك نقليه ايلوس از اعم متفرقه مسافربري

  .بود خواهد بالمانع مربوط )شهرداري مسافربري پايانه سازمان ( شهرداري هماهنگي و اطالع با مسافران جابجايي در

 مربـوط  مقررات مكلفند نيز هتبصر اين در مذكور نقليه وسايل از كننده استفاده مسافربري نقل و حمل يها شركت

 يهـا  دسـتورالعمل  و راننـدگي  و راهنمـايي  مقـررات  و ايمني جمله از قوانين ساير عوارض، اخذ مسافر، نقل و حمل به
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 اينصـورت  درغيـر  نمايند، رعايت را پايانه و نقل و حمل و سازمان و )شهرداري مسافربري هاي پايانه سازمان ( شهرداري

  .آمد خواهد عمل به جلوگيري راه پليس و رانندگي و نماييراه توسط آنها تردد از

  ( شـهرداري  توسـط  شـده  تعيـين  يهـا  محـل  در فقـط  مكلفنـد  مسـافربري  نقـل  و حمـل  يهـا  شـركت   -6 ماده

 مسافربري نقليه وسايل مسافران نمودن پياده و سوار به نسبت پايانه داخل در )شهرداري مسافربري هاي پايانه سازمان

 از جلـوگيري  بـه  نسـبت  انتظـامي  نيروي همكاري با شهرداري هاي پايانه مديريت تخلف، درصورت و مايندن اقدام خود

  .نمود خواهد اعالم كشور هاي پايانه و نقل و حمل سازمان به را موضوع و اقدام تخلف 

 مسـافر  نمودن پياده اي سوار به اقدام پايانه از خارج در كه متخلفي رانندگان با قانوني برخورد و جلوگيري - تبصره

  .باشد مي رانندگي و راهنمايي ادارات عهده به نمايند، مي

 ابنيـه،  نگهـداري  و حفـظ  بـه  موظـف  شـهرداري  بـا  شده منعقد قرارداد درچارچوب مسافربري شركت هر -7 ماده

 و خلـف ت صـورت  در و باشند مي واگذاري مورد محل در مجاور محوطه همچنين وتاسيسات  و سبز فضاي مستحدثات،

  .باشند مي شده وارد نقص رفع و شهرداري به خسارت پرداخت به موظف زيان، و ضرر ورود

 و تعميـر  يـا  و روغن تعويض يا شستشو به مبادرت آنها نقليه وسايل رانندگان كه مسافربري يها شركت -1 تبصره

 برابـر  و محسـوب   متخلـف  مايند،ن مسافربري هاي پايانهغيرمجاز  يها محل در خود نقليه وسايط يدكي وسايل تعويض

  .شد خواهد رفتار آنها با مقررات

 كسـب  بـدون  غيـر،  به را مربوط غرفه از قسمتي يا تمام واگذاري حق مسافربري يها شركت از يك هيچ -2 تبصره

 غرفـه  دكـور   تغييـر  و جزيـي  تغييـرات  همچنـين . نـدارد  )شهرداري مسافربري هاي پايانه سازمان ( شهرداري از مجوز

  .بود خواهد پذير امكان مربوط شركت هزينه با و شهرداري اجازه و نظارت با ها ركتش

 توليد و كنندگان مصرف از حمايت سازمان كارشناسي نظر اخذ با شهري برون مسافربري امر در گذاري نرخ -8 ماده

  .دباش مي )كشور هاي پايانه و نقل و حمل سازمان ( ترابري و راه وزارت عهده بر كنندگان

  .باشد مي كشور هاي پايانه و نقل و حمل سازمان عهده بر مصوب هاي نرخراي اج حسن بر كنترل و نظارت  ـ تبصره

 نگهـداري  و حفـظ  و پايانـه  داخلـي  انتظامـات  و خدمات مسؤوليت و ها پايانهتاسيسات  مديريت و مالكيت -9 ماده

 و هـا  نماينـدگي  و واحـدها  كليـه  و اسـت  )شـهرداري  مسـافربري  هـاي  پايانه سازمان( شهرداري عهده به آنتاسيسات 

 كه پايانه داخلي مقررات رعايت به موظف نمايند، مي استفاده مذكور خدمات از شكل هر به كه ييها سازمان و ها شركت

  .بود خواهند گردد، مي تعيين )شهرداري مسافربري هاي پايانه سازمان ( شهرداريبه وسيله 
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  .نمود خواهد همكاري ها پايانه مديريت با ها، پايانه داخلي امنيت تأمين جهت رد انتظامي نيروي -1 تبصره

 صـنفي  مقـررات  سـاير  و مصوب هاي نرخ رعايت بهداشتي، اصول رعايت نظر از ها پايانه تجاري هاي غرفه  -2 تبصره

 را نيـاز  مورد تسهيالت تاس موظف )شهرداري مسافربري هاي پايانه سازمان( شهرداري. بود خواهند مربوط قوانين تابع

  .بود نخواهد شهرداري مسؤوليت رافع مسؤول، يها سازمان نظارت. نمايد فراهم مسؤول يها سازمان نظارت جهت

  .بود خواهد )خصوصي ( دولتي غير بخش به واگذاري قابل ها شهرداري تأييد با ها پايانه مالكيت  -3 تبصره

 ايجـاد  بـه  نسـبت  مـالي  امكانات تناسب به مكلفند )شهرداري مسافربري هاي پايانه سازمان ( ها شهرداري -10 ماده

 رفاهيتاسيسات  ساير  و رانندگان خوابگاه خودرو، معاينه مركز سوخت، هاي جايگاه ،)كارواش ( خودرو شستشوي مركز

  .نمايد اقدام شهري برون مسافربري هاي پايانه در مصوب نقشه براساس نياز مورد خدماتي و

 وضـعيت  صـورت  تنظيم و تهيه به نسبت مسافران به بليط فروش از پس موظفند مسافربري يها شركت -11 ماده

  .نمايند اقدام مسافري

 و دسـتورالعمل  در مسـافربري  يهـا  شـركت  بـه  مسافري وضعيت صورت هرايا تنظيم و تهيه نحوه به مربوط ضوابط

 مشخص مربوط مقررات براساس )كشور هاي پايانه و قلن و حمل سازمان ( ترابري و راه وزارت شده صادر هاي بخشنامه

 بودجـه  قـانون  )4( تبصـره  )ل( بند استناد رايب بليط صدور هنگام به موظفند مذكور يها شركت و شد خواهد عمل و

 عـوارض  مصـوب،  عـوارض  هاي تعرفه برابر زيرمسافران شرح به را شده ياد بند يراياج نامه آيين كشور، كل 1381 سال

  .نمايند واريز )شهرداري مسافربري هاي پايانه سازمان ( شهر شهرداري حساب به و وصول ار مربوط

 اخـذ  كنتـرل  جهـت  را مسـافربري  هاي وضعيت صورت تواند مي )شهرداري مسافربري هاي پايانه سازمان ( شهرداري

 بـه  وضـعيت  صـورت  تحويـل  از اسـت  موظـف  كشـور  هاي پايانه و نقل و حمل سازمان. قراردهد بررسي مورد عوارض،

  .نمايد خودداري هستند، )شهرداري مسافربري هاي پايانه سازمان ( شهرداري به بدهيراي دا كه مسافربري يها شركت

 در. باشـند  نمـي  خود هاي سرويس يا و آن شعبه يا شركت فعاليت تعطيل به مجاز مسافربري يها شركت  -12 ماده

 طرايشـ  و ضوابط كليه  رعايت به منوط آن مجدد فعاليت ننمايد، اليتفع ماه )3( از بيش مسافربري شركت كه صورتي

 تبصـره  يرايـ اج نامـه  آيـين  مفاد رعايت با و استان هاي پايانه نقل و حمل سازمان از جديد فعاليت پروانه كسب و مقرر

 شـهري  بـرون  افربريمس اتومبيلهاي تردد ممنوعيت و مسافربري هاي پايانه احداث قانوني اليحه اصالح قانون )2( ماده

 حقـوق  كليـه  و بهـا  اجـاره  موظفنـد  مـذكور  يهـا  شـركت  .باشد مي پذير امكان )1374 مصوب( – تهران شهر داخل در

  .نمايند پرداخت غرفه تحويل زمان تا را شهرداري
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 صادر يها دستورالعمل و ها بخشنامه ها، نامه آيين مفاد دقيقراي اج به موظف مسافربري يها شركت كليه  -13 ماده

 هـاي  پايانـه  سـازمان  ( كشـور   يهـا  شـهرداري  و )كشـور  هـاي  پايانه و نقل و حمل سازمان ( ترابري و راه وزارت از شده

  .باشند مي كشور عمومي نقل و حمل مقررات و قوانين كليه و قانوني وظايف چارچوب در )شهرداري مسافربري

 شده صادر هاي بخشنامه و ها دستورالعمل مقررات و وانينق كليه تا نمايند اتخاذ ترتيبي موظفند ها شركت مديريت

  .برسد آنها هاي نمايندگي و شعب و ها شركت رانندگان و كاركنان اطالع به

 مسـافربري  نقـل  و حمل يها شركت كاركنان و مسؤوالن مهمانداران، رانندگان، كمك رانندگان، هرگروه -14 ماده

  .نمايند استفاده كشور هاي پايانه نقل و حمل زمانسا تأييد مورد شكل هم لباسهاي از موظفند

 توسـط  مسـافربري  مؤسسـات  و ها شركت عملكرد ونحوه خدمات كيفيت ايمني، ضوابط و مقررات رعايت -15 ماده

 مربـوط  هاي پرونده در مراتب و گرفته قرار ارزيابي و بررسي مورد سال طول در استان هاي پايانه و نقل و حمل سازمان

  .شد خواهد تصميم اتخاذ آن به نسبت مقررات طبق و درج

 ناوگـان  حركـت  بندي زمان برنامه به مربوط اطالعات است موظف كشور هاي پايانه و نقل و حمل سازمان  -16 ماده

 و ها راه اطالعات ها، پايانه در مستقر هاي غرفه مسافربري، يها شركت شهري دفاتر استقرار محل مسافربري، يها شركت

. دهـد  قـرار  ذيـربط  )شهرداري ( شهرداري  هاي پايانه سازمان اختيار در و دريافت ذيربط يها ارگان و شركت از را غيره

 اقـدام  رساني اطالع مركز اندازي راه به نسبت است مكلف  فوق، شده اخذ اطالعات پيرو نيز شهرداري هاي پايانه سازمان

 حركت بندي زمان به مربوط اطالعات و مسير هاي استراحتگاه و هاهتل ،ها راه اطالعات شهري، اطالعات مركز اين. نمايد

 كـاهش  منظـور  بـه  و عمـوم  آگاهي به را نقل و حمل يها شركت تركيبي مسيرهاي و مقاصد و مبادي با همراه ناوگان

  .نمايد مي هرايا شهروندان  به حضوري مراجعات

 و ها دستورالعمل ضوابط، برابر متخلفان با شهرداري و شده محسوب تخلف نامه آيين اين ازمقررات تخطي  -17 ماده

 نامـه  آيـين  برابـر  نيز كشور هاي پايانه و نقل و حمل سازمان. نمود خواهد برخورد مورد حسب مربوط مقررات و قوانين

 اصـالحي  )14( مـاده  اصالح قانون  موضوع زميني نقل و حمل و مسافربري مؤسسات تعطيل مدت و مسافر و بار حمل

 برخـورد  متخلـف  مسافربري نقل و حمل مؤسسات وها شركت با رانندگي مرايج اخذ و تخلفات به رسيدگي نحوه قانون

  . نمايد مي
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 و مسافربري  هاي پايانه احداث قانوني اليحه اصالح قانون 2 ماده تبصره يراياج نامه آيين .3

   1372 مصوب  تهران شهر داخل در شهري  برون مسافربري اتومبيلهاي تردد ممنوعيت

  29/10/1382:  تاريخ                                        هـ27518 ت57322:   شماره

 28/5/1382 مـورخ  37/3/1/2769 شـماره  مشـترك  پيشـنهاد  بـه  بنـا  18/8/1382 مورخ جلسه در وزيرانهيات 

 مسـافربري  هاي پايانه احداث قانوني يحهال اصالح قانون )2( ماده تبصره استناد به و كشور و ترابري و راه هاي وزارتخانه

 تبصـره  يرايـ اج نامه آيين -1372 مصوب - تهران شهر داخل در شهري برون مسافربري اتومبيلهاي تردد ممنوعيت و

  : نمود تصويب زير شرح به را شده ياد

 حمـل  يها شركت به را شهري برون مسافربري هاي پايانه در واگذاري قابل و موجود هاي غرفه ها شهرداري -1 ماده

 و راه وزارت ضـوابط  براسـاس  و شـوند  مي ناميده شركت اختصار به نامه  آيين اين در كه شهري برون مسافربري نقل و

 صـورت  بـه  و نامـه  آيين اين در مندرج طرايش تحت مسافربري خدمات انجام جهت گردند، مي معرفي و تشكيل ترابري

  .نمايند مي واگذار قرارداد انعقاد طريق از و بها اجاره اخذ مقابل در نمايندگي

 كيفيـت  چـون  عـواملي  براسـاس  را ها شركت است مكلف استان اي جاده نقل و حمل و راهداري سازمان -1 تبصره

،  درجـه  )4( تـا  حـداكثر  آن نظـاير  و تخلفـات  تـردد،  در ايمنـي  ، ناوگـان  عمـر  و تعـداد  عملكرد، سابقه ، خدمات هرايا

  .نمايد معرفي شهر هر شهرداري به مسافربري يها شركت هاي غرفه مزايده در شركت جهت و نموده بندي درجه

 و ،كيفيـت  امكانـات  ، موقعيت ، اعيان و عرصه ارزش مبناي بر را مسافربري هاي غرفه مكلفند ها شهرداري -2 تبصره

 )4( تـا  حداكثر، گردد مي غابال و رسيده كشور يها شهرداري سازمان تأييد به كه دستورالعملي براساس ، خدمات ساير

  .نمايد واگذار مزايده طريق از و نموده بندي درجه ، شده معرفي يها شركت بندي درجه با  متناسب، درجه

 موقعيــت بــه كــه هــا غرفــه ســالن يــا غرفــه وضــعيت در تغييــري گونــه هــيچ ، مزايــده انجــام از پــس -3 تبصــره

 مسافربري يها شركت توسط سازد، وارد لطمه مزايده برگزاري از قبل به نسبت پايانه در مستقر مسافربري يها شركت

  .بود نخواهد مجاز شهرداري يا و

 رسـمي  كارشناسـان  از نفـر  يـك  وسيله به ،ها شركت به واگذاري قابل هاي غرفه ماهانه بهاي اجاره مبناي -2 ماده

 نماينـدگان  حضـور  در مزايـده  ريفاتتشـ  انجـام  با تا شود مي تعيين گردد، مي انتخاب شهرداري توسط كه دادگستري 

  .گردد مشخص بها اجاره قطعي مبلغ ، استان اي جاده نقل و حمل و راهداري سازمان و شهرداري 
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 و اعيـان  و عرصـه  ارزش رعايـت  بـا  را شـده  واگـذار  غرفـه  ماهانه بهاي اجاره مذكور، منتخب كارشناس -1 تبصره

 و نگهـداري راي ب كه هايي هزينه مسافربري شركت نقليه وسايط كه پايانه سطح از مقدار آن با متناسب غرفه موقعيت

 شـركت  اختصاصـي  غرفـه  بهـاي  اجاره عنوان به جا يك صورت به گردد، مي مصروف شهرداري طرف از خدمات ساير

  .نمايد مي برآورد پايه قيمت صورت به ، كننده استفاده مسافربري 

 رابدون قرارداد در مندرج بهاي اجاره است مكلف ، شده واگذار هغرف از كننده استفاده مسافربري شركت -2 تبصره

  .نمايد تأديه شهرداري به ، واگذاري قرارداد در معين سررسيد در تعلل و عذر گونه  هيچ

 و بـود  خواهد نامه آيين اين مقررات مشمول نيز )ها رستوران نظير( نقلي و حمل غير هاي غرفه واگذاري -3 تبصره

  .باشد مي مسافربري يها شركت هاي غرفه درخصوصا صرف ، اي جاده نقل و حمل و داريراه سازمان نقش

 ديگـر  سـوي  از و هرسـال  ماهانه بهاي اجاره ماه شش معادل بايد ها شركت سوي از قرارداد عقد هنگام در -3 ماده

  انجـام  حسـن  منظور به التزام وجه يا بانكي ضمانتنامه صورت به سال هر ماهانه بهاي اجاره ماه سه معادل نيز ها غرفه

 يـا  بها اجاره پرداخت در تعلل صورت در تا گيرد قرار شهرداري اختيار در ، شده منعقد قرارداد برابر تعهدات و خدمات

بـه   شهرداري،  وي عوامل يا بردار بهره جانب از پايانه تجهيزات و لوازم ، ساختمان ، تاسيسات به خسارت هرگونه حدوث

  .نمايد برداشت محل آن از را ودخ خسارت دتوان

 نقـل  و حمـل  و راهـداري  سـازمان  و شـهرداري  منتخـب  رسـمي  كارشناس با ،خسارت ميزان تشخيص -1 تبصره

  .باشد مي استان اي جاده 

 نمايـد،   برداشـت  مقررات وفق مبلغي مذكور ضمانتنامه محل از شهرداري قرارداد، خاتمه از قبل چنانچه -2 تبصره

 همـواره  كه طوري به نمايد، تأمين را آن شهرداري كتبي اعالم از بعد روز بيست مدت ظرف است لفمك قرارداد طرف

 عـدم   صـورت  در اسـت  بـديهي  .باشـد  شده تأمين ، ماده اين در مقرر نصاب حد معادل التزام وجه يا بانكي ضمانتنامه

 اسـت  بردارموظـف  بهره قرارداد، لغو از پس .دنمو خواهد لغو را واگذاري قرارداد بالفاصله شهرداري ، فوق طرايش تأمين

 در اسـت  نيزمكلـف  شـهرداري  .نمايـد  اقـدام  شـهرداري  به تحويل و غرفه تخليه به نسبت ماه دو مدت ظرف حداكثر

 ضـمانتنامه  يـا  التـزام  وجه باقيمانده بالفاصله غرفه گرفتن تحويل از پس و قرارداد لغو يا و قرارداد مدت خاتمه صورت

  .دارد مسترد شركت آن به را شركت بانكي

 قبيـل  از عنوان هر تحت الذكر فوق تضمين و االجاره مال بر عالوه ديگر تضمين يا وجه گونه هر دريافت -3 تبصره

 هـاي  پايانـه  هـاي  غرفـه  از كننـده  اسـتفاده  مسـافربري  يهـا  شركت از شهرداري توسط غيره و پرداخت پيش ، سرقفلي
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  . است ممنوع مسافربري 

 حسـاب   تسـويه  و يرايـ دا ، بيمـه  حساب مفاصا هرايا مستلزم نقلي و حمل غير هاي غرفه سپرده استرداد -4 تبصره

  .باشد مي

 تمديـد  و شـود  مـي  منعقـد  سال دو مدت به شهري برون مسافربري هاي پايانه هاي غرفه واگذاري قرارداد -4 ماده

 آغـاز  مزايـده  تشـريفات  طريـق  از كه اوليه قرارداد قدع با كه پنجساله دوره يك از ديگر متوالي سال سهراي ب قرارداد

 يكراي ب فقط ، پايانه در مستقر نقلي و حمل غير هاي غرفه . است بالمانع نامه آيين اين مقررات ساير رعايت با شود، مي

  .باشد مي بالمانع ساله يك دوره دوراي ب آن تمديد و گردد مي واگذار سال

 و قـرارداد  مفاد رعايت عدم يا و ها شركت سوي از مالي تعهدات انجام عدم صورت در تواند مي شهرداري -1 تبصره

 نظـر  اظهـار  روز پـانزده  مـدت  ظـرف  حـداكثر  كه استان اي جاده نقل و حمل و راهداري سازمان از نظر كسب از پس

  .نمايد خودداري قرارداد تمديد از نمود خواهند

 وزارت از نظـر  كسـب  با )كشور يها شهرداري سازمان( كشور ارتوز توسط نمونه قرارداد طرايش و مفاد -2 تبصره

  .شود مي گذاشته اجرا مورد به و تهيه ترابري و راه

 كه را ترابري و راه وزارت ضوابط و طرايش ، مسافربري نقل و حمل شركت قرارداد، خاتمه از قبل چنانچه -3 تبصره

 ، اسـتان  هـاي  جـاده  نقـل  و حمـل  و راهـداري  سـازمان  بيكت اعالم با بدهد، دست از است شده تشكيل آن مبناي بر

 تبصـره  در مقـرر  ترتيـب  به ماه يك مدت ظرف حداكثر و لغو را واگذاري قرارداد خود حقوق كليه تسويه با شهرداري

  .نمود خواهد اقدام غرفه تخليه به نسبت نامه آيين اين )3( ماده )2(

 خواهـد  پـذير  امكان مزايده تشريفات طريق ازا صرف سال پنج از بعد نقلي و غيرحمل هاي غرفه واگذاري -4 تبصره

  .بود

 كارشناسـي  نظـر  مبنـاي  بـر  و ديگر متوالي سال سه مدتراي ب قرارداد تمديد هنگام به بها اجاره افزايش -5 ماده

  . است بالمانع شهرداري منتخب دادگستري رسمي

 رسمي كارشناس نظر مبناي بر ديگر ساله يك دوره دو رايب نقلي و غيرحمل هاي غرفه بهاي اجاره افزايش - تبصره

  . است بالمانع شهرداري منتخب دادگستري

 هـاي  پايانه احداث قانوني اليحه اصالح قانون )2( ماده تبصره يراياج نامه آيين ، نامه آيين اين ابالغ تاريخ از -6 ماده

ــرون مســافربري اتومبيلهــاي تــردد ممنوعيــت و مســافربري  تصــويبنامه موضــوع ، تهــران شــهر اخــلد در شــهري ب
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 مسـتقر  هـا  پايانـه  در نامه آيين اين ابالغ تاريخ در كه ييها شركت و لغو 14/8/1374 مورخ  ه 15139 ت9941هشمار

  .بود خواهند  نامه آيين اين تابع آن از پس و اقدام قرارداد، مفاد طبق ، مربوط قراردادهاي مدت انقضاي تا هستند

  )نمونه عنوان به( شهرداري مسافربري هاي پايانه نامهاساس از قسمتي .4

 :  سازمان اهداف

 بـا  آنهـا  توسـعه  و تجهيـز  و ها ترمينال( ها پايانه امور اداره و نگهداري و حفظ از است عبارت سازمان اصلي اهداف

 غرفـه  و هـا  ايانـه پ احـداث  لزوم صورت در و جمعيت رشد افزايش با متناسب و پيشرفته هاي روش و ابزار از استفاده

 مصـوب  ... و مسـافربري  ي هـا  پايانه احداث قانوني اليحه چوب چهار در شهر مناسب و ورودي مبادي در جديد هاي

  ).نموضوع اجراي اين قانو(ي مربوطه اجرائ هاي نامه آئين و 72 ماه اسفند

 :  سازمان موضوع

  .ها پايانه توسعه و ريزي برنامه و طراحي آمار، و اطالعات آوري جمع. 1

 بـا  ارتبـاط  ايجـاد  و آنان اطالعات و دانش سطح ارتقاء زمينه در الزم اقدام و متخصص و متعهد نيروهاي جذب. 2

  .كشور خارج و داخل دانشگاهي و فني و علمي مراكز

 در آنهـا  تجربيات و دانش از استفاده و اطالعات تبادل منظور به كشور خارج و داخل هاي پايانه با ارتباط ايجاد. 3

  .شهروندان به مطلوب خدمات ارئه و محيط بهداشت حفظ و خدمات تكميل و تامين راستاي

 يها شركت و مسافرين و مراجعين نيازهاي تامين جهت مجهز بهداشتي و خدماتي هاي غرفه احداث و تكميل. 4

  .مربوطه مقرات رعايت با برداران بهره به آنها واگذاري و مسافربري

 :  سازمان عمل محدوده

  .باشد مي ................. شهر سازمان مركز

 :  سازمان نوع

 شـوراهاي  انتخابـات  و وظـايف  تشـكيالت،  قـانون  71 مـاده  15 بند و ها شهرداري قانون 84 ماده براساس سازمان

راي دا و باشـد  مي زاهدان شهرداري به وابسته و گرديد تأسيس 1/3/1375 مصوب شهرداران انتخاب و كشور اسالمي

  .شود مي اداره سازمان اساسنامه مفاد و بازرگاني اصول طبق بر و است اداري و مالي استقالل و حقوقي شخصيت

  :ن منابع درآمد سازما
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 بري مسـتقر در پايانـه هـا   مسـافر  يهـا  شـركت  و هـا  تعـاوني  بـه  هـا  غرفـه  واگذاري بهاء اجاره از ناشي درآمد -1

 ).ها ترمينال(

  .غيره و پوشاك و غذايي مواد و بهداشتي و خدماتي هاي غرفه واگذاري بهاء اجاره از ناشي درآمد -2

 مقـررات  رعايت با سازمانراي شو توسط مورد به مورد صورت به آن مصاديق تصويب با هدايا و اعانات دريافت -3

  .موضوعه

  .مربوطه مقررات رعايت با مجاز اعتباري مؤسسات و بانكها با مشاركت -4

سـايت شـهرداري   ( .بنـزين  پمـپ  كـارواش،  سـرويس،  قبيل از سازمان اهداف با مرتبط درآمدهاي ساير كسب -5

 )زاهدان

 )به عنوان نمونه( مسافربري يها شركت به غرفه واگذاري قرارداد. 5

 مقدمه:  1 ماده

 بـين  مسـافربري  هاي اتومبيل تردد ممنوعيت و مسافربري هاي پايانه احداث قانوني اليحه اصالح قانونراي اج در

 مصـوب  آن 2 مـاده  تبصره يراياج نامه آئين و اسالميراي شو مجلس 10/12/72 مصوب تهران شهر داخل در شهري

 يـك  از ........ آقـاي  نماينـدگي  بـه ...........  نشـاني  به )سازمان / شهرداري( بين ذيل قرارداد وزيران هيئت 18/8/1382

 از طـرف  .اسـت  رسـيده  ثبت به ها شركت ثبت در..............  مورخ.................  شمارهه ب هك......................... شركت و طرف

 نامـه  طـي  كـه  شـركت  مجاز امضاء )انصاحب/ صاحب ................... ( آقاي نمايندگي به ............................ نشاني به ديگر

 شـده  معرفـي  طرايشـ  واجـد .. .......... اسـتان  اي جاده نقل و حمل و راهداري سازمان. .................. مورخ..............  شماره

 .ميشوند آنراي اج به ملزم طرفين و ميگردد منعقد است

 و ابالغهـا  و مكاتبـات  كليه و شده تلقي قرارداد طرفين قانوني اقامتگاه منزلهه ب فوق در شده تعيين نشاني:  تبصره

 رسمي به صورت قبال قانوني اقامتگاه تغيير مراتب كه آن مگر شد، خواهد ابالغ و ارسال شانين همين به ها نامه اظهار

 اقامتگاه شركت نميتوانـد خـارج از   محل تغيير صورت هر به .باشد كرده دريافت رسيد و رسيده مقابل طرف اطالع به

 .باشد................  شهرداري قانوني محدود

 قرارداد موضوع:  2 ماده

مترمربـع  ...........  و زيربنـا  مربع متر ....... مساحته ب...........  شماره به......  درجه غرفه باب يك اجاره از است ارتعب
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 بـه  غرفـه  در شـركت  فعاليـت  كـه ..................  مسافربري پايانه در واقع ............. و برق و آب با پاركينگ )لسطح اشغا(

 .بود خواهد مربوط يها دستورالعمل و ها نامه آيين و الذكر فوق قانون موجب

 قرارداد مدت : 3 ماده

 .يابد مي پايان.............  تاريخ در و آغاز.............  تاريخ از كه شمسي تمام سال دو قرارداد مدت

  قرارداد تمديد طرايش:  4 ماده

 نامـه  آئـين  5 و 4 مـاده  مفاد رعايت و قرارداد لتمه انقضاء از قبل ماه يك شركت كتبي تقاضاي باد قراردا تمديد

 .باشد مي الذكر فوق

 نسبت ماه يك قبلي اخطار با قرارداد تمديد از شركت استنكاف صورت در ميتواند )سازمان/  شهرداري(: 1ه تبصر

 تضمين سپرده محل از را )محل تحويل و تخليه زمان تا( مدت اين در غرفه ماهيانه اجاره و نمايد اقدام غرفه تخليه به

 .نمايد برداشت اجاره

 و شـركت  طـرف  از غرفـه  تخليه زمان تا و قرارداد تمديد در توافق عدم صورت در قرارداد مدت پايان در: 2ه تبصر

 به كه بود خواهد سازمان طرف از منتخب دادگستري رسمي كارشناس نظر طبق غرفه المثل اجرت سازمان به تحويل

 .باشد المسمي اجرت از كمتر تواند نمي حال هر

 اسـتفاده  حق بابت ريال........... /ـ مبلغ ماهيانه برداري بهره دوره طي در است متعهد شركت قرارداد مبلغ:  5 ماده

/  شـهرداري ................ ( شـماره  حسـاب  بـه  شـركت  مسافربري نقليه وسايط استفاده جهت الزم سطح و غرفه محل از

علـل شـركت در پرداخـت اجـاره بهـاء      ت صـورت  در. نمايد تسليم )سازمان /شهرداري( به ار آن فيش و واريز )سازمان

. قرارداد برداشت نمايد 7ضوع ماده مو تعهدات انجام حسن سپرده محل از را بهاء اجاره تواند مي )سازمان/ شهرداري (

 تـأمين  بـه  نسـبت  ) انسـازم  /شهرداري( كتبي اعالم از پس روز بيست مدت ظرف است مكلف شركت صورت اين در

 .كند اقدام مذكور سپرده كسري

 2 تبصـره  طبـق  و لغـو  را قـرارداد  بالفاصله )سازمان / شهرداري( سپرده كسري تأمين عدم درصورت است بديهي

 .نمود خواهد اقدام غرفه تصرف به نسبت قانون 2 ماده ذيل تبصره و مزبور يراياج نامه آئين 3 ماده

 يراياج نامه آيين 5 ماده به توجه با قرارداد تنظيم از سال دو مدت پايان از پس قرارداد تمديد صورت در:  6ده ما

 شـده  يـاد  نامـه  آيـين  2 مـاده  رعايـت  با غرفه محل بهاء اجاره ميزان به نسبت تواند مي )سازمان/  شهرداري( مذكور

 .نمايد نظر تجديد
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 شش معادل ريال............... /ـ مبلغ شركت، يراياج نامه آيين 3 ماده استناد به تعهدات انجام حسن سپرده:  7 ماده

 حسـن  سـپرده بـه عنـوان   ..............  مورخ............  شمارهه ب ) بانكي نامه ضمانت / نقد وجه(به صورت  را بهاء اجاره ماه

 به آن تحويل و تشرك طرف از ملك تخليه از پس كه است نموده واريز )شهرداري /سازمان( حسابه ب تعهدات انجام

 .ميگردد مسترد شركت به بقيه مثبته مطالبات كسر از پس )سازمان / شهرداري(

 شهرداري /سازمان تعهدات:  8 ماده

 .شركت كاركنان و مسافرين جهت آبخوري و وضوخانه و نمازخانه ايجاد 1-8

 .قرارداد 2 ماده موضوع، غرفه در شركت دفتر استقرار جهت مناسب محل ايجاد 2-8

 .پايانه محوطه در مناسب سبز فضاي ايجاد 3-8

 .شركت كاركنان و مسافرينراي ب مناسب بهداشتي سرويسهاي ايجاد 4-8

 پايانه عمومي بهداشت حفظ و محوطه نظافت 5-8

 .پايانه داخل در نياز مورد وسايل ساير و برق و آب تأمين 6-8

 .پايانه داخل در انتظامي مورينام استقرار جهت مناسب محل ايجاد 7-8

 .پايانه آسفالت و بندي جدول 8-8

ـ   مربوطـــه  هـاي  هزينـه  و مذكور امكانات وتاسيسات  از نگهداري و تعمير: ه تبصر / شـهرداري  (عهـده  ه بـه آن ب

 .ميباشد )سازمان

 و غرفـه  كـه  نحـوي  بـه  كنـد  اقـدام  آن نظافـت  رعايـت  و غرفـه  نگهداري و حفظ در است متعهد شركت:  9ماده 

 هنگـام  يـا  مـدت  پايـان  در گرفته تحويل كه وضع مانه به را )سازمان / شهرداري( به مربوط دكوراسيون و تجهيزات

 از كـه  خسـاراتي  و وسـايل  كسـر  نـوع  هر مسئول شركت همچنين دهد تحويل )سازمان / شهرداري( به قرارداد فسخ

 منتخـب كارشـناس  ارده توسـط  و اتخسـار  ميزان. باشد مي آيد وارد غرفه به عنوان هر به وي عوامل يا شركت طرف

 اس مزبور غيركارشن نظريه و شد خواهد برآورد استان اي جاده نقل و حمل و راهداري سازمان و )سازمان /شهرداري(

 .نمود خواهد برداشت تعهد انجام حسن سپرده محل از را خود خسارات )سازمان / شهرداري( قابل اعتراض بوده و

 توافق مورد داور طريق از موضوعا بدو باشد تعهد انجام حسن سپرده ميزان از بيش وارده خسارت چنانچه: ه تبصر

 تصـرف  به نسبت قانون 2 ماده ذيل تبصره به توجه با )سازمان / شهرداري( توافق، عدم صورت در و، رسيدگي طرفين

  .نمود خواهد اقدام غرفه به وارده خسارت بقيه وصول به نسبت قضايي ذيصالح مراجع طريق از همچنين و اقدام غرفه
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 انجام حسن سپرده محل از را مبلغي )سازمان / شهرداري( فوق نامه آيين 3 مادهراي اج مقام در هرگاه:  10ماده 

 شـركت  و كـرد  خواهـد  اعـالم  هفته يك ظرف شركت به را مراتب نمايد، برداشت قرارداد اين 5 ماده موضوع تعهدات

 در شركت استقرار مدت تمام در كه نحوي به نمايد مينات را مزبور كسري روز بيست مدت ظرف حداكثر است مكلف

 قـانون  وفـق  شـرط  ايـن  تخلف است بديهي. باشد كامل مربوطه حساب در )اجاره ماه شش معادل( سپرده تمام پايانه

 .بود خواهد )سازمان / شهرداري( رايب ملك تخليه و قرارداد فسخ موجب

 ممنـوع  )سـازمان / ي شـهردار (آن بـدون اطـالع و موافقـت     دكوراسـيون  و غرفه يبنا در تغيير نوع هر:  11ماده 

 ايـن  9مـاده   وفـق  خسـارت  مطالبـه  و قرارداد فسخ به نسبت ميتواند )سازمان / شهرداري( تخلف صورت در. ميباشد

 .نمايد اقدام قرارداد

 و نداشـته  تعهـدي  هيچگونـه  فرينمسا اماني اموال و شركت اموال حفظ مقابل در )سازمان / شهرداري(:  12ماده 

 .بود خواهد شركتبه عهده  آن مسئوليت

 صورتي در را برودتي و حرارتي يها دستگاه و اختصاصي تلفن، برق، آب هاي هزينه است متعهد شركت:  13ماده 

 صـورت  و مربوطـه  قبـوض  در شـده  قيـد  مقرر مهلت در شود تأمين )سازمان / شهرداري(به وسيله  مزبور خدمات كه

 .نمايد پرداخت ابالغي حسابهاي

 مقـررات  و مصـوب  نامـه  آيـين  براسـاس  كه طرايش واجد مسافربري يها شركت فقط كه اينه ب توجه با:  14 ماده

 شـركت  دارنـد  را پايانه در فعاليت اجازه ميشوند معرفي استان اي جاده نقل و حمل راهداري سازمان طرف از مربوط

 مقامات طرف از شركت پروانه چنانچه لذا. ميباشد مذكور ضوابط و طرايش حفظ به فمكل برداري بهره دوران تمام در

 به نسبت يراياج نامه آئين 4 ماده 3 تبصره وفق )سازمان / شهرداري( شود تعطيل فعاليتش يا لغو دليلي بهر ذيصالح

 .كرد خواهد اقدام خود حقوق استيفاي و قرارداد لغو

 .است شركتبه عهده  شهرداري و دولتي حقوق ساير و عوارض و تماليا نوع هر پرداخت:  15ماده 

 و مسـافربري  هـاي  پايانـه  احداث قانوني اليحه اصالح قانون 2 ماده ذيل تبصره به توجه با واگذاري اين : 16ماده 

راي شـو  مجلـس  10/12/1372 مصـوب  تهـران  شـهر  داخل در شهري برون مسافربري هاي اتومبيل تردد ممنوعييت

 يـا  و متصـرفان راي ب پيشه و كسب و استيجاري حقوق و نبوده مستأجر و موجر روابط قانون مقررات مشمول اسالمي

 طرايشـ  بـه  توجـه  بـا  را محل ميتواند بداند الزم )سازمان / شهرداري( كه موقع هر و كرد نخواهد ايجاد آنها متصديان

  .نمايد تصرف و تخليه ماه يك حداكثر قبلي اخطار با و نمايندگي واگذاري
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 در موجـود  اثاثيه و اموال ريز صورت، )شهرداري / سازمان( توسط غرفه تصرف و قرارداد فسخ صورت در:  17 ماده

 و حمـل  راهـداري  سـازمان  و )شهرداري / سازمان( نمايندگان از نفر دو و انتظامي نيروي از اي نماينده رحضو با غرفه

 اعـالم  شـركت  بـه  موضـوع  و شـد  خــواهد نگهداري )شهرداري/  سازمان ( انبار در سپس و جلسه صورت استان نقل

 اقدام مزبور اثاثيه انتقال به نسبت هفته يك مدت ظرف است مكلف شركت. نمايد اقدام آنها حمل به نسبت تا ميگردد

 تعهـد  انجـام  حسـن  سـپرده  محـل  از را انبـارداري  و نگهـداري  هزينه )سازمان/  شهرداري( صورت اين غير در نمايد

  .نمود خواهد رداشتب

 .ندارد غيره ب عنوان هيچ بها جزئ يا كال را غرفه واگذاري حق شركت:  18 ماده

 پايانـه  محوطـه  در شـركت  طرف از بلندگو نصب و مشتري جلب و تبليغراي ب صدا و سر گونه هر ايجاد:  19 ماده

 اقـدام  خـالف  عمـل  ادامـه  از گيريجلو و آوري جمع به نسبت )سازمان / شهرداري( تخلف صورت در. ميباشد ممنوع

 .نمود خواهد

 مقامـات  تصويب به و تعيين شهرداري طرف از كه را مسافر حمل عوارض ميزان هر است موظف شركت:  20ماده 

 در و اخـذ  مسافر هر از گردد اعالم آن مبلغ و ميزان )سازمان / شهرداري( مديريت طرف از و برسد ذيربط مسئولين و

 در و. نمايـد  تسـليم  )سـازمان  / شـهرداري ( بـه  را آن رسـيد  و واريز )سازمان / شهرداري( حسابه ب كال ماه هر پايان

 .شد خواهد رفتار شركت با مربوطه نامه آيين و قانون برابر تخلف صورت

 مـي  آن تصـرف  به اقرار شركت و گرفته قرار شركت اختيار در قرارداد موضوع غرفه قرارداد، اين امضا با:  21ماده 

 .ايدنم

 دوم نسخه و شركت نزد آن نسخه يك كه تنظيم نسخه سه در بند 8 و تبصره 5 ماده22 در قرارداد اين:  22ه ماد

  .دميگرد ارسال استان اي جاده نقل و حمل و راهداري سازمان جهت سوم نسخه و ) سازمان / شهرداري ( در اختيار
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  مقسمت هفت

  حمل و نقل درون شهريبه  مقررات مربوط
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 شـهرداري  نظـر  زيـر  تهران شهر تاكسيراني به مربوط امور تمركز به راجع قانوني اليحه .1 

 28/3/1359 مصوب تهران

 تاكسـيراني  بـه  مربوط مسائل تاريخ اين از شهري نقل و حمل سيستم در هماهنگي ايجاد منظور به - واحده ماده

 آن مـديريت  نحـوه  و سـازمان  چگـونگي  مورد در يراياج هاي نامه آيين. گيرد مي ارقر تهران شهرداري نظر زير شهر در

 تهـران  شـهرداري  در كشـور  وزارت مقام قائم آن غياب در و شهرراي شو تصويب از پس و تهيه تهران شهرداري توسط

  .است اجرا قابل

 مربوط امور تمركز به راجع قانون واحده ماده به تبصره يك الحاق قانون يراياج نامه آيين .2 

  هيأت وزيران 10/8/1374 مصوب تهران شهرداري  نظر زير تهران شهر تاكسيراني به

  13/8/1374:  مورخ                                     ـه14930ت9859:  شماره

 و كشـور  وزارت 20/1/1374 مورخ 1/3/34/841 شماره پيشنهاد به بنا 10/8/1374 مورخ جلسه در وزيرانهيات 

 تاكسـيراني  بـه  مربـوط  امـور  تمركز به راجع قانون واحده ماده به تبصره يك الحاق قانون واحده ماده تبصره استناد به

 - 1372 مصـوب  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  انقـالب راي شـو  28/3/1359 مصوب تهران شهرداري نظر زير تهران شهر

  :نمود تصويب زير شرح به را شده ياد قانون يراياج نامه آيين

  كليات: اول فصل 

 در شـهري  تاكسـي  سرويسـهاي  انـواع  و تاكسيراني به مربوط امور در هماهنگي و تمركز ايجاد منظور به - 1 ماده 

  .كند مي معمول را الزم اقدامات )1334 مصوب( شهرداري قانون  )84( و )54( موادبراساس  كشور وزارت شهرها،

راي دا كه است - ديگر مناسب خودروي هر يا استيشن سواري، از اعم - اي نقليه وسيله از عبارت تاكسي - 2 ماده 

 يكـي  صورت به شود، مي صادر شهرداري توسط كه برداري بهره امتياز با و است نامه آيين اين در شده معين مشخصات

  .پردازد مي شهر درون در مسافر جابجايي به شهري تاكسي سرويسهاي از

 بـا  كـه  فرودگـاه  و نارنجي نظير گوناگون فرمهاي و ها رنگ عناوين، با كه شهري تاكسي سرويسهاي انواع - تبصره 

  .هستند نامه آيين اين مشمول هستند، كار به مشغول آژانس يا ديگر مناسب خودروي يا استيشن سواري، نقليه وسايل

 شهر، درون در مسافر يعموم نقل و حمل به مربوط امور كليه همچنين تاكسيراني، به مربوط امور تمركز - 3 ماده 
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  .است شهرداري مسئوليت و نظارت حيطه در

 و حمل مجوز ط،رايش واجد حقوقي اشخاصراي ب نامه، آيين اين مفاد رعايت منظور به تواند مي شهرداري - تبصره 

 به رداريشه از نمايندگي به و نامه آيين اين مفاد طبق بر شده ياد اشخاص .نمايد صادر شهري درون مسافر عمومي نقل

  .نمايد مي اقدام شهري درون مسافر عمومي نقل و حمل

  )تاكسيراني پروانه ( تاكسي با شهري درون مسافر عمومي نقل و حمل به اشتغال پروانه - دوم فصل 

 كـه  است مجوزي )تاكسيراني پروانه ( تاكسي با شهري درون مسافر عمومي نقل و حمل به اشتغال پروانه - 4 ماده 

ـ  نامـه،  آيـين  ايـن  در مذكور مختلف مراحل آميز موفقيت طي از پس  ،)روز در سـاعت  12 حـداكثر  ( معـين  مـدت راي ب

 وسـيله  بـا  فـرد  اشـتغال  رايب فقط مذكور مجوز. شود مي صادر شهرداري توسط معين زمان و مسير مشخص، سرويس

 ديگـر  حقـوقي  يـا  حقيقـي  اشخاص به يا باشد مجوز دارنده به متعلق نقليه وسيله كه اين از اعم است، مشخص نقليه

  .باشد داشته تعلق

  .رفت خواهد كار به نيز راننده شناسايي كد عنوان به تاكسيراني پروانه شماره - تبصره 

  :است زير قرار به تاكسيراني پروانه صدور مختلف مراحل - 5 ماده 

  .متقاضي از نام ثبت - الف 

  .رسد مي شهرداري تصويب به كه تحانام دستورالعمل مفاد با مطابق ورودي امتحان - ب

  .متقاضي اجتماعي و اخالقي صالحيت مورد در تحقيق - پ

  .حضوري مصاحبه - ت

  .رانندگي معتبر نامه گواهي اخذ قبال در و شهرداري توسط موضوعه مقررات مطابق تاكسيراني پروانه صدور - ث

ـ  مزبـور  پروانه تاكسيراني، پروانه در رانندگي گواهينامه شماره و نوع درج به توجه با - 1 تبصره   بـا  راننـدگي راي ب

  .است رانندگي نامه گواهي و رانندگي و راهنمايي نامه  آيين موضوع شهري كارت منزله به تاكسي

 رعايـت  بـا  شهر، هر در شهري تاكسي سرويسهاي امتياز از برداري بهره پروانه و تاكسيراني پروانه تعداد - 2 تبصره 

  .شود مي تعيين شهرداري  توسط ترافيك، عالياي رشو مصوب ضوابط

 برداري بهره پروانه امتياز حق و نامه آيين اين موضوع مجوزهاي و ها پروانه صدور هزينه و خدمات هزينه - 3 تبصره 

 كشـور  وزارت تأييـد  و آن قـانوني  جانشين يا شهرراي شو تصويب با حقوقي اشخاص به نمايندگي واگذاري امتياز حق

  .شد خواهد اخذ متقاضيان از شهرداري توسط
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ـ  آن تمديد بار هر ط،رايش بودن دارا صورت در و است سال )2( تاكسيراني پروانه اعتبار مدت - 4 تبصره   )2(راي ب

  .است مجاز شهرداري توسط ديگر سال

 مرجـع  هـر  يـا  يرانندگ و راهنمايي اطالعراي ب را تاكسيراني پروانه از اي نسخه است موظف شهرداري - 5 تبصره 

  .كند ارسال جانشين ذيصالح

  :باشد مي زير شرح به تاكسيراني پروانه دريافتراي ب الزم طرايش - 6 ماده 

  .سن سال )23( حداقل داشتن - الف 

ـ  آن معادل سوادآموزي نهضت گواهي يا ابتدايي دوره پايان گواهي حداقل داشتن - ب  از كمتـر  كـه  افـرادي راي ب

  .هستند سن سال )50( از بيشراي دا كه افرادي رايب نوشتن و خواندن سواد و دارند سن سال )50(

  .عمومي وظيفه خدمت از معافيت يا خدمت پايان برگ داشتن - پ

  .باشد گذشته آن دريافت تاريخ از سال يك حداقل كه اتومبيل رانندگي معتبر گواهينامه بودن دارا - ت

  .تأهل داشتن - ث

  .ايران ياسالم جمهوري تابعيت - ج

  .پيشينه سوء نداشتن - چ

  .اخالقي فساد به اشتهار عدم - ح

  .الكلي مشروبات و مخدر مواد به اعتياد عدم و فكري و بدني صحت گواهي هرايا - خ

  .ذيصالح مراجع طرف از رانندگي به اشتغال يا اجتماعي حقوق از نبودن محروم - د 

  اسالمي شئون رعايت به التزام - ذ 

  .ديگر شغل ننداشت - ر 

  .پذيرد مي خاتمه پروانه اعتبار شده ياد طرايش از يك هر فقدان صورت در - تبصره 

 ايـن  موضـوع  تخلفات انجام عدم بر مبني رسمي تعهد سپردن به مكلف تاكسيراني پروانه صدور متقاضي - 7 ماده 

  .است شده صادر يها دستورالعمل رعايت و  انضباطي هايهيات تصميمهاي قبول و نامه آيين

  : بود خواهند انضباطي هايهيات تصميمهاي تابع مرتكبين و محسوب تاكسيراني تخلفات از زير امور - 8 ماده 

  .مقررات از خارج طيرايش با مسافر حمل يا مسافر حمل از امتناع - 1

  .اجتماعي و اسالمي شئون رعايت عدم - 2
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  .آن مقررات رعايت و محوله كشيكهاي انجام عدم - 3

  .است شده قيد پروانه در كه سرويسي و مسير ساعت، از غيرراي ب تاكسيراني به اقدام - 4

  .تاكسي از استفاده با يا تاكسيراني هنگام در جرم به ارتكاب - 5

  .آن از استفاده الزام و نصب صورت در متر تاكسي از استفاده عدم و مصوب نرخهاي رعايت عدم - 6

  .رانندگي و راهنمايي تخلفات تكرار و مسافر حمل به مربوط مقررات رعايت عدم - 7

  .سرويس هرايا هنگام در ديگر راننده شناسايي پالك از استفاده - 8

  .تاكسي در باشد، شده صادر يها دستورالعمل مخالف كهغيرمجاز  وسايل از استفاده و نصب - 9

  شهري تاكسي سرويسهاي امتياز از برداري بهره پروانه - سوم فصل 

 از يـك  هـر  هرايا و گيرد مي صورت شهرداري مديريت با شهر هر در شهري تاكسي سرويسهاي انواع هرايا - 9 ادهم 

 پروانـه  هرايـ ا و اصولي نامه موافقت اخذ مستلزم ط،رايش واجد حقوقي و حقيقي اشخاص توسط مذكور سرويسهاي انواع

 پروانـه  " اختصـار  بـه  نامـه  آيـين  ايـن  در كورمـذ  پروانـه . اسـت  شـهرداري  از تاكسـي  هرراي ب شهري تاكسي سرويس

  .شود مي ناميده "برداري بهره

  .داشت خواهد نيز را )تاكسي ( نقليه وسيله شناسايي كد عنوان برداري بهره پروانه شماره - 1 تبصره 

ـ  بار هر قرارداد، در مندرج طرايش تغيير عدم صورت در و است سال )2( برداري بهره پروانه اعتبار - 2 تبصره  راي ب

  .است تمديد قابل ديگر سال )2( مدت

 معتبر برداري بهره پروانه هرايا با گذاري شماره مرجع توسط تاكسي عنوان به نقليه وسايط گذاري شماره - 10 ماده 

  .است پذير امكان

 نسـازما  همـاهنگي  بـا  شـهرداري  توسـط  تاكسـي  شـماره  در درج قابـل  حروف و ارقام تعداد رنگ، فرم، - تبصره 

  .شد خواهد تعيين انتظامي نيروي و كشور يها شهرداري

  .است واگذاري قابل طرايش واجد حقوقي و حقيقي اشخاص به برداري بهره پروانه - 11 ماده 

  .شود مي صادر برداري بهره پروانه يك فقط طرايش واجد حقيقي شخصراي ب - تبصره 

  :باشد مي زير شرح به برداري هرهب پروانه دريافتراي ب حقيقي اشخاص طرايش - 12 ماده 

  .معتبر تاكسيراني پروانه داشتن - 1

  .تاكسي عنوان به نامه آيين اين ضوابط با مطابق مناسب نقليه وسيله دستگاه يك معرفي - 2
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 همچنـين :  زيـر  طرايشـ  و تعهـدات  قبـول  منظـور  بـه  مـدني  قـانون  )10( مـاده  مفاد قالب در قرارداد انعقاد - 3

  :نامه آيين اين )15( ماده موضوع انضباطي هيات تصميمهاي

. سـاعته  )8( كـاري  نوبـت  يك حداقل روزانه و قرارداد مفاد برابر تاكسي سرويسهاي از يكي فقط هرايا تعهد - الف 

 ميزان كه است ساعت )4( كند، مي قبول ساعته )8( كاري نوبت يك در را سرويس هرايا كه فرد يك كار اضافه حداكثر

 همان هرايا اختيار شهرداري، موافقت با برداري بهره پروانه دارنده. شود مي قيد تاكسيراني پروانه در داريشهر توسط آن

 در. دارد ديگـر  تاكسـيراني  پروانهراي دا فرد معرفي و قرارداد در موضوع قيد به منوط را ديگر كاري نوبت در سرويس

  .است برداري بهره پروانه دارنده عهده به كماكان نيز ديگر كاري نوبت در سرويس هرايا مسئوليتهاي  صورت اين

 كـاري  نوبـت  يـك  حـداقل  است ممكن آن ضمن كه ماه يك مدت به ساليانه مرخصي از استفاده زمان اعالم - ب

راي دا فـرد  خـود  جـاي  بـه  تواند مي ساليانه مرخصي مدت در فقط  بردار بهره پروانه دارنده. شود تعطيل سرويس هرايا

  .نمايد معرفي تعهد مورد كاري نوبت در سرويس هراياراي ب را ديگري سيرانيتاك پروانه

 پروانـه  در شـده  درج سـرويس  كـاري  نوبت هر خاتمه و شروع زمانهاي و مسير و سرويس نوع انجام به تعهد - پ

  .تاكسيراني

  .كشيك به مربوط هاي برنامه انجام تقبل - ت

 و لـوازم  نصـب  عـدم  و اجتمـاع  و اسـالمي  شئون رعايت و تاكسي لداخ و بيرون نظافت مرتب انجام به تعهد - ث

  .شده هرايا  يها دستورالعمل برابر تاكسي درغيرمجاز  اشياي

 شناسـايي  كـد  پـالك  نصـب  و سـرويس  هرايا هنگام راننده توسط نظيف فرم لباس از استفاده و تهيه به تعهد - ج

 در )تاكسـي  ( نقليه وسيله و راننده شناسايي كد نصب مچنينه خارج، از رويتراي ب خودرو عقب شيشه روي بر راننده

  .شهرداري يها دستورالعمل برابر مسافر رويت قابل محل در اتومبيل داخل

 از بـرداري  بهـره  نيـز  و معتبـر  تاكسـيراني  پروانه فاقد افراد به سرويس هراياراي ب تاكسي سپردن عدم به تعهد - چ

 پروانـه  صـدور  تـا  موقـت  طـور  بـه  يـا  اخـذ  مقـررات  طبق ذيربط مراجع توسط اريبرد بهره پروانه كه زماني در تاكسي

  .است شده باطل جديد برداري بهره

  .شهرداري به تاكسي توقف تاريخ از ساعت )48( ظرف سرويس هرايا عدم علت اعالم به تعهد - ح

  .شده صادر يها ملدستورالع طبق متر تاكسي از استفاده و نصب نيز و مصوب نرخهاي رعايت به تعهد - خ

 از خـارج  و شخصـي  طرايشـ  اعمال با مسافر حمل به اقدام عدم همچنين مسافر، حمل از امتناع عدم به تعهد - د
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  .مقررات

 كاري نوبت پايان يا اتومبيل فني نقص داليل به بنا كه مواردي در "سرويس از خارج " تابلو از استفاده به تعهد - ذ

  .نباشد ممكن مسافر پذيرش ،توجيه قابل اضطرار به بنا يا

  .تاكسيراني امور در شهرداري بازرسان تذكرهاي و اخطارها به كامل توجه به تعهد - ر

 شـهرداري  از نماينـدگي  بـه  توانند مي برداري بهره پروانه دريافت و زير طرايش احراز با حقوقي اشخاص - 13 ماده

  : بنمايند  شهر در مسافر عمومي نقل و حمل به اقدام

 يا استيشن سواري، هاي اتومبيل انواع توسط شهري درون مسافر عمومي نقل و حمل موضوع با شركت تأسيس - 1

ـ  - باشـد  سـال  همان مدل از تر پايين مدل )5( حداكثر كه - باال مدل مناسب خودرو  در كـه  سرويسـهايي  انجـام راي ب

  .رسد مي متقاضي اطالع به اصولي نامه موافقت

 تاكسـي راي دا نامه آيين اين تصويب تاريخ تا كه حقيقي اشخاص توسط شده ايجاد تعاوني يها شركت - 1 تبصره

 تاكسـي  برداري بهره پروانه از استفاده به مشروط باشند، كرده دريافت برداري بهره پروانه نامه آيين اينراي اج در و بوده

  .هستند اولويت در شركت، در خود

 تـابع  اعضـا  پشـتيباني  و رفـاهي  خدمات از اعم نقل و حمل غير امور در تاكسيراني تعاوني يها شركت - 2 تبصره

  .بود خواهند ايران اسالمي جمهوري اقتصاد تعاوني بخش قانون

 توانـد  مي شركت كه قراردادي يا ملكي از اعم نقليه وسيله نوع به توجه با نقليه وسيله تعداد حداكثر و حداقل - 2

  .شود مي تعيين ترافيك عاليراي شو هماهنگي با شهرداري طرف از كه است ضوابطي برابر گيرد، كار به

 حداكثر. شد خواهد اعالم شهرداري توسط تعداد حداقل شود، معرفي ديگري مناسب خودروي چنانچه - 1 تبصره 

 ادتعـد  كمتـرين  كـه  شركتي هاي اتومبيل تعداد برابر هفت از نبايد شركت هر قراردادي و ملكي هاي اتومبيل آن تعداد

  .باشد بيشتر دارد را نقليه وسيله

 در تواننـد  مـي  شـوند،  مـي  كار به مشغول و تأسيس ماده اين موضوع طرايش به توجه با كه ييها شركت - 2 تبصره 

 در قـرارداد  تنظـيم  بـا  حقـوقي  و حقيقـي  اشخاص طرايش واجد هاي اتومبيل از ماده اين )2( بند در شده معين حدود

 بـه  را قرارداد دوم نسخه شركت صورت اين در. نمايند استفاده شود مي مشخص قرارداد در كه سرويسهايي هرايا جهت

. دهد مي قرار استفاده مورد خود نظارت تحت را اتومبيل شركت، نام به برداري بهره پروانه اخذ از پس و هرايا شهرداري

 ايـن  از يكـي  توسـط  وي بـه  متعلـق  تاكسـي  باشـد  مايـل  معتبـر،  برداري بهره پروانهراي دا حقيقي شخص هر چنانچه
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 شـركت  بـه  را خـود  برداري بهره پروانه نظر، مورد شركت با قرارداد انعقاد ضمن بايد گيرد، قرار استفاده مورد ها شركت

 و هرايـ ا شـهرداري  بـه  قـرارداد  دوم نسـخه  همـراه  بـه  را مـذكور  نقليـه  وسيله برداري بهره پروانه شركت،. كند تسليم

 قـرار  شهرداري اختيار در ترتيب اين به كه شخصي برداري بهره پروانه. كند مي دريافت شركت نام به يبردار بهره پروانه

 وي بـه  شـهرداري  طرف از باشد، طرايش واجد همچنان اتومبيل مالك كه صورتي در و قرارداد خاتمه از پس گيرد، مي

  .شد خواهد اعاده

  .شود مي تعيين شهر هر شهرداري وسطت كه بود خواهد ضوابطي طبق قراردادها زمان حداقل 

  .تلفن شماره يك حداقل با مناسب توقفگاه و دفتر معرفي - 3

ـ  مـدني  قـانون  )10( ماده مفاد قالب و قرارداد انعقاد - 4  طـرف  از نماينـدگي  بـه  محولـه  سرويسـهاي  هرايـ اراي ب

  :انضباطي هايهيات هاي تصميم و ذيل طرايش و تعهدات كليه قبول با شهرداري

 اتومبيـل  هـر راي ب ساعت )8( كاري نوبت يك حداقل قرارداد مشخصات برابر تاكسي سرويس هرايا به تعهد - لفا 

  .تاكسيراني پروانهراي دا افراد توسط شركت،

 تعـداد  پـنجم  چهـار  از كمتـر  شـركت  هـاي  اتومبيل توسط شده هرايا سرويس زمان هيچ در كه اين به تعهد - ب

  .كند مطلع را شهرداري ساعت )24( حداكثر ظرف بايد صورت اين غير در. دنباش شده معرفي هاي اتومبيل

  .مربوط مقررات و كشيك هاي برنامه انجام تقبل به تعهد - پ

 كـد  نصـب  همچنين سرويس، هرايا هنگام شركت رانندگان توسط شكل هم لباس از استفاده و تهيه به تعهد - ت

 نحـوي  به اتومبيل عقب شيشه و مسافر رويت قابل محل در اتومبيل داخل در )تاكسي ( نقليه وسيله و راننده شناسايي

  .باشد رؤيت قابل بيرون از كه

 صـورت  در مشـابه  يها شركت ارتباطي سيستم در اشتراك هرايا با ارتباطي سيستم به شركت تجهيز به تعهد - ج

  .مربوط راتمقر و قوانين رعايت با ارتباطي، سيستم از استفاده بر مبني شهرداري اعالم

  .شهرداري اطالع با مگر ديگر، اشخاص به عنوان هر تحت شركت سهام واگذاري عدم بر مبني تعهد - چ

 يـا  فنـي  داليـل  بـه  بنـا  كـه  مـواردي  در شـركت  تاكسـيهاي  در "سرويس از خارج " تابلو از استفاده به تعهد - ح

  .نباشد ممكن مسافر پذيرش كاري نوبت اتمام يا توجيه قابل اضطراري

  .شده صادر يها دستورالعمل برابر متر تاكسي از استفاده و نصب و مصوب نرخهاي رعايت به تعهد - خ

  .مقررات از خارج و شخصي طرايش با مسافر حمل به اقدام عدم همچنين مسافر، حمل از امتناع عدم به تعهد - د 
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  .شهرداري بازرسين تذكرهاي و اخطارها بر كامل توجه به تعهد - ذ 

  .نيست شركت نام به آن برداري بهره پروانه كه نقليه وسايط از استفاده عدم به تعهد - ر 

  برداري بهره پروانه حقوق انتقال و نقل نحوه - چهارم فصل 

 مفـاد  برابر كه اشخاصي به فقط معتبر برداري بهره پروانه داشتن از ناشي اشخاص متعارف حقوق انتقال - 14 ماده 

  : گيرد مي صورت شهرداري طريق از زير مراحل طي با و باشند برداري بهره  پروانه واگذاري طرايش واجد نامه آيين اين

 دفتـر  تسـليم  فرمـي  طـي  را گيرنـده  انتقـال  مشخصات و برداري بهره پروانه كامل مشخصات انتقال، متقاضي - 1

  .نمايد مي شهرداري در  مستقر تاكسي برداري بهره پروانه انتقاالت مخصوص

 فرم گيرنده انتقال بودن طرايش واجد همچنين برداري، بهره پروانه بودن معتبر صورت در و بالفاصله شهرداري - 2

  .كند مي  تسليم متقاضي به را انتقال اصولي نامه موافقت

 طـرف  از شـده  معرفـي  رسـمي  اسـناد  دفاتر در ثبت با و رسمي طور بها صرف برداري بهره پروانه حقوق انتقال - 3

 سـوي  از صادره معتبر اصولي نامه موافقت مشخصاتبراساس  مكلفند مذكور رسمي اسناد دفاتر. است ممكن ريشهردا

 شهرداري سوي از كه شد باطل  مهر به را معامله مورد برداري بهره پروانه و اقدام معامله اسناد ثبت به نسبت شهرداري

  .كنند ممهور شود، مي گذارده آنها اختيار در

 تردد حق است، مضبوط يا باطل آن به مربوط برداري بهره پروانه كه مدتي طول در )تاكسي ( نقليه يلهوس - تبصره 

  .گيرد مي قرار پيگرد تحت متخلف و ندارد

 سـند  از تصويري و شده باطل برداري بهره پروانه است، شده منتقل او به برداري بهره پروانه حقوق كه شخصي - 4

 را آن و صـادر  متقاضـي  نـام  بـه  جديـد  برداري بهره پروانه است موظف شهرداري كند مي متسلي شهرداري به را انتقال

  .كند تسليم وي به ساعت )24( ظرف

راي اجـ  اثـر  در يـا  ارث از اعم قهري صورت به معتبر برداري بهره پروانه از ناشي متعارف حقوق چنانچه - 1 تبصره 

 اعتبـار  درجـه  از مـذكور  حقوق رسمي انتقال تاريخ از برداري بهره پروانه شود، منتقل اشخاص به قضايي مراجع احكام

 بـا  و آن بنـدهاي  و مـاده  اين مفاد رعايت با ماه سه ظرف حداكثر مكلفند حق صاحب اشخاص. شود مي باطل و ساقط

 نـام  بـه  جديـد  بـرداري  بهـره  پروانه صدور درخواست به نسبت قضايي مرجع قطعي حكم و وراثت انحصار گواهي هرايا

 عادلـه  بهـاي  تواند مي شهرداري شده ياد مهلت انقضاي از پس صورت، اين غير در. نمايند اقدام طرايش  واجد اشخاص

 بـه  شـود،  مـي  تعيين دادگستري رسمي كارشناس توسط كه را برداري بهره پروانه داشتن از ناشي حقوق به متعلق روز
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 داشـتن  از ناشي حقوق ثبت، صندوق به مذكور بهاي سپردن با مراجعه عدم صورت در و پرداخت حق صاحب اشخاص

 ابتيـاع  را حقوق اين شهرداري كه باشند مايل مذكور حقوق صاحبان چنانچه. كند منتقل خود به را برداري بهره پروانه

  . كند

 دادگسـتري  رسـمي  كارشـناس  تقـويم  با و روز عادله قيمت طبق را مذكور حقوق بهاي كه  است موظف شهرداري

  .شود مي  پرداخت فروشنده و شهرداري توسط تساوي به كارشناسي هزينه .بپردازد

 پروانـه  از ناشـي  حقـوق  قضـايي  مراجـع  قطعـي  حكـم  يا وراثت انحصار حكم استناد به كه صورتي در - 2 تبصره 

 قـيم  يـا  ولـي  درخواست به يابد، تعلق )مجانين رشيد، غير اشخاص صغار، ( محجور اي عده يا يك به معتبر برداري بهره

 بـه  تاكسـي  كـه  صورتي در وراث ساير ورثه خصوص در و حقوق احتمالي صاحبان ساير رضايت نيز و محجور اشخاص

 شـهرداري  آنها، تمامي از محجوريت رفع هنگام تا باشد، محجور اشخاص معاش امرار وسيله انضباطيهيات  تشخيص

 پروانهراي دا اشخاص معرفي طريق از محجور، اشخاص نفع به قيم يا ولي توسط برداري بهره پروانه حقوق از استفاده با

  .كند مي موافقت كاري نوبت هرراي ب تاكسيراني

 بـه  رسـيدگي  منظـور  بـه  انضـباطي  نفـر  سـه  هايهيات نياز مورد تعداد به شهرداري توسط شهر هر در - 15 ماده 

 داران تاكسـي  نماينـده  از مركـب  اسـت،  شده ذكر نامه آيين نرايد كه وظايفي نيز و داران تاكسي و تاكسيرانان تخلفات

 مسـافر  عمـومي  نقـل  و حمـل  به اقدام شهرداري نمايندگي به كه حقوقي اشخاص نماينده يا برداري بهره پروانهراي دا

 نماينـده  و شـهرداري  نماينـده  و )هيـات  در شده مطرح مورد حسب ( تاكسيراني پروانهراي دا تاكسيرانان يا نمايند مي

  .است االجر  الزم و قطعيهيات  تصميمات. شد خواهد تشكيل آن قانوني جانشين يا شهر اسالميراي شو

 دعـوت  بـه  بنـا  و وي قـانوني  جانشـين  يا شهر اسالميراي شو نماينده رياست به مذكورهيات  جلسات - 1 تبصره 

 هـاي  تصـميم  و كيلتشـ  اعضا كليه حضور با و شهرداري توسط شده تعيين محل در بار، يك ماه هر حداقل شهرداري،

 صـورت  بـه  نيـز  اقليـت  راي. باشـد  نفـر  دو آن از يك شهرداري نماينده كه است معتبر وقتيراي  دو اكثريت باهيات 

  .شود مي درج مستدل و مستند

 توضـيحات  روز ده ظـرف  كه نمايد مي اعالم ذينفع به شهرداري، از تخلفات پرونده وصول از پسهيات  - 2 تبصره 

 و مـورد  حسـب  بـر  مـاه  يـك  ظرف است مكلفهيات  مذكور مدت انقضاي از پس. كند ارسالي هيات رابا كتب را خود

  .نمايد اتخاذ مقتضي تصميم مقرراتبراساس 

 قـوانين  جملـه  از مملكتي قوانين ساير در مندرج مرايج از تاكسي دارنده و راننده تخلف كه صورتي در - 3 تبصره 
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 ذيصالح مراجع به مناسب كيفري مقررات اعمال جهت مراتب انضباطي، هيات تصميمهاي اعمال بر عالوه باشد، جزايي

  .شود مي منعكس نيز قضايي

 پروانـه  دريافتراي ب مجدد نام ثبت حق شود، مي باطل دايم صورت به آنها تاكسيراني پروانه كه افرادي - 4 تبصره 

  .داشت نخواهند جديد

 رفـاهي،  و ورزشـي  فرهنگـي،  خدمات مسكن، مصرف، تعاوني ياه شركت تشكيل در تواند مي شهرداري - 16 ماده 

ـ  الحسـنه  قـرض  صـندوق  و اقتصادي حمايت يدكي، لوازم تأمين و تعميرگاهي خدمات درماني، و پزشكي خدمات راي ب

  .نمايد مشاركت  فوق نيازهاي تحقق زمينه در امكان حد در و ورزيده اهتمام تاكسيداران و تاكسيرانان

 يها ترمينال تاكسي، ايستگاه احداث در تواند مي شهر در تاكسيراني امور اداره و تنظيمراي ب ريشهردا - 17 ماده 

ـ  تسـهيالت  ايجـاد  و موقـت  توزيع ها جايگاه ايجاد و تاكسي معامالت مركز شهري، درون  سيسـتمهاي  انـدازي  راهراي ب

  .نمايد معمول را الزم اقدامات سيم، بي جمله از ارتباطي

  .است ذيربط ها دستگاه از الزم قانوني مجوزهاي كسب به منوط سيم بي يها دستگاه از دهاستفا - تبصره 

  .شود مي ملغي تصويب تاريخ از نامه آيين اين مفاد يا مغاير يها دستورالعمل و ها نامه آيين ضوابط، كليه - 18 ماده 

 در هـا  شـهرداري  مسـئوليتهاي  با ارتباط در تواند مي كشور وزارت شهرداري قانون )62( مادهراي اج در - 19 ماده 

  .نمايد ايجاد را الزم هاي هماهنگي تاكسيراني امور

 امور تمركز به راجع قانون واحد ماده به تبصره يك الحاق قانون يراياج نامه آيين اصالح .3 

  13/6/1379 مصوب تهران شهرداري نظر زير  تهران شهر تاكسيراني به مربوط

   19/6/1379:  تاريخ                               هـ211347 ت25612:  شماره

 وزارت 31/6/1377 مـورخ  1468/34/3/1/1113 شماره پيشنهاد به بنا 13/6/1379 مورخ جلسه در وزيرانهيات 

  : نمود تصويب كشور

 تهران شهر رانيتاكسي به مربوط امور تمركز به راجع قانون واحده ماده به تبصره يك الحاق قانون يراياج نامه آيين

 اصـالح  زيـر  شـرح  بـه  13/8/1374 مـورخ     هــ 14930ت9859شماره نامه تصويب موضوع تهران، شهرداري نظر زير

  : شود مي

 و " عبـارت  "فرودگـاه  " عبـارت  از بعد شده ياد تبصره در و يابد مي تغيير )1( تبصره به )2( ماده تبصره عنوان - 1
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  .شود مي اضافه "موقت

  : شود مي اضافه )2( ماده به )2( تبصره عنوان به زير متن - 2

 وزارت اختيـار  در خـودرو  الزم تعداد به موقت، تاكسيهاي تبديل منظور به است مكلف صنايع وزارت - 2 تبصره "

  ."دهد قرار طرايش واجد متقاضيان بين توزيع منظور به كشور،

 ترتيـب  بـه  آن از بعد و )3( هاي تبصره شماره و ضافها )5( ماده به )4( و )3( هاي تبصره عنوان به زير متنهاي - 3

  :شود مي اصالح

 توانـد  مـي  شـهرداري  مـاده  ايـن  )2( تبصـره براساس  نياز مورد تعداد به تاكسي وجود عدم صورت در - 3 تبصره "

 موقـت  تاكسـي  عنـوان  تحـت  نامه آيين اين مفاد رعايت با طرايش واجد شخصي خودروهايراي ب موقت اشتغال پروانه

  .نمايد صادر

  ."شود مي صادر امور تنظيمراي ب تنها موقت اشتغال پروانه صدور - 4 تبصره 

 مقـررات  )تـوجيهي  ( مـدت  كوتـاه  آموزشـي  دوره گذرانـدن  و شناسـي  شـهر  امتحـان  در موفقيـت  و " عبارت - 4

  .شود مي اضافه )6( ماده  "ب" بند انتهاي به "تاكسيراني

 انتهـاي  بـه  "ذيصـالح  مراجـع  گـواهي  با مربوط مقررات و قوانينبراساس  تكفل تحت افراد داشتن يا " عبارت - 5

  .شود مي اضافه) 6( ماده "ث"بند

  : شود مي اصالح زير شرح به )13( ماده )2( بند – 6

 كـه  قـراردادي  يـا  ملكي از اعم نقليه وسيله نوع به توجه با را نقليه وسيله تعداد حداكثر و حداقل شهرداري - "2

 ترافيـك  همـاهنگي  عـالي راي شو سوي از شده صادر يها دستورالعمل و ضوابط براساس گيرد، كار به تواند مي شركت

  ."كند مي تعيين كشور شهرهاي

 19/11/1387 مصوب حومه و شهر در مسافر و بار نقل و حمل مديريت نامه آيين. 4

  20/3/1388:  تاريخ                           ك42282ت/61585:  شماره

 بـه  19/11/1387 مـورخ  جلسـه  در سـوخت  مصـرف  مـديريت  و عمومي نقل و حمل توسعه كارگروه عضو وزيران

 شـماره  نامـه  تصـويب  رعايـت  بـا  و ايـران  اسـالمي  جمهـوري  اساسـي  قـانون  هشـتم  و سـي  و صـد  يـك  اصل استناد

 زير شرح به را حومه و شهر در مسافر و بار نقل و حمل مديريت نامه آيين 30/7/1387 مورخ   هـ41048ت/131401
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  :  نمودند تصويب

  :روند مي كار به مربوط مشروح معاني در زير عبارات و اصطالحات نامه آيين اين در ـ1ماده

  سوخت و نقل و حمل و مديريت ستاد:  ستاد ـ الف

  كشور شهرهاي ترافيك هماهنگي عاليراي شو:  عاليراي شو ـ ب

  استان ترافيك هماهنگيراي شو:  همتاراي شو ـ پ

  شهر اسالميراي شو:  شورا ـ ت

 مصوب اساسنامه با شهرداري تابع همگاني نقل و حمل مديريت سازمان:  مسافر نقل و حمل مديريت سازمان ـ ث

 را اتوبـوس  و بـوس  ميني ون، تاكسي، انواع از اعم شهر شهري عمومي نقل و حمل هاي سامانه بر نظارت و مديريت كه

  .دارد عهده بر

 كـه  مصـوب  اساسـنامه  بـا  شـهرداري  تـابع  بار نقل و حمل مديريت سازمان: بار نقل و حمل مديريت انسازم ـ ج

 را اي حومه و شهري بار نقل و حمل يها شركت از اعم شهري بار عمومي نقل و حمل هاي سامانه بر نظارت و مديريت

  .داشت خواهد عهده بر

 همگاني نقل و حمل سازمانراي دا كه شهرهايي در افرمس نقل و حمل مديريت:  مسافر نقل و حمل مديريت ـ چ

 نقـل  و حمـل  سـازمان  نظـر  زيـر  را مسـافر  نقل و حمل هاي سامانه فعاليت بر نظارت و مديريت و شده ايجاد هستند

  .دارد برعهده همگاني

 قـل ن و حمـل  سـازمان راي دا كـه  شـهرهايي  در شهرداري بار نقل و حمل مديريت:  بار نقل و حمل مديريت ـ ح

 برعهـده  همگـاني  نقـل  و حمـل  سازمان نظر زير را بار نقل و حمل بر نظارت و مديريت و شده ايجاد هستند همگاني

  .دارد

 از يـك  هـر  فاقـد  كـه  شـهرهايي  در شـهرداري  بـار  نقـل  و حمـل  مديريت: مسافر و بار نقل و حمل مديريت ـ خ

  مديريت و شده ايجاد هستند مسافر و بار نقل و حمل امور مديريتراي ب يادشده يها سازمان

  .دارد عهده بر را مسافر و بار نقل و حمل بر نظارت و

 هـدف  بـا  مربـوط،  مقـررات  و نامه آيين اين مفاد رعايت با كه حقوقي شخصيت: شهري بار نقل و حمل شركت ـ د

 و شده )شهرداري زا نمايندگي به( بار نقل و حمل در شهرداري از الزم مجوزهاي اخذ به موفق شهري بار نقل و حمل

  .نمايد مي فعاليت شهرداري نظر تحت
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 هدف با مربوط، مقررات و نامه آيين اين مفاد رعايت با كه حقوقي شخصيت:  شهري مسافر نقل و حمل شركت ـ ذ

  .نمايد مي فعاليت و شده شهرداري از الزم مجوزهاي اخذ به موفق شهري نقل و حمل

 واجد حقيقي شخص توسط مسافر و بار حمل به اشتغالراي ب كه مجوزي:  فرمسا و بار حمل به اشتغال پروانه ـ ر

 سـاير  و نامـه  آيـين  ايـن  طبـق  معـين،  محدوده و مسير خدمت، مدت،راي ب نقل و حمل شركت پوشش تحت طرايش

  .گردد مي صادر شهرداري توسط مرتبط، مقررات

 ــ 1384 مصـوب  ــ  آنها تعيين نحوه و شهرك و روستا شهر، حريم و محدوده تعاريف قانون براساس: محدوده ـ ز

 طرح در مذكور طرح تهيه تا و جامع طرح دوره در آتي توسعه و شهر موجود كالبدي حد از است عبارت شهر محدوده

 از عمرانـي  يهـا  طـرح راي اج بر عالوه ها شهرداري. است االجرا الزم آن در شهرسازي مقررات و ضوابط كه شهر هادي

 و كنتـرل  مـرز  قـانوني  وظايف چارچوب در زيربناييتاسيسات  و شهري خدمات تأمين و معابر توسعه و احداث جمله

 را شـهر  محـدوده  داخـل  در عمران و توسعه به مربوط اقدامات ساير وتاسيسات  و ساختمان هرگونه احداث بر نظارت

  .دارند عهده به نيز

 حـريم  ـ1384مصوب ـ آنها تعيين نحوه و شهرك و روستا شهر، حريم و محدوده تعاريف قانون براساس:  حريم ژـ

 ضرورت آن در شهرداري كنترل و نظارت كه شهر محدوده پيرامون فاصله بدون اراضي از قسمتي از است عبارت شهر

 »حومـه  « كلمـه  از منظـور  نامـه  آيـين  اين در. نكند تجاوز مربوط بخش و شهرستان كشوري تقسيمات مرز از و دارد

  .باشد مي حريم همان

 )2( ماده و ـ1386 مصوب ـ سوخت مصرف مديريت و عمومي نقل و حمل توسعه قانون )9( ماده موجب به ـ2ماده

 هـا  شـهرداري  توسـط  آن، )حـريم ( حومـه  و شهر محدوده در مسافر و بار نقل و حمل يادشده، قانون يراياج نامه آيين

  .شود مي مديريت

 توانـد  مـي  حومه و شهر محدوده در مسافر و بار نقل و حمل در خود مديريتي وظايف انجامراي ب شهرداري ـ3ماده

 نقـل  و حمل مديريت سازمان و مسافر نقل و حمل مديريت سازمان نفر، هزار صد يك از بيش جمعيت با شهرهاي در

 در بـار  نقـل  و حمـل  مـديريت  و مسـافر  نقـل  و حمل مديريت همگاني، نقل و حمل سازمانراي دا شهرهاي در و بار

  .نمايد تأسيس مسافر و نقل و حمل مديريت شهرها ساير در و شهرداري همگاني نقل و حمل سازمان

 و( ها پايانه تاكسيراني، اتوبوسراني، )شركت( سازمان ادغام از تواند مي مسافر نقل و حمل مديريت سازمان ـ تبصره

  .آيد وجود به )شهري قطار وجود، صورت در
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 يـا  بـار  نقـل  و حمل يها شركت آن، حومه و شهر محدوده در مسافر و بار نقل و حمل خدمات انجامراي ب ـ4ماده

  .نمايند مي فعاليت شهرداري مديريت تحت مربوط قوانين و مقررات چارچوب در شهري، درون مسافر

 قالـب  درا صـرف  نامـه  آيـين  ايـن  ابـالغ  از پس ماه شش ظرف بايد نقل و حمل در فعال حقيقي اشخاص ـ1تبصره

  .خواهندبود فعاليت ادامه به مجاز شده ساماندهي خصوصي اي تعاوني شركت

 ظـرف  حـداكثر  موظفنـد  مسـافر  و بار اي حومه و شهري نقل و حمل در فعال حقوقي و حقيقي اشخاص ـ2تبصره

 در. دهنـد  تطبيـق  آن مفـاد  بـا  را خـود  شـهرداري،  بنـدي  زمان برنامه براساس و نامه آيين اين ابالغ تاريخ از ماه شش

  .نمود خواهد جلوگيري آنها فعاليت ادامه از انتظامي نيروي شهرداري، اعالم با ورت،ص نرايغي

 نهادهـا،  ،هـا  سـازمان  ،هـا  دسـتگاه  حقـوقي،  اشـخاص  مشـابه  اختيـارات  و وظايف نامه آيين اين تصويب با ـ 5ماده

 شهرداري به حومه، و شهرها محدوده در مسافر و بار نقل و حمل امور در فعال صنفي تشكلهاي و ها تعاوني ها، اتحاديه

 اطالعات و مدارك اسناد، سوابق، نامه، آيين اين ابالغ تاريخ از ماه دو ظرف موظفند مذكور نامبردگان و گردد مي واگذار

 از نماينـدگي  بـه  كـه  واحدهايــي  و هـا  شـركت /هـا  سـازمان  يـا ( ها شهرداري اختيار در جلسـه، صورت طـي را مربوط

  . دهند قرار )دگردن مي معرفي شهرداري

 در مسـافر  و بـار  نقـل  و حمـل  مديريتراي ب ذيل موارد در مربوط، مقررات رعايت با موظفند ها شهرداري ـ 6ماده

  :نمايند اقدام آن حومه و شهرها محدوده

 درون مسـافر  و بار نقل و حمل يراياج مشي خط تعيينراي ب هماهنگ و جامع برنامه تنظيم و تهيه مطالعه، ـ الف

  .ذيصالح مراجع در تصويب از پس مدت كوتاه و مدت ميان درازمدت، هاي برنامه قالب در آنراي اج و شهري

  فرهنگسازي و آموزش ـ ب

  )ITS( نقل و حمل هوشمند هاي سامانه استقرار و مديريت ـ پ

  عمومي نقل و حمل سامانه توسعه و مديريت ـ ت

  مسافر و بار نقل و حمل ايمني ضوابط اعمال ـ ث

  مربوط مقررات براساس خودروها فني معاينه ـ ج

  .آنها فعاليت بر نظارت و مسافر و بار نقل و حمل يها شركت برداري بهره پروانه صدور ـ چ

  مسافر و بار نقل و حمل ناوگان فعاليت پروانه صدور ـ ح

  مسافر و بار نقل و حمل امور در افراد اشتغال پروانه صدور ـ خ
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  )ترافيكي( ويژه بار برگ و بارنامه صدور ـ د

  اي حومه و شهري مسافر و بار هاي پايانه اداره و اندازي راه ـ ذ

  مسافر و بار نقل و حملراي ب مكاني و زماني محدوديت اعمال ـ ر

  مسافر و بار نقل و حمل ذينفعان رضايت و عملكرد بر مستمر نظارت ـ ز

 و هـا  نامـه  آيـين  حومـه،  و شـهر  محـدوده  در ربـا  نقـل  و حمـل  ايمنـي  ضـوابط  ابـالغ  و تـدوين  زمـان  تـا  ـ7ماده

  .است عمل مالك بار، اي جاده نقل و حمل ايمني به مربوط جاري يها دستورالعمل

 نماينـده  از مركـب  نفـره  سـه  انضـباطي  هيئـت  مسافر، و بار نقل و حمل امور در تخلف به رسيدگيراي ب ـ 8ماده

 ها شركت تخلف به نسبت و شده تشكيل مسافر يا بار نقل و حمل يها شركت نماينده و كشور وزارت نماينده شهردار،

  .نمايد مي صادر را الزمراي  و رسيدگي ذينفعان و

 انتظـامي  نيـروي  و بازرگـاني  ترابـري،  و راه تعاون، كشور، هاي وزارتخانه ويژه به ذيربط يراياج يها دستگاه ـ9ماده

ـ  شـهرداري  بـا  را مالز هاي هماهنگي و همكاري موظفند ايران، اسالمي جمهوري  ايـن  در مقـرر  وظـايف راي اجـ راي ب

  .آورند عمل به نامه آيين

 اشـخاص  از متشكل و استاندار رياست به كارگروهي ،ها استان در نامه آيين اين مفادراي اج پيگيريراي ب ـ10ماده

  :شود مي ايجاد ذيل

  كارگروه دبير عنوان به استانداري عمراني امور معاون ـ الف

  استان انتظامي نيروي فرمانده ـ ب

  مربوط شهر شهردار ـ ج

  مربوط شهرستان فرماندار ـ د

 ضـمن  اسـت  موظـف  همتاراي شو و نموده گزارش همتاراي شو به را خود ماهه سه عملكرد ها شهرداري ـ11ماده

راي شـو  دبيرخانـه ( كشـور  وزارت بـه  را ماهـه  سه عملكرد ،ها شهرداري توسط نامه آيين مفادراي اج بر مستمر نظارت

  .نمايد ارسال ستاد به و نموده بندي جمع را ها استان ماهه شش عملكرد گزارش بايد عاليراي شو. نمايد گزارش )عالي

 ،هـا  شـهرداري  عملكـرد  ارزيـابي  و نامـه  آيين اينراي اج حسن بر نظارت ضمن است موظف كشور وزارت ـ12ماده

  .نمايد گزارش ستاد به و فراهم را شهري درون مسافر و بار نقل و حمل مديريت جايزه اعطايراي ب الزم طرايش

  .است رسيده جمهوري رياست محترم مقام تأييد به 17/3/1388 تاريخ در نامه تصويب اين
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 و حمـل  ساماندهي و عمومي نقل و حمل هاي سامانه ساختار اصالح يراياج العمل دستور. 5

  كشوركل  1385قانون بودجه سال ) 13(ره تبص “ب” بند )1( جزء موضوع شهري، درون نقل

 اسـتناد  به كه كشور كل 1385 سال بودجه قانون )13( تبصرهراي اجراي ب جمهور رييس ويژه نمايندگان تصميم

 تبصـره  يرايـ اج نامـه  آيـين  )29( مـاده  رعايت با و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون هفتم و بيست و يكصد اصل

 اتخـاذ  10/2/1385 مورخ  هـ34929ت/11446 شماره نامه تصويب موضوع ر،كشو كل 1385 سال بودجه قانون )13(

  : شود مي ابالغ اجراراي ب زير شرح به است، شده

  : روند مي كار به مربوط مشروح معاني در زير اصطالحات نامه، آيين اين در ـ 1 ماده

   كشور شهرهاي ترافيك هماهنگي عالي رايشو:  عالي رايشو ـ الف

   كشور يها دهياري و ها شهرداري سازمان : سازمان ـ ب

   استان ترافيك هماهنگيراي شو:  همتا ـ ج

  . دارد را بيشتر يا مسافر نفر 27 حمل ظرفيت كه بزرگ جمعي خودروي:  بوس مدي و اتوبوس ـ د

  . دارد را مسافر نفر 26 تا 16 حمل ظرفيت كه متوسط جمعي خودروي:  بوس ميني ـ هـ

 مـي  فعاليـت  تاكسي مثل و دارد را مسافر نفر 15 تا 5 حمل ظرفيت كه كوچك جمعي رويخود:  ون تاكسي ـ و

  .نمايد

  . دارد را نفر 4 تا 1 حمل ظرفيت كه سبك جمعي خودروي:  تاكسي ـ ز

ـ  كـه  گـروه،  اعضاي از يكي به متعلق نقليه وسيله يك از نفر چند مشترك استفاده:  همپيمايي ـ ح  يـا  مبـدأ راي ب

ـ  يـا  و شـود  آورده گـروه  عضو هر توسط نوبتي تواند مي نقليه وسيله. شوند همسفر هم با مشترك مقصد  تـأمين راي ب

 شخصـي  وسـيله  جـاي  بـه  تواند مي نيز همپيما تلفني تاكسي. شود توافق اعضا بين عضو، يك نقليه وسيله هاي هزينه

  . شود استفاده و ريزي برنامه اعضا

 و اسـكوتر  دوچرخـه،  ويـژه  بـه  چـرخ  سه يا دوچرخ غيرموتوري و توريمو نقليه وسايل كليه:  دوچرخ وسايل ـ ط

  .برقي دوچرخه

 حمل هاي سامانه كاربران از دسته آن و معلوالن حركتي، فقرراي دا  خردسال، سالخورده، افراد:  توان كم افراد ـ ي

  . دارند قرار پاييني سطح در واكنش و جسمي توان نظر از كه نقل و
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 تخصـص  كـه  ترافيـك  مهندسي شرايگ در 3 يا 2 ،1 تخصصي پايهراي دا صالح ذي افراد:  حقيقي متخصص ـ ك

 مـدرك راي دا يـا  باشـد  اعتبـار راي دا و شـده  درج آنـان  اشـتغال  پروانـه  يـا  ساختمان مهندسي نظام كارت در مزبور

  . باشند مرتبط معتبر ارشد كارشناسي

 و نقل و حمل بندي رتبه يا و حقيقي متخصص عضوراي دا فني دفاتر يا مشاور يها شركت:  حقوقي متخصص ـ ل

  . ترافيك

  . مصوب هاي نامه آيين براساس شهري فرعي معابر در تردد سرعت كاهش:  سازي آرام ـ م

  :شوند مي تقسيم زير هاي گروه به جمعيت و اهميت براساس نامه آيين اين موضوع شهرهاي ـ 2 ماده

   تهران:  )الف( گروه

  .كرج و اهواز تبريز، شيراز، مشهد، اصفهان،:  )ب( گروه

  .اراك و كرمان همدان، رشت، زاهدان، اروميه،  كرمانشاه، قم،:  )ج( گروه

 اسالمشـهر،  سـمنان،  بوشـهر،  گرگان، ساري، آباد، خرم بندرعباس، سنندج، زنجان، قزوين، اردبيل، يزد،:  )د( گروه

  .نيشابور و آمل سبزوار،  كاشان، بروجرد،

 ماليـر،  خـوي،  بابـل،  شـهر،  خميني آباد، نجف دزفول، آبادان، ياسوج، شهركرد، ايالم، بيرجند، جنورد،ب:  )هـ( گروه

 انديمشك، ورامين، مهاباد، ساوه، گنبدكاووس، سقز، سليمان، مسجد بوكان، مراغه، سيرجان، قدس،  قرچك، شهر، قائم

 محمديـه،   ايـذه،  حيدريـه،  تربـت  ،)تهـران  اناسـت  در( گلستان شهر، شاهين مرند، زابل، مرودشت، شاهرود، خرمشهر،

  .انزلي و رفسنجان ايرانشهر،

  . نباشند قبل هاي گروه زمره در كه شهرداريراي دا شهرهاي كليه:  )و( گروه

 و اجتمـاعي  اقتصـادي،  توسـعه  سـوم  برنامـه  قانون از موادي اصالح قانون اعتبارات محل از كشور وزارت ـ 3 ماده

 دهنـدگان  هرايا كاال، توليدكنندگان از وجوه ساير و عوارض وصول و برقراري چگونگي و ايران اسالمي جمهوري فرهنگي

 در مقـرر  سـهم  موظفنـد  خـود،  داخلـي  منـابع  محـل  از هـا  شـهرداري  و ـ1381 مصوب ـ وارداتي كاالهاي و خدمات

  .دهند تخصيص اولويت با را شهري درون نقل و حمل ساماندهي يها طرح هاي موافقتنامه

 ماه سه هر را آن گزارش و انجام را زير تدابير موظفند نامه آيين اين )2( ماده موضوع شهرهاي شهرداري ـ 4 دهما

 عملكرد بندي جمع گزارش عاليرايشو و نمايند هرايا استان ريزي برنامه و مديريت سازمان و عاليرايشو همتا، به يكبار

  . نمايد هرايا كشور ريزي نامهبر و مديريت سازمان و كشور وزارت به را ها استان
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  : الف گروه شهرراي ب موردنظر تدابير ـ الف

 و شـهري  درون نقـل  و حمـل  سياستهاي و نظام تدوين و ترافيك و نقل و حمل جامع طرح مطالعات تكميل ـ 1

  .عالي رايشو تأييد اخذ

 وزيـر  ابـالغ  و عـالي  رايشـو  يـد تأي اخـذ  از پس آنراي اج و تردد مكاني و زماني محدوده طرح تهيه و مطالعه ـ 2

  . كشور

 همـراه  مترو هاي ايستگاه و ترافيك طرح محدوده با همجوار مكانهاي و ها محل در طبقاتي هاي توقفگاه توسعه ـ 3

  . ها توقفگاه اين نفوذ حوزه در اي حاشيه توقف ممنوعيت با

 هـوا  آلـودگي  اضـطرار  منطقـه  در اتوبوسـراني  خـط راي دا خيابانهـاي  در اي حاشيه توقف ممنوعيت گسترش ـ 4

  .عمومي نقل و حمل رشد با متناسب

 اين ابالغ از پس ماه يك تا عاليرايشو و بازرگاني وزارت همكاري با خصوصي هاي توقفگاه در توقف نرخ تعيين ـ 5

  .ها توقفگاه از برداري بهره و احداث گذاري، سرمايه به خصوصي و تعاوني بخش تشويق منظور به نامه آيين

 توقفگـاه  فاقـد  اداري و تجـاري  مسـكوني،  يها ساختمان احداثراي ب ساختماني پروانه صدور مؤكد ممنوعيت ـ 6

  . الزم

  . عمومي نقل و حمل توسعه در شهرداري مقرر سهم اعتبار تأمين ـ 7

  . نقل و حمل هوشمند پايش سامانه توسعه و سازي  پارچه يك ايجاد،  معماري، مطالعات ـ 8

 و وب تحت الكترونيكي دبيرخانه سامانه نظير دولتي خدمات كليه هرايا الكترونيكي هاي سامانه تكميل و ايجاد ـ 9

  .ادارات به مردم حضوري مراجعه كاهش و الكترونيك دولت تحقق جهت قبوض و عوارض الكترونيكي اخذ سامانه

  .اهو آلودگي اضطرار محدوده در شهري ريلي سامانه خطوط احداث اولويت ـ 10

 اتوبـوس  خطـوط  و مترو خطوط محوريت با خطي تاكسيراني و بوسراني ميني اتوبوسراني، خطوط تنظيم باز ـ 11

  .سريع و ويژه

 تأييـد  از پـس  آنراي اجـ  و ظرفيـت  پـر  خطـوط  و سـريع  ريلـي  و بوسـراني   مـدي  و اتوبوس سامانه توسعه ـ 12

  .عالي رايشو

  .برداري بهره نوين ييها روش و ها اتوبوس روي هدايت و مكاني موقعيت سامانه از برداري بهره و مطالعه ـ 13

 و ظـاهري  داخلـي،  طرايشـ  بهبود مانند ييها روش با عمومي نقل و حمل ناوگان از استفاده مطلوبيت افزايش ـ14
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 افـزايش  و ويـژه  خطـوط  ايجـاد  حركـت،  نظـم  و سرعت افزايش زماني، سرفاصله كاهش تأخير، كاهش ناوگان، تهويه

  .نوين مديريت هاي شيوه اتخاذ با بوس مدي و اتوبوس هر با روز در مسافر حمل ظرفيت %)20( درصد بيست حداقل

  .مترو و اتوبوس مشترك بليت اخذ سامانهراي اج و مطالعه ـ 15

 در شـبانه  خطـوط  توسعه ضمن ،)23:  30 تا صبح 5:  30 ساعات از( اتوبوسراني خطوط كار ساعت افزايش ـ 16

 نقـل  و حمـل  رسـاني  خـدمت  افـزايش  در عملكـرد  به نسبت برداري بهره يارانه اختصاص و مزبور زماني زهبا از خارج

  . همگاني

 اتوبوسـراني  جديـد  هـاي  اتوبـوس  ويژه به و موجود هاي اتوبوس و خطوط %)30( درصد سي حداقل واگذاري ـ 17

  . خصوصي و تعاوني بخشهاي به شهري

 تاكسـيراني  و ون تاكسـي  بوسـراني،  مينـي  بوسـراني،  مـدي  و اتوبوسراني صيخصو و تعاوني يها شركت ايجاد ـ 18

  .آنها به جديدگازسوز ناوگان واگذاري با شهري

ـ  تعـاوني  و خصوصـي  ران تاكسـي  و ون تاكسـي  يها شركت ايجاد به جديد مجوز اعطاي ـ 19  خـدمات  هرايـ اراي ب

  . مقاصد و مبادي بين شده ريزي برنامه شهري درون گروهي سفر و همپيمايي

  )مسافربر( راهي و سواري تاكسي جاي به پرمسافر ثابت خطوط در ون تاكسي از استفاده ـ 20

  .شهري درون كاالي نقل و حمل ساماندهي ـ21

  .موتورسيكلت ويژه مسيرهاي ايجاد و دوچرخ نقليه وسايل تردد ساماندهي ـ 22

 دريچـه  و ناهمواريهـا  اصـالح  و موجـود  لطمخـت  مسـيرهاي  سـازي  ايمـن  و دوچرخـه  ويژه مسيرهاي ايجاد ـ 23

  . شهريتاسيسات 

 و آموزشـي  مراكـز  ويـژه  بـه  و تجمـع  و مراجعـه  مراكـز  تجـاري،  اداري، امـاكن  در دوچرخـه  توقفگاه ايجاد ـ 24

  . شهر مركز در ويژه به دوچرخه با شهري سفر تقاضاي به پاسخراي ب اتوبوس و مترو هاي ايستگاه

 بـر  نصـب  قابـل  بـر  دوچرخه و )شيبدار مناطق در برقي دوچرخ نقليه وسايلو ( رزانا شهري دوچرخه ترويج ـ 25

  .اتوبوس با دوچرخه حمل امكان ايجادراي ب ها اتوبوس جلو در بر دوچرخه سكوي و سواريها عقب صندوق روي

  . معلوالن ويژه به توان كم وافراد پياده عابر ترددراي ب معابر ساماندهي ـ 26

 ارشاد و فرهنگ پرورش، و آموزش هاي وزارتخانه و ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان با همكاري ـ 27

  . تردد فرهنگ به راجع تلويزيوني و راديو و آموزشي هاي برنامه پخش و توليدراي ب فناوري و تحقيقات علوم، و اسالمي
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  . شهري نقل و حمل ستهايسيا با شهري تفصيلي و جامع يها طرح و زمين كاربري سازي هماهنگ ـ 28

  . شهري نقل و حمل سياستهاي براساس سفر جذب جديد مراكز يابي مكان ـ 29

  . تردد فرهنگسازي و تردد آموزش پارك احداث و طراحي ـ 30

  . مصوب هاي نامه آيين براساس معابر در رانندگي و راهنمايي عمودي و افقي عاليم نصب و طراحي ـ31

  . مصوب هاي نامه آيين براساس تصادفات و سرعت كاهشراي ب معابر سازي ايمن و سازي آرام طراحي ـ 32

راي شـو  تأييـد  و شـهر راي شو تصويب از پس آنراي اج و بار و مسافر هاي پايانه ايجاد و ساماندهي مطالعات ـ 33

  .عالي

  . روي پياده و خهدوچر با شهري سفرهاي انجام و همپيمايي به نقل و حمل هاي سامانه كاربران تشويق – 34

 جـزء  يراياج نامه آيين براساس فشرده طبيعي گاز عرضه جايگاه ايجادراي ب مناسب زمين اختصاص و تأمين ـ 35

 هــ 34928ت/9395 شـماره  نامـه  تصـويب  موضـوع  كشور، كل 1385 سال بودجه قانون )13( تبصره “الف” بند 5ـ 2

 باهمـاهنگي  يادشـده  نامـه  آيين موضوع تسهيالت از استفاده با جايگاهها از برداري بهره و احداث و 5/2/1385 مورخ

  . سوخت مصرف سازي بهينه سازمان

  :  )ب( گروه شهرهايراي ب موردنظر تدابير ـ ب

 درون نقـل  و حمـل  سياستهاي و نظام تدوين و ترافيك و نقل و حمل جامع مطالعات سازي بهنگام و تكميل ـ  1

  .عالي رايشو تأييد اخذ و همتا به تصويب جهت هرايا و شهري

راي شو تصويب جهت هرايا و تردد اوج روزهاي يا ساعات در تردد مكاني و زماني محدوده طرح تهيه و مطالعه ـ 2

  . كشور وزير ابالغ از پس آنراي اج و عالي رايشو و همتا تأييد و شهر

  .ها توقفگاه حوزه در اي حاشيه قفتو ممنوعيت با همراه شهر، مركزي منطقه در طبقاتي هاي توقفگاه توسعه ـ 3

 مركـزي  منـاطق  در ممنوعيـت  وگسترش اتوبوسراني ويژه خطراي دا خيابانهاي در اي حاشيه توقف ممنوعيت ـ 4

  . عمومي ونقل حمل رشد با متناسب شهر

 ابالغ از پس ماه يك تا عالي رايشو و بازرگاني وزارت همكاري با خصوصي هاي توقفگاه در و توقف نرخ تعيين – 5

  .ها توقفگاه از برداري بهره و احداث گذاري، سرمايه به خصوصي و تعاوني بخش تشويق منظور به نامه آيين اين

 توقفگـاه  فاقـد  اداري و تجـاري  مسكوني، يها ساختمان احداثراي ب ساختماني پروانه صدور مؤكد ممنوعيت – 6

  . الزم
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  .عمومي نقل و حمل توسعه در شهرداري اعتبار مقرر سهم تأمين ـ 7

 پـايش  مركـز  ايجـاد  و نقـل  و حمل هوشمند پايش هاي سامانه ومعماري پارچه يك سازي پياده ايجاد، مطالعه ـ 8

  .عالي رايشو تأييد اخذ و همتا تصويب از پس تردد،

 مانهسا و وب تحت الكترونيكي دبيرخانه سامانه نظير دولتي خدمات كليه هرايا الكترونيكي هاي سامانه تكميل ـ 9

  . ادارات به مردم حضوري مراجعه كاهش و الكترونيك دولت تحقق جهت قبوض و عوارض الكترونيكي اخذ

  . شهري ريلي سامانه خطوط تكميل و احداث ـ 10

 و همتا تصويب از پس آن %)20( درصد بيست تا اجرا و پرظرفيت خطوط و سريع اتوبوسراني سامانه مطالعه ـ 11

  .عاليراي شو تأييد اخذ

  .شهري ريلي سامانه و اتوبوس مشترك بليت اخذ سامانهراي اج سازي زمينه و مطالعه ـ 12

 و شـهري  ريلـي  سـامانه  خطوط محوريت با خطي تاكسيراني و بوسراني ميني اتوبوسراني، خطوط تنظيم باز ـ 13

 تعـداد  ميـانگين  سـاس برا %)20( درصـد  بيست ميزان به حداقل وري بهره افزايش و اتوبوسراني سريع و ويژه خطوط

  .روز در وسيله هر مسافر

  . برداري بهره نوين يها روش و ها اتوبوس روي هدايت و مكاني موقعيت سامانه از برداري بهره و مطالعه ـ 14

 و ظـاهري  داخلـي،  طرايش بهبود مانند ييها روش با عمومي نقل و حمل ناوگان از استفاده مطلوبيت افزايش ـ 15

 افـزايش  و ويـژه  خطـوط  ايجـاد  حركـت،  نظـم  و سرعت افزايش زماني، سرفاصله كاهش تأخير، هشكا ناوگان، تهويه

  .نوين مديريت هاي شيوه اتخاذ با بوس مدي و اتوبوس هر با روز در مسافر حمل ظرفيت %)20( درصد بيست حداقل

 جديد ويژه به و موجود هاي اتوبوس %)50( درصد پنجاه وحداقل خطوط %)30( درصد سي حداقل واگذاري – 16

  .خصوصي و تعاوني بخشهاي به اتوبوسراني

 تاكسـيراني  ون، تاكسـي  بوسـراني،  مينـي  بوسـراني،  مدي و اتوبوسراني خصوصي و تعاوني يها شركت ايجاد – 17

  . آنها به گازسوز جديد ناوگان واگذاري با شهري

  . دپرترد مسيرهاي در بوسراني مدي و اتوبوسراني شبانه خطوط توسعه ـ 18

ـ  تعـاوني  و خصوصي راني تاكسي و ون تاكسي يها شركت ايجاد به جديد مجوز اعطاي ـ 19  خـدمات  هرايـ اراي ب

  . جديد تاكسيهاي با مقاصد و مبادي بين شده ريزي برنامه شهري درون گروهي سفر و همپيمايي

  .)بر افرمس( راهي و سواري تاكسي جاي به پرمسافر ثابت خطوط در ون تاكسي از استفاده ـ 20
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  .شهري نقل و حمل سياستهاي با شهري تفصيلي و جامع يها طرح و زمين كاربري سازي هماهنگ – 21

  . شهري نقل و حمل سياستهاي براساس سفر جذب مراكز يابي مكان – 22

  شهري درون كاالي نقل و حمل ساماندهي – 23

  .موتورسيكلت ويژه مسيرهاي ايجاد و چرخ دو نقليه وسايل تردد ساماندهي ـ 24

 دريچـه  و ناهمواريهـا  اصـالح  و موجـود  مخـتلط  مسـيرهاي  سـازي  ايمـن  و دوچرخـه  ويژه مسيرهاي ايجاد ـ 25

  . شهريتاسيسات 

 مخـتلط  مسـيرهاي  سـازي  ايمـن  و چرخـه  دو ويژه مسيرهاي ايجاد و دوچرخ نقليه وسايل تردد ساماندهي ـ 26

  . موجود

 و آموزشـي  مراكـز  ويـژه  بـه  و تجمـع  و مراجعـه  مراكـز  تجـاري،  ي،ادار امـاكن  در دوچرخـه  توقفگاه ايجاد ـ 27

  .شهر مركز در ويژه به دوچرخه با شهري سفر تقاضاي به پاسخراي ب اتوبوس و شهري قطار هاي ايستگاه

 روي نصـب  قابل بر دوچرخه و )شيبدار مناطق در برقي دوچرخ نقليه وسايل و( ارزان شهري دوچرخه ترويج – 28

  . اتوبوس با دوچرخه حمل امكان ايجادراي ب ها اتوبوس جلو در بر دوچرخه سكوي و ريهاسوا عقب صندوق

  .معلوالن ويژه به توان كم افراد و پياده عابر ترددراي ب معابر ساماندهي ـ 29

 ارشاد و فرهنگ پرورش، و آموزش هاي وزارتخانه و ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان با همكاري ـ 30

  . تردد فرهنگ به راجع تلويزيوني و راديو و آموزشي هاي برنامه پخش و توليدراي ب فناوري و تحقيقات علوم و مياسال

  . تردد فرهنگسازي و تردد آموزش پارك احداث و طراحي ـ 31

 دتأييـ  و همتـا  و شـهر راي شو تصويب از پس آنراي اج و بار و مسافر هاي پايانه ايجاد و ساماندهي مطالعات ـ 32

  .عالي رايشو

  .روي پياده و دوچرخه با شهري سفرهاي همپيمايي، به نقل و حمل هاي سامانه كاربران تشويق ـ 33

  . مصوب هاي نامه آيين براساس معابر در رانندگي و راهنمايي عمودي و افقي عاليم نصب و طراحي ـ34

  .مصوب هاي نامه آيين براساس تصادفات و سرعت كاهشراي ب معابر سازي ايمن و سازي آرام طراحي ـ 35

 جزء يراياج نامه آيين براساس فشرده طبيعي گاز عرضه جايگاه ايجادراي ب مناسب زمين اختصاص و تأمين ـ 36

 مورخ هـ34928ت/9395 شماره نامه تصويب موضوع كشور، كل 1385 سال بودجه قانون )13( تبصره “الف” بند 5ـ2

 سـازمان  هماهنگي با يادشده نامه آيين موضوع تسهيالت از استفاده با جايگاهها از برداري بهره و احداث و 5/2/1385
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  .سوخت مصرف سازي بهينه

  : )ج( گروه شهرهايراي ب موردنظر تدابير ـ ج

 نقـل  و حمـل  سياسـتهاي  و نظـام  تدوين و ترافيك و نقل و حمل جامع طرح مطالعات سازي بهنگام و شروع ـ 1

  .عالي رايشو تأييد اخذ و همتا به بتصوي جهت هرايا و شهري درون

راي شـو  تصويب جهت هرايا و تردد اوج روزهاي يا ساعات در تردد ومكاني زماني محدوده طرح تهيه و مطالعه ـ 2

  . كشور وزير ابالغ از پس آنراي اج و عالي رايشو و همتا تأييد و شهر

  . توقفگاه نفوذ حوزه در اي حاشيه توقف وعيتممن ضمن شهر، مركز منطقه در طبقاتي توقفگاه احداث مطالعه ـ 3

 منـاطق  در توقـف  ممنوعيـت  گسـترش  و اتوبوسراني ويژه خطراي دا خيابانهاي در اي حاشيه توقف ممنوعيت ـ 4

  .عمومي ونقل حمل رشد با متناسب شهر مركزي

 ابـالغ  از پـس  مـاه  يك ات عالي رايشو و بازرگاني وزارت همكاري با خصوصي هاي توقفگاه در توقف نرخ تعيين ـ  5

  .ها توقفگاه از برداري بهره و احداث گذاري، سرمايه به خصوصي و تعاوني بخش تشويق منظور به نامه آيين اين

 توقفگـاه  فاقـد  اداري و تجـاري  مسـكوني،  يها ساختمان احداثراي ب ساختماني پروانه صدور مؤكد ممنوعيت -6

  .الزم

 از پـس   تـردد،  پـايش  مركـز  و نقل و حمل هوشمند پايش هاي سامانه ماريمع و يكپارچه سازي پياده مطالعه ـ 7

  .عالي رايشو تأييد و همتا تصويب

 و وب تحت الكترونيكي دبيرخانه سامانه نظير دولتي خدمات كليه هرايا الكترونيكي هاي سامانه تكميل و ايجاد ـ 8

  . ادارات به مردم حضوري مراجعه كاهش و الكترونيك دولت تحقق جهت قبوض و عوارض الكترونيكي اخذ سامانه

  . عمومي نقل و حمل توسعه در شهرداري مقرر سهم اعتبار تأمين ـ 9

 مسـيرهاي  در پرظرفيـت  خطـوط  و سـريع  اتوبوسراني سامانه و شهري ريلي سامانه خطوط احداث مطالعات ـ 10

  .عالي رايشو تأييد و همتا تصويب از پس آنراي اج و پرتردد

  .برداري بهره نوين يها روش و ها اتوبوس روي هدايت و مكاني موقعيت سامانه از برداري بهره و همطالع ـ 11

 اتوبوسراني سريع و ويژه خطوط محوريت با خطي تاكسيراني و بوسراني ميني اتوبوسراني، خطوط تنظيم باز – 12

  .روز در وسيله هر مسافر دتعدا ميانگين براساس %)20( درصد بيست ميزان به حداقل وري بهره افزايش و

 و ظـاهري   داخلـي،  طرايش بهبود مانند ييها روش با عمومي نقل و حمل ناوگان از استفاده مطلوبيت افزايش ـ 13
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 افـزايش  و ويـژه  خطـوط  ايجـاد  حركـت،  نظـم  و سرعت افزايش زماني، سرفاصله كاهش تأخير، كاهش ناوگان، تهويه

  . نوين مديريت هاي شيوه اتخاذ با اتوبوس هر با روز در رمساف حمل ظرفيت %)20( درصد بيست حداقل

 ويـژه  بـه  و موجـود  هـاي  اتوبـوس  %)60( درصد شصت حداقل و خطوط %)30( درصد سي حداقل واگذاري ـ 14

  .خصوصي و تعاوني بخشهاي به شهري اتوبوسراني جديد

 شـهري  تاكسيراني ون، تاكسي ني،بوسرا ميني بوسراني، مدي و اتوبوس خصوصي و تعاوني يها شركت ايجاد ـ 15

  .آنها به سوز گاز جديد ناوگان واگذاري با

ـ  تعـاوني  و خصوصي راني تاكسي و ون تاكسي يها شركت ايجاد به جديد مجوز اعطاي ـ 16  خـدمات  هرايـ اراي ب

  .مقاصد و مبادي بين شده ريزي برنامه شهري درون گروهي سفر و همپيمايي

  .)مسافربر( راهي و سواري تاكسي جاي به پرمسافر ثابت خطوط در ون تاكسي از استفاده ـ 17

  .شهري درون كاالي نقل و حمل ساماندهي ـ 18

  .سيكلت موتور ويژه مسيرهاي ايجاد و چرخ دو نقليه وسايل تردد ساماندهي ـ 19

 هدريچـ  و ناهمواريهـا  اصـالح  و موجـود  مخـتلط  مسـيرهاي  سـازي  ايمـن  و دوچرخـه  ويژه مسيرهاي ايجاد ـ 20

  . شهريتاسيسات 

 و آموزشـي  مراكـز  ويـژه  بـه  و تجمـع  و مراجعـه  مراكـز  تجـاري،  اداري، امـاكن  در دوچرخـه  توقفگاه ايجاد ـ 21

  .شهر مركز در ويژه به دوچرخه با شهري سفر تقاضاي به پاسخراي ب اتوبوس اصلي هاي ايستگاه

 بـر  نصـب  قابـل  بـر  دوچرخه و )شيبدار طقمنا در برقي دوچرخ نقليه وسايل و( ارزان شهري دوچرخه ترويج ـ 22

  . اتوبوس با دوچرخه حمل امكان ايجادراي ب ها اتوبوس جلو در بر دوچرخه سكوي و سواريها عقب صندوق روي

  . معلوالن ويژه به توان كم افراد و پياده عابر ترددراي ب معابر ساماندهي ـ 23

  .تردد فرهنگسازيراي ب دماتيمق يها فعاليت و تردد آموزش پارك احداث و طراحي ـ 24

 ارشـاد  و فرهنگ پرورش، و آموزش هاي وزارتخانه و ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان با همكاري ـ 25

  .تردد فرهنگ به راجع تلويزيوني و راديو و آموزشي هاي برنامه پخش و توليدراي ب فناوري و تحقيقات علوم، و اسالمي

  . مصوب هاي نامه آيين براساس معابر در رانندگي و راهنمايي عمودي و افقي عاليم نصب و طراحي ـ 26

  . مصوب هاي نامه آيين براساس تصادفات و سرعت كاهشراي ب معابر سازي ايمن و سازي آرام طراحي ـ 27

  . تردد فرهنگسازي و تردد آموزش پارك احداث و طراحي ـ 28
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 تأييـد  و همتـا  و شـهر راي شو تصويب از پس آنراي اج و بار و مسافر هاي پايانه ايجاد و ساماندهي مطالعات ـ  29

  . عالي رايشو

  .روي پياده و دوچرخه با شهري سفرهاي انجام و همپيمايي به نقل و حمل هاي سامانه كاربران تشويق ـ 30

  . شهري نقل و حمل سياستهاي با شهري تفصيلي و جامع يها طرح و زمين كاربري سازي هماهنگ ـ 31

  . شهري نقل و حمل سياستهاي براساس سفر جذب جديد مراكز يابي مكان ـ32

 جزء يراياج نامه آيين براساس فشرده طبيعي گاز عرضه جايگاه ايجادراي ب مناسب زمين اختصاص و تأمين ـ 33

 مورخ هـ34982ت/9395 شماره نامه تصويب موضوع كشور، كل 1385 سال بودجه قانون )13( تبصره “الف“ بند 5ـ2

 سازمان هماهنگي با يادشده نامه آيين موضوع تسهيالت از استفاده با جايگاهها از برداري بهره و احداث و 5/2/1385

  . سوخت مصرف سازي بهينه

  : )د( گروه شهرهايراي ب موردنظر تدابير ـ د

 هرايـ ا و شهري وندر نقل و حمل سياستهاي و نظام تدوين و نقل و حمل ساماندهي مطالعات تكميل و شروع ـ 1

  .عالي رايشو تأييد اخذ و همتا به تصويب جهت

  .عمومي نقل و حمل رشد با متناسب شهر مركزي مناطق در توقف ممنوعيت گسترش ـ 2

 ايـن  ابـالغ  از پـس  ماه يك تا عالي رايشو و بازرگاني وزارت همكاري با خصوصي توقفگاه در توقف نرخ تعيين ـ 3

  .ها توقفگاه از برداري بهره و احداث گذاري، سرمايه به خصوصي و تعاوني بخش تشويق منظور به نامه آيين

  . الزم توقفگاه فاقد اداري و تجاري مسكوني، يها ساختمان احداثراي ب ساختماني پروانه صدور ممنوعيت ـ 4

  . عمومي نقل و حمل توسعه در شهرداري مقرر سهم اعتبار تأمين ـ 5

  . بار و مسافر هاي هپايان ايجاد و ساماندهي ـ 6

 سـامانه  و وب تحـت  الكترونيكي دبيرخانه سامانه نظير دولتي خدمات كليه هرايا الكترونيكي هاي سامانه ايجاد ـ 7

  . ادارات به مردم حضوري مراجعه كاهش و الكترونيك دولت تحقق جهت قبوض و عوارض الكترونيكي اخذ

 تأييـد  و همتـا  تصـويب  از پـس  )خـط  يك حداقل( ها سامانه يرسا و اتوبوسراني ويژه خطوطراي اج و مطالعه ـ 8

  .عالي رايشو

 افـزايش  و اتوبوسـراني  ويـژه  خط محوريت با خطي تاكسيراني و بوسراني ميني اتوبوسراني، خطوط تنظيم باز ـ 9

  .روز در نقليه وسيله هر مسافر تعداد ميانگين براساس %)20( درصد بيست ميزان به حداقل وري بهره
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 و ظـاهري  داخلـي،  طرايش بهبود مانند ييها روش با عمومي نقل و حمل ناوگان از استفاده مطلوبيت افزايش ـ 10

 افـزايش  و ويـژه  خطـوط  ايجـاد  حركـت،  نظـم  و سرعت افزايش زماني، سرفاصله كاهش تأخير، كاهش ناوگان، تهويه

  .نوين مديريت هاي شيوه اتخاذ با سبو مدي و اتوبوس هر با روز در مسافر حمل ظرفيت %)20( درصد بيست حداقل

 اتوبوس ويژه به موجود هاي اتوبوس %)60( درصد شصت حداقل و خطوط %)30( درصد سي حداقل واگذاري ـ 11

  . خصوصي و تعاوني بخشهاي به شهري جديد بوس مدي و

 شـهري  سيرانيتاك ون، تاكسي بوسراني، ميني بوسراني، مدي و اتوبوس وخصوصي تعاوني يها شركت ايجاد ـ 12

  . آنها به گازسوز جديد ناوگان واگذاري اولويت با

  .پرمسافر ثابت خطوط در ون تاكسي از استفاده ـ 13

ـ  وتعـاوني  خصوصـي  تاكسـيراني  و ون تاكسـي  يها شركت ايجاد به جديد مجوز اعطاي ـ 14  خـدمات  هرايـ اراي ب

  .مقاصد و مبادي بين شده ريزي برنامه شهري درون گروهي سفر و همپيمايي

  .شهري درون كاالي ونقل حمل ساماندهي ـ 15

  .معلوالن ويژه به توان كم افراد و پياده عابر ترددراي ب معابر ساماندهي ـ 16

  .موتورسيكلت ويژه مسيرهاي ايجاد و چرخ دو نقليه وسايل تردد ساماندهي ـ 17

 دريچـه  و ناهمواريهـا  اصـالح  و موجـود  مخـتلط  مسـيرهاي  سـازي  ايمـن  و دوچرخـه  ويژه مسيرهاي ايجاد ـ 18

  . شهريتاسيسات 

  . تردد فرهنگسازي و تردد آموزش پارك احداث و طراحي ـ 19

 و آموزشـي  مراكـز  ويـژه  بـه  و تجمـع  و مراجعـه  مراكـز  تجـاري،  اداري، امـاكن  در دوچرخـه  توقفگاه ايجاد ـ 20

  .شهر مركز در ويژه به وچرخهد با شهري سفر تقاضاي به پاسخراي ب بوس مدي و اتوبوس اصلي هاي ايستگاه

 روي نصـب  قابل بر  دوچرخه و )شيبدار مناطق در برقي چرخ دو نقليه وسايل و( ارزان شهري دوچرخه ترويج ـ 21

  . اتوبوس با دوچرخه حمل امكان ايجادراي ب ها اتوبوس جلو در بر دوچرخه سكوي و سواريها عقب صندوق

  .مصوب هاي نامه آيين براساس تصادفات و سرعت كاهشراي ب معابر سازي ايمن و سازي آرام طراحي -22

  . مصوب هاي نامه آيين براساس معابر در رانندگي و راهنمايي عمودي و افقي عاليم نصب و طراحي ـ 23

  .روي پياده و دوچرخه با شهري سفرهاي همپيمايي، به نقل و حمل هاي سامانه كاربران تشويق ـ 24

  .شهري نقل و حمل سياستهاي با شهري تفصيلي و جامع يها طرح و زمين كاربري سازي هماهنگ ـ 25
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 جزء يراياج نامه آيين براساس فشرده طبيعي گاز عرضه جايگاه ايجادراي ب مناسب زمين اختصاص و تأمين ـ 26

 مورخ هـ34982ت/9395 شماره نامه تصويب موضوع كشور، كل 1385 سال بودجه قانون )13( تبصره “الف“ بند 5ـ2

 سازمان هماهنگي با يادشده نامه آيين موضوع تسهيالت از استفاده با جايگاهها از برداري بهره و احداث و 5/2/1385

  .سوخت مصرف سازي بهينه

  :  )هـ( گروه شهرهايراي ب موردنظر تدابير ـ هـ

 هرايا و شهري درون نقل و حمل سياستهاي و نظام تدوين و نقل و حمل ساماندهي مطالعات تكميل و شروع – 1

  .عالي رايشو تأييد اخذ و همتا به تصويب جهت

 ابـالغ  از پـس  مـاه  يك تا عالي رايشو و بازرگاني وزارت همكاري با خصوصي هاي توقفگاه در توقف نرخ تعيين ـ 2

  .ها توقفگاه از برداري بهره و احداث گذاري، سرمايه به خصوصي و تعاوني بخش تشويق منظور به نامه آيين اين

 تعـداد  ميـانگين  براسـاس ( وري بهره افزايش و تاكسيراني و بوسراني ميني خطوط توسعه و بازتنظيم مطالعه، ـ 3

  .)مسافر روزانه

  .الزم توقفگاه فاقد اداري و تجاري  مسكوني، يها ساختمان احداثراي ب ساختماني پروانه صدور ممنوعيت ـ 4

  . عمومي نقل و ملح توسعه در شهرداري مقرر سهم اعتبار تأمين ـ 5

 وب تحت الكترونيكي دبيرخانه سامانه نظير دولتي خدمات كليه هرايا الكترونيكي هاي سامانه ايجاد بسترسازي ـ 6

  .ادارات به مردم حضوري مراجعه كاهش و الكترونيك دولت تحقق جهت قبوض و عوارض الكترونيكي اخذ سامانه و

 و ظـاهري  داخلـي،  طرايشـ  بهبود مانند ييها روش با عمومي نقل و لحم ناوگان از استفاده مطلوبيت افزايش ـ 7

 مسـافر  حمل ظرفيت %)20( درصد بيست حداقل افزايش و حركت نظم و سرعت افزايش تأخير، كاهش ناوگان، تهويه

  .نوين مديريت با روز در

 جديـد  ناوگـان  اريواگـذ  اولويـت  بـا  شـهري  تاكسيراني و بوسراني ميني خصوصي و تعاوني يها شركت ايجاد ـ 8

  .گازسوز

  .خصوصي و تعاوني بخشهاي به عمومي جديد ويژه به و موجود ناوگان و خطوط واگذاري ـ 9

  .دوچرخه عبور مسيرهاي سازي ايمن و دوچرخ نقليه وسايل تردد ساماندهي ـ 10

 مركـز  و آموزشـي  كـز مرا ويـژه  بـه  و تجمع و مراجعه مراكز تجاري،  اداري، اماكن در دوچرخه توقفگاه ايجاد ـ 11

  . شهر
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  .)شيبدار مناطق در برقي دوچرخ نقليه وسايل و( ارزان شهري دوچرخه ترويج ـ 12

  . معلوالن ويژه به توان كم افراد و پياده معابر ترددراي ب معابر ساماندهي ـ 13

  .موتورسيكلت ويژه مسيرهاي ايجاد و دوچرخ نقليه وسايل تردد ساماندهي ـ 14

تاسيسات  ودريچه ناهمواريها اصالح و موجود مختلط مسيرهاي سازي ايمن و دوچرخه ويژه رهايمسي ايجاد ـ 15

  . شهري

  . مصوب هاي نامه آيين براساس معابر در رانندگي و راهنمايي عمودي و افقي عاليم نصب و طراحي ـ 16

  . شهري درون يكاال نقل و حمل ساماندهي و بار و مسافر كوچك هاي پايانه ايجاد و ساماندهي ـ 17

  .مصوب هاي نامه آيين براساس تصادفات و سرعت كاهشراي ب معابر سازي ايمن و سازي آرام طراحي ـ 18

  .دوچرخه با شهري سفرهاي و روي پياده به نقل و حمل هاي سامانه كاربران تشويق ـ 19

  .شهري نقل و لحم سياستهاي با شهري تفصيلي و جامع يها طرح و زمين كاربري سازي هماهنگ – 20

 5 ــ 2 جزء يراياج نامه آيين براساس فشرده طبيعي گاز عرضه ايجادراي ب مناسب زمين اختصاص و تأمين – 21

 مـورخ  هــ 34928ت/9395 شـماره  نامـه  تصـويب  موضوع كشور، كل 1385 سال بودجه قانون )13( تبصره “الف” بند

 سازمان هماهنگي با يادشده نامه آيين موضوع تسهيالت از استفاده با جايگاهها از برداري بهره و احداث و 5/2/1385

  .سوخت مصرف سازي بهينه

  :  )و( گروه شهرهايراي ب موردنظر تدابير ـ و

 هرايا و شهري درون نقل و حمل سياستهاي و نظام تدوين و نقل و حمل ساماندهي مطالعات تكميل و شروع – 1

  .عالي رايشو تأييد اخذ و همتا به تصويب جهت

  .الزم توقفگاه فاقد اداري و تجاري  مسكوني، يها ساختمان احداثراي ب ساختماني پروانه صدور ممنوعيت ـ 2

  .گازسوز جديد ناوگان واگذاري اولويت با شهري تاكسيراني خصوصي و تعاوني يها شركت ايجاد ـ 3

  .معلوالن ويژه به توان كم افراد و پياده عابر ترددراي ب معابر ساماندهي ـ 4

  .بار و مسافر كوچك هاي پايانه ايجاد ـ 5

  .مصوب هاي نامه آيين براساس معابر در رانندگي و راهنمايي عمودي و افقي عاليم نصب و طراحي ـ 6

  . مصوب هاي نامه آيين براساس تصادفات و سرعت كاهشراي ب معابر سازي ايمن و سازي آرام طراحي ـ7

  .همپيمايي به نقل و حمل هاي سامانه كاربران تشويق ـ 8
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  .دوچرخه عبور مسيرهاي سازي ايمن و دوچرخ نقليه وسايل تردد ساماندهي ـ 9

  .آموزشي مراكز ويژه به و تجمع و مراجعه مراكز تجاري، اداري، اماكن در دوچرخه توقفگاه ايجاد ـ 10

  .)شيبدار مناطق در برقي چرخ دو نقليه وسايل و( ارزان شهري دوچرخه ترويج ـ 11

  .عمومي نقل و حمل توسعه در شهرداري مقرر سهم اعتبار تأمين ـ 12

 تحـت  الكترونيكـي  دبيرخانه سامانه نظير دولتي خدمات كليه هرايا الكترونيكي هاي سامانه ايجاد بسترسازي ـ 13

 بـه  مـردم  حضـوري  مراجعـه  كـاهش  و الكترونيـك  دولت تحقق جهت قبوض و عوارض الكترونيكي اخذ سامانه و وب

  .تادارا

  .شهري نقل و حمل سياستهاي با شهري تفصيلي و جامع يها طرح و زمين كاربري سازي هماهنگ ـ 14

 جزء يراياج نامه آيين براساس فشرده طبيعي گاز عرضه جايگاه ايجادراي ب مناسب زمين اختصاص و تأمين ـ 15

 هــ 34928ت/9395 شـماره  امـه ن تصـويب  موضـوع   كشور، كل 1385 سال بودجه قانون )13( تبصره “الف” بند 5ـ2

 بـا  يادشـده  يرايـ اج نامـه  آيـين  موضوع تسهيالت از استفاده با جايگاهها از برداري بهره و احداث و 2/5/1385 مورخ

  .سوخت مصرف سازي بهينه سازمان هماهنگي

 توسـط  نامـه  آيـين  ايـن  تخصصـي  و مطالعـاتي  مفـاد راي اج جهت الزم تدابير است موظف كشور وزارت ـ 5 ماده

 برنامه تهيه و يراياج و قانوني موانع رفعراي ب الزم هماهنگي و پيگيري و نمايد اتخاذ را حقوقي يا حقيقي متخصصان

 ابـالغ  از پـس  مـاه  يك ظرف را استان هر در خدمت به متعهد موردنياز متخصص تربيت وبه كارگيري  سازي ظرفيت

  . دهد انجام نامه آيين اين

 اقـدامات  گـزارش  بار يك ماه سه هر است موظف و بوده نامه آيين اينراي اج حسن مسؤول كشور وزارت ـ 6 ماده

  . نمايد هرايا كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان به را شده انجام

 مسـافربري  هـاي  اتومبيل تردد ممنوعيت و مسافربري يها ترمينال احداث قانوني اليحه .6

  9/2/1359 مصوب تهران شهر داخل در شهري بين

 احـداث  بـه  نسـبت  تـدريج  بـه  موجـود  ترمينـال  از بـرداري  بهره بر عالوه است موظف تهران شهرداري - اول دهما

  .نمايد اقدام تهران شمال و غرب و شرق در شهر نياز با متناسب جديد يها ترمينال

  جديـد  يهـا  لترمينـا  احـداث  جهـت  الزم اعتبار تأمين به مكلف دولت امكانات به توجه با بودجه و برنامه سازمان
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  .بود خواهد

 تشكيل خاص طرايش طبق كه مسافربري يها شركت به را شهر يها ترمينال هاي غرفه تهران شهرداري - دوم ماده

 طبـق  بر ها شركت اين تشكيل طرايش. نمايد مي واگذار نمايندگي صورت به مناسب  بهاي  اجاره اخذ مقابل در شود مي

 وزارت آن همكـاري  و ترابـري  و راه وزارت مصـوب   قـوانين براساس  تهران هرداريش توسط كه بود خواهد اي نامه آيين

 تعـاوني  يهـا  شـركت  .رسـيد  خواهـد  كشـور  وزارت تصـويب  به شهرراي شو غياب در و شهرراي شو تصويب به و تهيه

  .داشت خواهند اولويت موجود مسافربري يها شركت كاركنان و هاي اتوبوس دارندگان از متشكل

راي شـو  تصويب به و تهيه تهران شهرداري توسط كه بود خواهد اي نامه آيين طبق ها غرفه واگذاري طرايش:  تبصره

 و مـوجر  روابـط  قـانون  مقررات مشمول واگذار اين. رسيد خواهد كشور وزارت تصويب به شهرراي شو غياب در يا شهر

 كـه  موقـع  هر و كرد نخواهد ايجاد آنها نمتصديا يا متصرفينراي ب پيشه و كسب و استيجاري حقوق و نبوده مستأجر

 تصـرف  ماهـه   يـك   الاقـل  قبلي اخطار با و نمايندگي واگذاري طرايش به توجه با را محل تواند مي بداند الزم شهرداري

  .كند

  .باشد مي تهران شهرداري با خدمات مسئوليت و ها ترمينالتاسيسات  مديريت و مالكيت - سوم ماده

  .بود خواهد ها شركت خدمات عرضه كيفيت و مسافربري ريزي برنامه بر نظارت هب موظف تهران شهرداري

 اي جداگانـه  نامـه  آيـين  طبـق  بـر  هـا  شركت خدمات و تهران شهرداري نظارت و اختيارات و وظايف حدود: تبصره

  .شد خواهد مشخص آن ذيل تبصره  و دوم مادهبراساس  كه بود خواهد

 يـك  حداقل انجام زمان هم شهري بين مسافربري هاي اتومبيل تردد ممنوعيت و ترمينال كار شروع - چهارم ماده

  .شود مي اعالم تهران  شهرداري توسط شروع از قبل ماه

 موظفنـد  باشـند  نفـر  هـزار  يكصد از بيش آنها جمعيت كه كشور بزرگ شهرهاي يها شهرداري ساير - پنجم ماده

 اقـدام  امكانـات  به توجه با قانون اين مفادبراساس  مناسب يها لمح در شهري بين مسافربري ترمينال ايجاد به نسبت

  .نمايند

 ساقط اعتبار درجه از باشند قانون اين مفاد با مغاير كه موجود هاي نامه آيين و قوانين و مقررات كليه - ششم ماده

  .است
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 1/2/1387 مصوب مدارس آموزان دانش نقل و حمل يراياج نامه آيين .7

  3/6/1387 : تاريخ                         ك32680ت/89370: شماره

 شـماره  پيشـنهاد  بـه  بنـا  1/2/1387 مـورخ  جلسه در زيست محيط و صنعت زيربنايي، امور كميسيون عضوراي وز

 مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )18( ماده )4( بند استناد به كشور وزارت 26/12/1383 مورخ 37/3/1/140150

 يرايـ اج نامـه  آيـين  « ،10/10/1386 مورخ هـ373ت/164082 شماره نامه تصويب رعايت با و ـ 1380مصوب ـ دولت

  : نمودند تصويب زير شرح به را »مدارس آموزان دانش نقل و حمل

  : روند مي كار به مربوط مشروح معاني در زير اصطالحات نامه، آيين اين در ـ1ماده

 تأمين كه هستند حقوقي اشخاص:  آموزان دانش نقل و حمل هايخودرو پيمانكاري يها شركت يا مؤسسات ـ الف

 ايـن  در منـدرج  مقـررات  و ضـوابط  بـه  توجـه  بـا  آموزان دانش نقل و حمل جهت را طرايش واجد رانندگان و خودروها

  .گيرند مي عهده  به نامه آيين

 كـار،  سـواري  ون، بـوس،  مينـي  اتوبـوس،  از اعم است عمومي خودروي:  آموزان دانش نقل و حمل خودروهاي ـ ب

ـ  كـه  سواري و استيشن سواري  عاليـم راي دا و اسـت  شـده  داده اختصـاص  مـدارس  آمـوزان  دانـش  آمـد  و رفـت راي ب

  .باشد مي الزم تجهيزات و كننده مشخص

 گـواهي  اخـذ  از پـس  نامـه  آيـين  ايـن  موجـب  به كه است فردي: آموزان دانش نقل و حمل خودروهاي راننده ـ پ

  .داشت خواهد عهده به را آنان جاييه ب جا مسئوليت آموزان دانش نقل و حمل خودروهاي با رانندگي صالحيت

 و قـوانين  رعايـت  بـا  كـه  اسـت  اي نامه اجازه:  آموزي دانش نقل و حمل خودروهاي رانندگان صالحيت گواهي ـ ت

 راننـده  نـام  بـه  مربـوط  جـع مرا توسط پرورش و آموزش سوي از نامه معرفي هرايا با نياز صورت در يا و مربوط مقررات

  .گردد مي صادر

ـ  صـالح  مراجـع  طـرف  از نامه آيين اين مقررات رعايت با كه است اي نامه اجازه:  فعاليت و تأسيس مجوز ـ ث راي ب

  .شود مي صادر معين مدتراي ب و طرايش واجد متقاضيان

 و آمـوزان  دانـش  از حفاظـت  جهـت  كه نامه آيين اين در مندرج طرايش واجد است فردي:  آموزان دانش مراقب ـ ج

 نقـل  و حمـل  خودروهـاي  در  سـرويس  زمـان  طـول  در راننـدگان  بـه  كمـك  و احتمـالي  حـوادث  مقابـل  در كودكان

  .دارد حضور آموزان دانش
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 موضـوع  حقـوقي  اشخاص و پرورش و آموزش وزارت نمايندگان يا نماينده مابين في كه است تعهدي:  قرارداد ـ چ

  .گردد مي منعقد سال يك مدت به آموزان دانش نقل و ملح منظور به »الف« بند

 طرايشـ  بودن دارا به منوط آموزان دانش نقل و حمل خودروهاي پيمانكاري يها شركت و مؤسسات فعاليت ـ2ماده

  : باشد مي زير

  .مربوط مراجع از تأسيس نامه اجازه بودن دارا ـ الف

  .ثبت شماره و اساسنامه داشتن ـ ب

  .تأسيس مجوز صدور مراجع به طرايش واجد رانندگان و وهاخودر معرفي ـ پ

  .نامه آيين اين در مندرج ضوابط و طرايش ساير رعايت ـ ت

  : شود مي تعيين زير شرح به مدارس آموزان دانش نقل و حمل خودروهاي راننده طرايش ـ3ماده

  .تمام سال 23 حداقل بودن دارا ـ الف

  .مربوط نقليه وسيله با رانندگيي راب معتبر گواهينامه بودن دارا ـ ب

  .مربوط مراجع از گواهي هرايا با الكل يا و مخدر مواد به اعتياد عدم و صرع مسري، يها بيماري به ابتال عدم ـ پ

  .رانندگي محدوديتهاي يا محروميت به محكوميت عدم همچنين و كيفري مؤثر پيشينه سوء نداشتن ـ ت

  .صالح اجعمر تأييد به شهرت سوء نداشتن ـ ث

  .)خانوار سرپرست زنان استثناي به( تأهل ـ ج

  .بود خواهد بانوان با دخترانه مدارس آموزان دانش به نقل و حمل خدمات هرايا اولويت ـ1تبصره

 خواهد مرد رانندگان عهده بر متوسطه و راهنمايي مقاطع در پسر آموزان دانش نقل و حمل خدمات هرايا ـ2تبصره

  .بود

 هرايـ ا و دريافـت  صـالح  مراجـع  از را خـود  رواني و جسماني سالمت گواهي ساله همه موظفند دگانرانن ـ3تبصره

  .نمايند

  : شود مي تعيين زير شرح به مدارس نقل و حمل خودروهاي در آموزان دانش مراقبين ضوابط و طرايش ـ4ماده

  .تمام سال20 حداقل بودن دارا ـ الف

  .كيفري مؤثر پيشينه سوء نداشتن ـ ب

  .صالح مراجع تأييد به شهرت سوء نداشتن ـ پ
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  .)مردان( تأهل ـ ت

  .مربوط مراجع از گواهي هرايا با الكل يا و مخدر مواد به اعتياد عدم مسري، يها بيماري به ابتال عدم ـ ث

 دهعهـ  بـه  كنترل و نظارت و تأييد و باشد مي پيمانكار عهده به مراقبين آموزش و معرفي انتخاب، تأمين، ـ1تبصره

  .باشد مي پرورش و آموزش وزارت

 سـاله  همـه  را مدارس نقليه وسيله مراقبين است موظف مربيان و اولياء انجمن هماهنگي با مدرسه مدير ـ2تبصره

 يـاد  گـواهي  داشتن به منوط آنان مجدد گماردن كاره ب نمايد، معرفي صالحيتدار مراجع به سالمت گواهي اخذ جهت

  .بود خواهد شده

  .خواهدبود بانوان برعهدها الزام دخترانه مدارس خودروهاي اقبينمر ـ3تبصره

 مـرد  مـراقبين  برعهدها الزام متوسطه و راهنمايي هاي دوره مقاطع در پسرانه مدارس خودروهاي مراقبين ـ4تبصره

  .بود خواهد

 خواهـد  الزامي )اتوبوس و بوس ميني ون،: شامل( جمعي خودروهاي در فقط مراقبان خدمات از استفاده ـ 5تبصره

  .بود

  :شود مي تعيين زير شرح به مدارس آموزان دانش نقل و حمل خودروهاي ضوابط و طرايش ـ 5ماده

  .باال به نفر 4 ظرفيت با خودروهاي ـ الف

  .سرنشين و ثالث شخص بيمه و فني معاينه برگ بودن دارا ـ ب

  .حريق اطفاء كپسول و اوليه كمكهاي كمربند، جمله از ايمني وسايل به بودن مجهز ـ پ

  .خودرو بدنه روي بر مميزه عاليم بودن دارا ـ ت

 عـالي راي شـو  توسـط  كـه  خواهـدبود  دسـتورالعملي  براساس مميزه عاليم از استفاده نحوه و نوع تعيين ـ1تبصره

  .خواهدرسيد تصويب به كشور شهرهاي ترافيك هماهنگي

 از ناشـي  سـوء  عواقـب  و مسـئوليت  و بوده خارج نامه آيين اين شمول از متفرقه خودروهايبه كارگيري  ـ2تبصره

  .بود خواهد كننده  استفاده شخص متوجه آنها از استفاده

 تعيـين  زير شرح به آموزان دانش نقل و حمل خودروهاي رانندگي صالحيت گواهي صدور ضوابط و طرايش ـ 6ماده

  : شود مي

 نقـل  و حمل خودروهاي رانندگي صالحيت گواهيراي دا بايد آموزان دانش نقل و حمل خودروهاي رانندگان ـ الف



  شهريدمات خ
  

167  

 

  .باشند آموزان دانش مدارس

 پس نامه آيين اين در مندرج طرايش و مقررات رعايت با دارند وظيفه مورد حسب محل بخشداري و شهرداري ـ ب

  .نمايند اقدام مجاز وسايل با رانندگي صالحيت گواهي صدور به نسبت متقاضيان از مدارك اخذ از

 تـاريخ  از مـدارس  آمـوزان  دانش نقل و حمل خودروهاي رانندگيراي ب رانندگي صالحيت گواهي اعتبار مدت ـ پ

  .است سال يك صدور

 محض به مكلفند آموزان دانش نقل و حمل خودروهاي پيمانكاري يها شركت و مؤسسات و پرورش و آموزش ـ ت

 بـه  مـورد   حسـب  را مراتـب  راننـده،  صـالحيت  خصـوص  در نامه آيين اين در مندرج طرايش از هريك فقدان از اطالع

  .نمايند اعالم محل بخشداري يا شهرداري

 و آمـوزش  و بخشـداري  شـهرداري،  بدهـد  دسـت  از را نامـه  آيين اين در يادشده طرايش از يكي راننده هرگاه ـ ث

 راننده و پيمانكار. نمايند اعالم مربوط راننده و پيمانكار به هفته  يك ظرف را مراتب موظفند مورد حسب محل پرورش

 و شـده  اعـالم  طرايش زوال عدم بر مبني مثبته مدارك و اسناد هرايا به نسبت ابالغ تاريخ از روز پانزده ظرف توانند مي

 گـواهي  دفاعيـات،  پـذيرش  عـدم  يا و اقدام عدم صورت در. نمايند اقدام محل بخشداري و شهرداري به نواقص رفع يا

  .شد خواهد ابطال صالحيت،

 آموزان، دانش به نقل و حمل خدمات هرايا در وقفه يا اختالل از جلوگيري منظور به است موظف پيمانكار ـ تبصره

  .نمايد اقدام طرايش واجد راننده اشتغال و معرفي  به نسبت راننده، وضعيت به رسيدگي مدت طول در

 وجـود  شـهرداري  كه ييها محل در ندگيران صالحيت گواهي و فعاليت و تأسيس مجوز صدور صالح مرجع ـ7ماده

  .باشد مي ها بخشداريبه عهده  ها محل بقيه در و محل شهرداري دارد،

 همچنـين  و صـالحيت  گواهي فاقد افراد به مدارس آموزان دانش نقل و حمل خودروي گذاشتن اختيار در ـ 8ماده

 بـه  رسـيدگي  نحــوه  قــانون  مطـابق  رتكبينمـ  با. باشـد مي ممنوع وسايل گونه اين با صالحيت گواهي بدون رانندگي

 خواهـد  عمـل  رانندگي و راهنمايي نامه آيين و آن بعدي اصالحات و ـ 1350 مصوب ـ رانندگي مرايج اخذ و تخلفات

 )6( مـاده  )ث( بند مطابق بار چهار از بيش تخلف تكرار صورت در نيز و اضطرار موارد غير در ارتكاب صورت در و شد

  .خواهدشد لعم نامه آيين اين

 پيمانكاري قراردادهاي در را تخلف تكرار صورت در صالحيت گواهي ابطال و اخذ موضوع موظفند مدارس ـ تبصره

  .نمايند درج
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 بـا  آمـوزان  دانش بازگشت يا و رفت زمان مدت كه نمايند اتخاذ ترتيبي بايد پرورش و آموزش و پيمانكاران ـ9ماده

  .ايدننم تجاوز ساعت يك از مدرسه خودروي

 در مسئول غير افراد نمودن سوار از هستند موظف مدارس نقل و حمل خودروهاي رانندگان و پيمانكاران ـ10ماده

 مراعـات  خـودرو  شناسـايي  كـارت  در شده تعيين مندرجات برابر را وسيله هر ظرفيت و خودداري مدارس خودروهاي

  .نمايند

 داده تشـخيص  مقصـر  راننـده  و باشد داشته جرح يا فوت به منجر تصادف مدارس خودروي راننده هرگاه ـ11ماده

  .شد خواهد ابطال محكوميت صورت در و اخذا موقت وي صالحيت گواهي شود

 انحراف مجاز، غير سبقت غيرمجاز، سرعت تخلفات مرتكب بار سه از بيش مدارس خودروي راننده هرگاه ـ12ماده

 يـك  مـدت راي ب وي صالحيت گواهي شود ممنوعه محل از ورعب و قرمز چراغ از عبور تقدم، حق رعايت عدم چپ، به

  .شد خواهد ضبط سال

 و راهنمـايي  مقـررات  از تخلـف  وضـعيت  بـار  يـك  مـاه  شش هر است موظف رانندگي و راهنمايي پليس ـ تبصره

  .نمايد اعالم محل بخشداري و شهرداري و پرورش و آموزش ادارات به را مدارس خودروهاي رانندگان

 انصـراف  مراتب است موظف شود منصرف مدارس خودروي با رانندگي كار ادامه از راننده كه صورتي در ـ 13ماده

 بـا  صـالحيت  گـواهي  كننـده  صـادر  محـل  بخشداري يا شهرداري و مربوط مدرسه اطالع بها كتب قبل ماه يك را خود

  .نمايد اعالم يادشده گواهي تسليم

 همـراه  را صـالحيت  گواهي اصل رانندگي هنگام به موظفند زانآمو دانش نقل و حمل خودروي رانندگان ـ14ماده

  .باشند داشته

 تا اعالم گواهي صادركننده مرجع به بالفاصله را مراتب نمايد مفقود را خود صالحيت گواهي راننده هرگاه ـ15ماده

  .شود اقدام المثني گواهي صدور به نسبت مقررات كليه رعايت ضمن

 مكلفند كنند، مي حركت مدارس خودروهاي موافق يا مخالف جهت در كه اي نقليه لوساي رانندگان كليه ـ16ماده

 ادامـه  نماينـد،  كامـل  توقف آن متري سي الي پانزده فاصله در شده ياد خودروهاي زردگردان چراغ مشاهده محض به

  .باشد نمي مجاز مدرسه خودروي حركت از قبل مسير

 كـه  باشـند  مـي  زردگـردان  چـراغ  كـردن  روشـن  بـه  مجـاز  صورتي در فقط مدارس خودروهاي رانندگان ـ17ماده

  .باشند معابر عرض از عبور به ناچار شدن  پياده يا و سوار جهت آموزان دانش
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 و آمـوزش  نماينـدگان  از متشـكل  كـارگروهي  عهـده  به قراردادها كنترل و مديريت ارزشيابي، مسئوليت ـ18ماده

  .باشد مي ها بخشداري مورد حسب و ها شهرداري و انمربي و اوليا انجمن شوراهاي اعضاي و پرورش

 نماينـدگان  از متشـكل  كـارگروهي  توسـط  نامـه  آيـين  ايـن  بـه  مربـوط  هـاي  نامـه  شيوه و ها دستورالعمل ـ19ماده

  .شد خواهد ابالغ كشور وزير تصويب از پس و تهيه پرورش و آموزش و ترابري و راه كشور، هاي وزارتخانه

  .است  رسيده جمهوري رياست محترم مقام تأييد به 31/5/1387 يختار در نامه تصويب اين

 18/9/1386 مصوب سوخت مصرف مديريت و عمومي نقل و حمل توسعه قانون .8

 مصـرف  بـر  مـديريت  و كشور شهري برون و شهري درون نقل و حمل توسعه جهت در است مكلف دولت -1 ماده                

 برقـي  ريلـي،  ونقـل  حمـل  شـبكه  توسعه و اصالح طريق از( نقل و حمل خدمات عرضه سازي بهينه به نسبت سوخت

 سـاماندهي  و سـازي  يكپارچـه  ريلـي،  شـبكه  در سـرعت  افـزايش  ارتباطات، وتاسيسات  و عالئماجرا  و خطوط كردن

 دهفرسـو  خودروهـاي  نمـودن  خـارج  رده از و بهسـازي  تردد، بهبود و سازي ايمن قيمتها، اصالح نقل، و حمل مديريت

 سـوز،  دوگانـه  بـه  سوز گازوئيل و سوز بنزين خودروهاي تبديل، شهري برون و درون باري و مسافري سنگين و سبك

 سـامانه  از اسـتفاده  اتوبـوس،  و بـوس  مـدي  و بـوس  مينـي  و ون همگـاني  نقل و حمل ناوگان توسعه فني، معاينه الزام

 مقصـد  تا مبدأ از كاال تركيبي حمل شهري، بين يها هرابزرگ و ها راهآزاد شبكه توسعه و ساخت نقل، و حمل هوشمند

 عمـومي،  هـاي  توقفگـاه  احـداث  كاربريها، انواع در توقفگاه داشتن به الزام اي، جاده مكمل شبكه و ريلي شبكه با نهائي

 از ناسـب م نقاط در اي جاده و ريلي از اعم شهري برون و شهري مسافر و بار هاي پايانه و ها توقفگاه ايجاد و ساماندهي

 اصـالح  طريـق  از( ونقل حمل تقاضاي سازي بهينه ،)دسترسي و اطمينان قابليت و امنيت افزايش آن، حومه و شهرها

 محـدوديتهاي  اعمـال  سـرزمين،  آمايش و زمين كاربري اصالح ارتباطات، و اطالعات فناوري كاربرد اداري، ندهايرايف

 و حمـل  بخشهاي در گازوئيل و بنزين عرضه طريق از( انرژي مصرف سازي بهينه ،)سازي فرهنگ و آموزش ترافيكي،

 و ابـداعات  از حمايـت  گـاز،  عرضـه  جايگاههـاي  احـداث  سـوخت،  هوشمند كارت اولويت با كشاورزي و صنعت و نقل

 تـأمين  گازسـوز،  خودروهـاي  توليـد  طريـق  از( خـودرو  توليد سازي بهينه ،)سوخت مصرف كاهش در مؤثر اختراعات

 مصـرف،  كـم  و )هيبريـدي ( دونيرويـي  برقـي،  خودروهـاي  توليد از حمايت خودروها، توسط گاز از استفاده تجهيزات

 بنزين خروج و) آاليندگي كاهش و سوخت مصرف در موتورسيكلت و سنگين و سبك خودروي توليد سازي استاندارد

  .نمايد اقدام شمسي  هجري1391 سال ابتداء از حداكثر حمايتي، سبد از گازوئيل و
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  : آورد عمل به را زير اقدامات قانون اين )1( ماده احكامراي اجرا ب شود مي داده اجازه دولت به -2 ماده

  قانون اين اهداف با مرتبط غيردولتي بخشهاي به اي يارانه بالعوض كمكهاي اعطاء -1

 ف،مصـر  كـم  خودروهـاي  همگـاني،  نقـل  و حمـل  ناوگـان  واردات بازرگـاني  سـود  و ورودي حقوق در تخفيف -2

  مربوطه تجهيزات و قطعات و )هيبريدي( دونيرويي و برقي گاز، نفت گازسوز، خودروهاي

 و شبكه نياز مورد قطعات و آالت ماشين ،تاسيسات تجهيزات، واردات بازرگاني سود و ورودي حقوق در تخفيف -3

  ها راهبزرگ و ها راهآزاد توسعه و )شهري برون و شهري( ريلي ناوگان

  قانون اين اهداف با مرتبط بخشهاي به بانكي تسهيالت سود از بخشي پرداخت و بانكي تتسهيال اعطاء -4

 سـال  پايـان  تـا  طبيعـي  گـاز  عرضـه  جايگاههـاي  احـداث  نيـاز  مورد زمينهاي واگذاري و اراضي كاربري تغيير -5

  اراضي صاحبان به آنها عادله بهاي پرداخت و تملك از پس اي منطقه قيمت به شمسي هجري1390

 صـورت  بـه  سـنگين  و سـبك  خودروهاي از آاليندگي و سوخت مصرف مازاد با متناسب جريمه، أخذ و تعيين -6

  پلكاني

 و داخـل  توليـد  خودروهاي از سوخت نوع و آاليندگي و سوخت مصرف ميزان مبناي بر عوارض، أخذ و تعيين -7

  .واردكنندگان و داخلي كنندگان توليد از وارداتي

 بـا  را قـانون  ايـن  اهـداف  بـا  مـرتبط  هاي پروژه و ها طرح شده زمانبندياجرا  بر نظارت است مكلف دولت -3 ماده

 كـار  پيشرفت گزارش بار يك ماه شش هر و نمايد اعمال كرد، خواهد مشخص اجرائي هاي نامه آئين در كه راهكارهايي

  .كند ارائه اسالميراي شو مجلس عمران كميسيون به را

 شـرح  بـه  توجـه  با مجري دستگاه تعيين و قانون اين موضوع اعتبارات و تسهيالت ها، انهيار كمكها، توزيع -4 ماده

 نيـز  كيفيت و سرعت جويي، صرفه ضمن كه كند اقدام نحوي به است موظف دولت. است دولت عهده به قانوني وظايف

  .گردد لحاظ

 و حـوادث  كـاهش  در مـؤثر  يها اهدستگ عملكرد از دولت ارزيابي با متناسب موظفند گر بيمه يها شركت -5 ماده

 پرداخـت  عـدم  از حاصـل  جـويي  صـرفه   %)50( درصـد  پنجـاه  معادل شهري، برون و شهري  درون نقل و حمل تلفات

 و نقـاط                  فيزيكي اصالح تجهيزات، تأمين تردد، ايمني فرهنگسازي و آموزشراي ب را ثالث شخص و بدنه بيمه خسارات

 هـا  شهرداري سوي از پيشنهادي اعتبارات و ها طرح تصويب با( جاري هاي هزينه پرداخت به كمك و خيز حادثه مقاطع

 وزارت يهـا  راه ايمنـي  كميسيون در راهور، پليس و ترابري و راه وزارت سوي از و استان ترافيك هماهنگيراي شو در
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  .دهند اختصاص مذكور يها دستگاه به )ترابري و راه

 در ريلـي  نقـل  و حمـل  سـهم  كـه  نمايـد  اقدام اي گونه به ريلي نقل و حمل اولويت با است موظف دولت -6 ماده

 منطبـق  قـانون  ايـن  )1( شماره جدول مقادير بر شهري برون نقل و حمل در سوخت مصرف و مسافر و بار جايي جابه

  .شود

 ابتـداء  از كـه  يدنما تنظيم اي گونه به را شهري همگاني نقل و حمل بخش سياستهاي است موظف دولت -7 ماده

 هـر  سهم و شده داده پوشش شهري درون سفرهاي %) 75( درصد  پنج و هفتاد مجموع در شمسي هجري 1391 سال

  .باشد )2( شماره جدول براساس روز در بنزين سرانه  مصرف و همگاني  نقل و  حمل بخشهاي از يك

ـ  شـهري   درون  فرهايسـ   كـل  از عمـومي   نقـل  و  حمـل   تسـهيم   نسبت تهران شهر در - تبصره  اتوبوسـراني،   رايب

 درصـد   سـي  و %)20( درصـد   بيسـت  ،%)25( درصد پنج و بيست حداكثر تا ترتيب  به ريلي  نقل و  حمل و  تاكسيراني

  .باشد مي %)30(

 و هـا  شـركت  جديـد،  يهـا  شـهرك  يهـا  شركت اقماري، شهركراي دا شهرهاي شهرداري كه صورتي در -8 ماده

 يـا  شـركت  محـل  يـا  جديـد  شهرهاي اقماري، يها شهرك به ريلي خطوط ابنيه و زيرساخت تأمين ههزين ها، كارخانه

  .كرد خواهد تأمين را مربوطه  هاي پروژهاجرا  ناوگان وتاسيسات  عالئم، روسازي، هزينه دولت نمايند، تأمين را كارخانه

  .شد خواهد تأمين قانون اين )10( ماده در شده بيني پيش اعتبارات محل از بند اين موردنياز اعتبارات -تبصره

  .است شهرداري عهده به آن حومه و شهر محدوده در مسافر و بار نقل و حمل مديريت -9 ماده

 در ريـال  )40.000.000.000.000( ميليـارد  هـزار  چهـل  ميزان به قانون اين موضوع نياز مورد اعتبارات -10 ماده

  تعيـين  سـال  هـر  در شهري  برون  بخش در ريال )60.000.000.000.000( ميليارد هزار شصت و شهري درون بخش

 عمـومي،  درآمـد  محل از شهري  برون و شهري درون متمركز رديف دو در را اعتبارات اين است مجاز دولت. گردد مي

 در تاعتبـارا  ايـن . نمايد منظور سنواتي بودجه در و تأمين ارزي ذخيره حساب و قانون ايناجرا  از حاصل جويي صرفه

  .گردد مي تلقي يافته تخصيص %)100( صد در  صد صورت به كشور كل داري خزانه نزد مخصوص حساب

 جهت ترابري و راه وزارت و ها شهرداري بين )5( ماده و )2( ماده )7( و )6( هاي بند موضوع هاي وصولي -11 ماده

 توزيـع  سـنواتي  هـاي  بودجـه  قالـب  در %)40( درصـد  چهـل  و %)60( درصد  شصت نسبت به قانون اين تكاليف انجام

 و عبـور  بهبـود  و همگـاني  نقـل  و حمل ساماندهيراي ب مصوب شهري ريلي سامانه فاقد شهرهاي به كمك. گردد مي

  .است اولويتراي دا مرور
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 ويـژه  نماينـده  مشـترك  پيشـنهاد  بـا  قـانون  اين ابالغ از پس ماه دو حداكثر قانون اين اجرائي نامه آئين -12 ماده

هيـات   تصـويب  به و تهيه كشور، ريزي برنامه و مديريت سازمان و كشور وزارت ترابري، و راه وزارت جمهوري، ستريا

  .رسيد خواهد وزيران

  .گردد مي االثر ملغي توسعه برنامه قانون جز به قانون اين با مغاير قوانين كليهاجرا  -13 ماده

  شهري برون -1 جدول

 1390 1389 1388 1387 1386 سال انتهاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               شرح

 30 23 17 12 1/7 )درصد(كاال حمل در ريلي نقل و حمل سهم

 18 13 9 6 4 )درصد(مسافر حمل در ريلي ونقل حمل سهم

 57 56 55 54 53 )درصد(همگاني نقل و حمل با مسافر جايي جابه سهم

 15 20 27 34 40 تصادفات در نفرجمعيت100.000 به كشته نسبت

 10 13 17 20 22 تصادفات در هنقلي وسيله 10.000 به كشته

 12/0 13/0 14/0 15/0 16/0 )تن بر ليتر( كاال حمل در گازوئيل سوخت سهم

  

  شهري درون -2 جدول

 1390 1389 1388 1387 1386 سال انتهاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               شرح

 75 64 55 47 41 )درصد(شهري سفرهاي از همگاني نقل و حمل سهم

  متوسط
  سهم

 كشور در

 40 35 31 27 24)درصد( بوس ميني بوس، مدي س،اتوبو سهم

)درصد(ون و تاكسي سهم  16 18 20 22 25 

)درصد(اي حومه و قطارشهري سهم  1 2 4 7 10 

 7/0 8/0 9/0 1 1/1)برنفر روز در ليتر(نفت از حاصل بنزين روزانه سرانه مصرف

 مصـوب  سـوخت  مصـرف  مديريت و عمومي نقل و حمل توسعه قانون يراياج نامه  آيين .9

5/6/1387  

  7/6/1387:  تاريخ                                    ك40586ت /92305:  شماره

 سـتاد  عضـو  وزيـران  و سـوخت  و نقل و حمل مديريت ستاد جمهور  رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت

 بـا  و ايـران  اسـالمي  جمهـوري  ساسـي ا قـانون  هشتم و سي و صد يك اصل استناد به سوخت و نقل و حمل مديريت

 زيـر  شـرح  بـه  را شده ياد قانون يراياج نامه آيين 4/2/1387 مورخ     هـ39614ت/13934 شماره نامه تصويب رعايت

  :نمودند تصويب
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  :روند مي كار به زير مشروح معاني در نامه آيين اين در شده ذكر اصطالحات ـ1ماده

 مـورخ   هــ 39614ت/13943 شــماره  نامــه  تصــويب  موضــوع  جمهـور،  رييـس ويـژه نمايـندگان: هيـئت ـ الف

4/2/1387   

  .نامه آيين اين )9( ماده موضوع سوخت و نقل و حمل مديريت ستاد: ستاد ـ ب

 ـ 1386 مصوب ـ كشوري خدمات مديريت قانون )5( ماده مشمول يراياج يها دستگاه كليه: يراياج دستگاه ـ ج

 ييها دستگاه كليه و دولتي يها شركت غيردولتي، عمومي نهادهاي يا موسسات دولتي، ساتمؤس ها، وزارتخانه جمله از

  .است نام تصريح يا و ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه

 موظف كشور وزارت. باشد مي شهرداري عهده به حومه و شهر محدوده در مسافر و بار نقل و حمل مديريت ـ2ماده

  .نمايد هرايا ستاد به تصويب جهت 1/7/1387 تاريخ تا را ماده اين يراياج دستورالعمل است

 )مسافر و بار شهري برون و شهري درون( نقل و حمل خدمات كننده هرايا يها شركت و ها شهرداري عملكرد ـ3ماده

 جايزه ربرت يها شركت و ها شهرداري به سال هر در و شده بندي رتبه و ارزيابي ساالنه طور به نقل، و حمل مديريت در

  .خواهدشد اعطا نقل و حمل مديريت ويژه

 و اعـالم  سـال  هـر  آذر ششـم  و بيسـت  در مهر، پانزدهم به منتهي ساله يك دوره به مربوط ارزيابي نتايج ـ تبصره

  .شد خواهد اهدا جوايز

 هـت ج 1/8/1387 تـاريخ  تـا  را حومه و شهري معابر در تردد بهبود دستورالعمل است موظف كشور وزارت ـ4ماده

 نقـل  و حمـل  هاي سامانه ساختار اصالح يراياج دستورالعمل آن ابالغ و تصويب زمان تا و نمايد هرايا ستاد به تصويب

 كـل  1385 سـال  بودجـه  قانون )13( تبصره )ب( بند )1( جزء موضوع شهري، درون نقل و حمل ساماندهي و عمومي

  .شود مي تنفيذ اجراراي ب 1/6/1385 مورخ ن35540ت/63432 شماره نامه تصميم موضوع كشور،

 در راه شـبكه  ايمنـي  نواقص و مشكالت حذف و شناسايي( ايمني بازديد است موظف ترابري و راه وزارت ـ 5ماده

 اقـدامات  و داده انجـام  1389 سـال  پايـان  تـا  را موجود غيرشرياني اصلي يها راه و شرياني يها راه )برداري بهره دوره

  .برساند اتمام به 1390 سال پايان تا و آغاز انزم هم طور به را سازي ايمن

  .باشد مي الزامي ها راه در شده ياد نقاط موقعيت رساني اطالع تصادف، پر مقاطع رفع زمان تا ـ1تبصره

  .باشد مي الزامي ها جاده گشايش از  پيش و قطعي و اوليه طراحي مطالعات در راه ايمني بازرسي ـ2تبصره

 از شود، نقليه وسايل مصرف و ايمني بهبود به منجر كه اختراعاتي و ابداعات توسعه، و يقتحق يها طرح به ـ 6ماده
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  .شد خواهد اعطا بالعوض كمك ذيربط يها دستگاه طريق

 تسـهيالت  تـأمين راي ب را الزم اعتبار ستاد، هماهنگي با است موظف ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك ـ7ماده

 ناوگـان،  نوسـازي  و توسعه( سوخت مصرف مديريت و عمومي نقل و حمل توسعه نقانو يها طرحراي اج جهت بانكي

  .نمايد ابالغ عامل بانكهاي به )غيره و توقفگاه احداث فشرده، طبيعي گاز عرضه جايگاه احداث و تجهيزات تامين،

 بـه  يارانـه  پرداخت هنحو اصالح عملياتي برنامه و دستورالعمل موظفند ترابري و راه و كشور هاي وزارتخانه ـ 8ماده

 ظرفيـت  از استفاده و جابجايي مبناي بر يارانه پرداخت رويكردهاي با شهري  برون و درون مسافر عمومي نقل و حمل

  .نمايد هرايا ستاد به تصويب جهت 1/7/1387 تا را تعاوني و خصوصي بخش

 نقـل  و حمل تعاوني و خصوصي اههايبنگ سازي توانمند طرح موظفند ترابري و  راه و كشور هاي وزارتخانه ـ9ماده

  .نمايد هرايا ستاد به تصويب جهت 1/8/1387 تاريخ تا را شهري  برون و شهري  درون مسافر و بار

 و ريلـي  شـبكه  با نهايي مقصد تا مبدأ از كاال تركيبي حمل دستورالعمل است موظف ترابري و راه وزارت ـ10ماده

  .نمايد هرايا ستاد  به تصويبراي ب 1/7/1387 تاريخ تا را اي جاده مكمل شبكه

 در پزشكي فوريتهاي مديريت يراياج دستورالعمل است موظف پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ11ماده

  .نمايد هرايا ستاد به تصويب جهت 1/7/1387 تاريخ تا را )شهري برون و شهري درون( رانندگي حوادث

 بنـدي  اوليت با را 1390 سال پايان تا شهري قطار خطوط از برداري رهبه برنامه است موظف كشور وزارت ـ12ماده

  .نمايد هرايا ستاد به تصويب جهت 1/7/1387 تاريخ تا مالي تأمين نحوه و زمان و هزينه برآورد

 1/7/1387 تاريخ تا را ها كاربري انواعراي ب توقفگاه داشتن به الزام دستورالعمل است موظف كشور وزارت ـ13ماده

  .نمايد هرايا ستاد به تصويب تجه

 سال پايان تا ريلي اصلي خطوط و اي جاده شرياني يها راه احداث برنامه است موظف ترابري و راه وزارت ـ14ماده

 همـراه  بـه  را ارتباطات وتاسيسات  و عاليمراي اج و خطوط كردن برقي كشور، ريلي شبكه در سرعت افزايش ،1390

 هرايـ ا سـتاد  به تصويب جهت 1/8/1387 تاريخ تا حداكثر مالي تأمين نحوه و اجرا زمان و هزينه برآورد و بندي اولويت

  .نمايد

 امكانـات  با اي جاده، رفاهي، خدماتي هاي مجتمع ارتقاي و احداث برنامه است موظف ترابري و راه وزارت ـ15ماده

 تـا  را تعـاوني  و خصوصـي  بخـش  ظرفيت زا استفاده رويكرد با )رانندگان استراحتراي ب مناسب امكانات شامل( كافي

  .نمايد هرايا ستاد به تصويبراي ب 1/8/1387 تاريخ
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 »هــ « خـدمت  سـطح  حـداقل  بـه  ارتقاء و تردد بهبود برنامه موظفند، كشور و ترابري و راه هاي وزارتخانه ـ16ماده

ـ  شـرياني  مسـيرهاي  كليـه  در 1390 سال پايان تا )كمتر يا ظرفيت سطح در تردد وضعيت(  بـا ( شـهري  درون و  رونب

  .نمايند هرايا ستاد به 1387 مهرماه پايان تا را )شهرها كالن اولويت

 ذيـل  محورهـاي  بـا  را 1390 سـال  پايـان  تا نقليه وسايل توليد طرح است موظف معادن و صنايع وزارت ـ17ماده

  .نمايد هرايا ستاد به تصويب جهت 1/8/1387 تاريخ تا حداكثر

  .ايمني و آاليندگي سوخت، مصرف در نقليه وسايل توليد استانداردسازي ـ الف

 دو سـنگين  گازسـوز،  نفت سواري ،)طبيعي گاز ـ بنزين( گازسوز پايه و سوز دوگانه سواري نقليه وسايل توليد ـ ب

  )برقي هيبريدي( دورگه و برقي و مصرف كم سوز بنزين ،)طبيعي گاز ـ گاز نفت( سوخته

 واگـن  ريـل،  لوكوموتيـو،  بـوس،ون،  مينـي  بوس، ميدي اتوبوس،( عمومي نقل و حمل تجهيزات و ناوگان توليد ـ ج

  )...و ريلي اتوبوس خودكشش، و معمولي

 تـا  را گـاز  نفت و بنزين توليد افزايش راستاي در پااليشگاهها سازي بهينه برنامه است موظف نفت وزارت ـ18ماده

  .نمايد هرايا ستاد به تصويب جهت 1/8/1387 تاريخ

 گـاز  عرضـه  تجهيزات توليد از حمايت برنامه معادن، و صنايع وزارت همكاري با است موظف نفت وزارت ـ19ماده

 تصويب جهت 1/8/1387 تاريخ تا را خانگي فشارسازهاي و )سريع سوختگيري با( متوسط جايگاههاي ويژه به طبيعي

  .نمايد هرايا ستاد به

 تاريخ تا را نقليه وسايلراي ب فسيلي غير منشاء با سوخت توليد از حمايت برنامه است موظف نفت وزارت ـ20ماده

  .نمايد هرايا ستاد به تصويب جهت 1/8/1387

 سـازمان  پـرورش،  و آمـوزش  وزارت اسـالمي،  ارشاد و فرهنگ وزارت ويژه به ي،راياج يها دستگاه تمامي ـ21ماده

 يهـا  طـرح  از را خـود  اقـدامات  گـزارش  و هـا  هبرنامـ  موظفند انتظامي نيروي و ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا

 بـه  سـوخت  مصـرف  مـديريت  و عمـومي  نقل و حمل توسعه قانون مفاد راستاي در تبليغاتي و سازي فرهنگ آموزشي

  .نمايند هرايا ستاد

 راستاي در را يراياج يها دستگاه عملكرد گزارش يكبار ماه سه هر موظفند جمهور رييس ويژه نمايندگان ـ22ماده

  .نمايند تقديم جمهور رييس به سوخت مصرف مديريت و عمومي نقل و حمل توسعه قانون دمفا

 اسـتقرار  و سـوخت  مصـرف  مـديريت  و عمـومي  نقـل  و حمـل  قـانون راي اج يكپارچه مديريت منظور به ـ23ماده



 آنچه يك شهردار بايد بداند      

176 

 

  ريـيس  ويژه نمايندگان از يكي رياست با سوخت و نقل و حمل مديريت ستاد جمهور، رييس ويژه نمايندگان دبيرخانه

  .گردد مي تشكيل جمهوري رياست نهاد در جمهور  رييس حكم با ستاد  رييس عنوان به جمهور

 مجـري  هيئـت،  مصـوبات  و نامه آيين اينراي اج در خود وظايف انجامراي ب موظفند يراياج يها دستگاه ـ24ماده

  .نمايند منصوب دستگاه مقام باالترين حكم با مشخص

  .است رسيده جمهوري رياست محترم مقام تأييد به 5/6/1387 تاريخ در نامه  تصويب اين

 24/12/1387 مصوب حومه و شهري معابر در تردد بهبود نامه آيين .10

   20/3/1388:  تاريخ                        ك42597ت/61563:  شماره

 استناد به 24/12/1387 مورخ درجلسه سوخت مصرف مديريت و عمومي نقل و حمل توسعه كارگروه عضو وزيران

ــك اصــل ــانون هشــتم و ســي و صــد ي ــوري اساســي ق ــالمي جمه ــران اس ــا و اي ــت ب ــه تصــويب رعاي ــماره نام  ش

  :نمودند تصويب زير شرح به را حومه و شهري معابر در تردد بهبود نامه آيين 30/7/1387 مورخ هـ41048ت/31401

  :روند مي كار به مربوط مشروح معاني در ذيل اصطالحات نامه، آيين اين در ـ1ماده

  .سوخت و نقل و حمل مديريت ستاد: ستاد ـ الف

  .كشور شهرهاي ترافيك هماهنگي عاليراي شو: عاليراي شو ـ ب

  .كشور يها دهياري و ها شهرداري سازمان: سازمان ـ ج

  .استان ترافيك هماهنگيراي شو: همتاراي شو ـ د

 هـاي  گـروه  به كشوري تقسيمات و 1385 سال سرشماري عيتجم براساس نامه آيين اين موضوع شهرهاي ـ2ماده

  :شوند مي تقسيم زير

  .كرمانشاه و قم اهواز، شيراز، كرج، تبريز، اصفهان، مشهد، تهران،: شهرها كالن ـ الف گروه

  :ها استان مراكز و نفر هزار سيصد باالي شهرهاي ـ ب گروه

 اسالمشـهر،  بيرجنـد،  بوشهر، بندرعباس، بجنورد، ايالم، بيل،ارد يزد، اراك، همدان، كرمان، رشت، زاهدان، اروميه،

  .ياسوج و ساري گرگان، شهركرد، سنندج، سمنان، آباد، خرم زنجان، قزوين،

 شـهر،  خميني مالرد، بروجرد، قدس، دزفول، كاشان، گلستان،:  نفر هزار سيصد تا صدهزار يك شهرهاي ـ ج گروه

 بوكـان،  ماليـر،  سيرجان، قرچك، شهر، قائم ساوه، خوي، شهريار، آمل، بابل، آباد، نجف نيشابور، ورامين، سبزوار، آبادان،
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 تربـت  مرودشـت،  خرمشهر، پاكدشت، شهر، شاهين گنبدكاووس، شاهرود، مهاباد، شهر، نسيم زابل، رفسنجان، مراغه،

 بهبهـان،  دورود، يـذه، ا جهـرم،  مسجدسـليمان،  شهرضا، بندرانزلي، بندرماهشهر، مياندوآب، مرند، انديمشك، حيدريه،

  .مريوان و برازجان قوچان، شوشتر، نظرآباد، جيرفت، سقز، ايرانشهر،

 جـام،  تربت اهر، خوراسگان، كازرون، ميانه، غرب، آباد اسالم فسا،:  نفر هزار صد يك تا هزار سي شهرهاي ـ د گروه

 انديشـه،  بنـاب،  اليگـودرز،  شهر، مالك سلماس، آباد، پارس محمدشهر، كاشمر، دوگنبدان، بهشهر، شيروان، كوهدشت،

 شـهر،  مشـگين  خمـين،  لنگـرود،  قروه، خميني، بندرامام الوند، بانه، ابهر، الهيجان، چابهار، نهاوند، نقده، تاكستان، بم،

 شهر، زرين ،)لرستان( نورآباد خاش، پيرانشهر، اميديه، ميبد، دامغان، فيروزآباد، بندرگناوه، سراوان، مباركه، كريم، رباط

 نورآبـاد،  باقرشـهر،  اردكـان،  ن،راياسـف  شـوش،  آبـاد،  صـالح  الر، آبـاده،  فوالدشهر، بيدگل، و آران ميناب، داراب، زرند،

 خرمـدره،  خورمـوج،  ازنـا،  تويسـركان،  كاميـاران،  بيجـار،  بـروجن،  بابلسـر،  رامهرمز، دهدشت، اقليد، هرسين، اسدآباد،

 خلخال، چهاردانگه، باغستان، هشتگرد، پيشوا، دشت، مشكين دشت،ماه دماوند، بومهن، دهبارز، طبس، بافق، گرمسار،

 تايباد، بردسير، كهنوج، بابك، شهر بافت، نيريز، استهبان، قائن، آزادشهر، آباد، علي بندرتركمن، محمديه، آبيك، اقباليه،

 دليجـان،  آبـاد،  دولـت  ن،گلپايگـا  قهدريجان، فالورجان، پياز، درچه بهارستان، فريمان، سرخس، چناران، گناباد، درگز،

 چـالوس،  نكـا،  فريدونكنار، نوشهر، رامسر، تنكابن، سرا، صومعه رودسر، ،)تالش( هشتپر اشرفيه، آستانه آستارا، محالت،

 شـادگان،  سوسنگرد، صحنه، جوانرود، كنگاور، سنقر، ذهاب، سرپل تكاب، دژ، شاهين ماكو، سردشت، آذرشهر، سراب،

 محمودآباد، فومن، كالله، قال، آق گراش، دهلران، ايوان، شهر، هادي الشتر، كردكوي، رك،كنا شهر، فرخ گرمي، اشنويه،

  .مجلسي و شهر عالي مهاجران، سهند، صدرا، بينالود، گلبهار، پرند، پرديس، شهراقماري نه و حميديا بهار،

  .نيستند د و ج ب، الف، هاي گروه زمره در كه شهرهايي ساير:  هـ گروه

 انجـام  را زيـر  اقدامات مربوط، مقررات و قوانين رعايت با است موظف )2( ماده موضوع شهرهاي ريشهردا ـ3ماده

  .نمايد ارائه همتاراي شو به را خود اقدامات پيشرفت و عملكرد گزارش بار يك ماه سه هر و داده

 ه د ج ب الف شرح اقدامات رديف

1 

شهري و  و ترافيك انجام، تكميـل يا بازنگري مطالعـات جامع حمـل و نقل
حومه و تدوين سياستهاي حمل و نقل با تأكيد براصالح ساختار حمل و 

 عالي نقل و اجراي آن پس از تصويب شوراي
     

2 
انجام، تكميل يا بـازنـگري مطالعات سـاماندهي حمل و نقـل و 

 شهري و حومه و اجراي آن پس از تصويب در شوراي همتا ترافيك
     

3 
هاي طبقاتي، عمومي و  گذاري و احداث توقفگاه انيابي، قيمتمطالعه، مك

 اي مكانيزه و مديريت زماني توقف حاشيه
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4 
مطالعه، بازنگري و تهيه طرح محـدوده زماني و مكاني تردد و اجراي آن 

 پس از تأييد شوراي عالي و ابالغ وزير كشور

     

5 

وبوسراني، بازتنظيم مسيرها و سازي سامانه ات انجام مطالعات توسعه و بهينه
بندي حركت ناوگان اتوبوسراني و اجراي آن پس از  ها و زمان مكان ايستگاه

 تصويب شوراي همتا

     

      مطالعه و اصالح كاربريهاي موجود در راستاي بهبود تقاضاي سفر 6

7 
هاي حمل و نقل در  ي مديريت سيستمها روشانجام و يا تكميل مطالعات 

 كاهش تقاضاي سفر و مديريت عرضه راستاي

     

8 
اي در خيابانهاي داراي خط اتوبوسراني در  كاهش سطـوح پارك حاشيـه

 منطقه اضطرار آلودگي هوا

     

9 
ي مرتبط با دولت الكترونيك با رويكرد كاهش تقاضاي ها طرحاجراي 

 حمل و نقل

     

      ها ي مديريت توفقگاهها طرحمطالعه و اجراي  10

11 

اندازي سامانه هوشمند حمل و نقل و مركز پايش  مطالعه، توسعه و راه
تردد ناوگان و عملكرد شبكه و كنترل و شناسايي تخلفات راهنمايي و 

 رانندگي

     

      سازي و اصالح هندسي معابر شهري ي روانها طرحمطالعه و اجراي  12

13 

مومي از طريق تبليغات ي ارتقاي فرهنگ تردد و آموزش عها طرحاجراي 
هاي مكتوب،  ميداني، تبليغ و آموزش از طريق صدا و سيما، رسانه

انديشي، ساخت تيزر و  پايگاههاي اينترنتي، كتابچه، نمايشگاه، همايش، هم
 پويانمايي

     

14 
بازتنظيم خطوط حمل و نقل همگاني براي تغذيه خطوط قطار شهري و 

 خطوط اتوبوس تندرو

     

15 
ام مطالعات سامانه اتوبوسراني تندرو و پرظرفيت و اجراي آن پس از انج

 تصويب در شوراي همتا

     

16 

افزايش مطلوبيت استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي با بهبود شرايط 
داخلي، ظاهري و تهويه ناوگان، كاهش تأخير، كاهش سرفاصله زماني، 

افزايش قابليت اطمينان  افزايش سرعت و نظم حركت، ايجاد خطوط ويژه،
 و دسترسي

     

17 

برداري از سامانه موقعيت مكاني و زماني بر روي ناوگان  مطالعه و بهره
ي نوين پايش و سامانه بليت ها روشحمل و نقل همگاني و استفاده از 

الكترونيكي در ناوگان و اخذ بليت مشترك سراسري اتوبوس و قطارشهري 
 در شهرهاي

     

      خطوط وسايل نقليه پرسرنشين و تشويق و حمايت از همپيمايي ايجاد 18

      اي با خط ويژه اتوبوس جايگزيني خط توقف حاشيه 19

20 
ي جامع و تفصيلي شهري با ها طرحسازي كاربري زمين و  هماهنگ

 هاي حمل و نقل شهري سياست

     

      استفاده از ون در خطوط ثابت پرمسافر به جاي تاكسي 21
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      افزايش ساعات كار خطوط اتوبوسراني و توسعه خطوط شبانه 22

     مطالعات ساماندهي حمل و نقل كاالي درون شهري و اجراي اقدامات الزم 23

24 
مطالعه و ساماندهي تردد دوچرخه و موتورسيكلت، ايجاد مسيرهاي ويژه 

 ها وبوسبر در جلوي ات دوچرخه، ايجاد توقفگاه دوچرخه و دوچرخه

     

      ساماندهي معابر براي تردد عابر پياده و افراد كم توان به ويژه معلوالن 25

26 
سازي معابر، رفع نقاط حادثه خيز در معابر  سازي و ايمن طراحي، آرام

 درون شهري و مبادي ورودي شهرها براي كاهش سرعت و تصادفات

     

      دي راهنمايي و رانندگي در معابرطراحي، تهيه و نصب عالئم افقي و عمو 27

28 
هاي مسافر و بار و اجراي آن پس از تأييد  انجام مطالعات ايجاد پايانه

 شوراي شهر و تصويب شوراي همتا

     

      كمك به احداث مراكز معاينه فني در شهرها 29

      هاي آموزش ترافيك طراحي و احداث بوستان 30

 مندرج يها طرح و اقداماتراي اج و مطالعات انجام در رويه وحدت و هماهنگي ايجاد ئولمس عاليراي شو ـ4ماده

  .است مذكور مطالعات و ها طرحراي اج روند بر نظارت و نامه آيين اين در

 اقـدام  و شـود  انجـام  نامـه  آيين اين چارچوب در بايد حومه و شهر معابر در تردد بهبود به مربوط اقدامات ـ 5ماده

  .باشد نمي مجاز آن اب مغاير

 بـه  را ماهـه  سـه  عملكـرد  بايد و دارد عهده بر را نامه آيين اينراي اج سنبرح نظارت وظيفه كشور وزارت ـ 6ماده

  .نمايد گزارش ستاد

  .است رسيده جمهوري رياست محترم مقام تأييد به 17/3/1388 تاريخ در نامه تصويب اين
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  مقسمت هشت

  نشاني و خدمات ايمني آتشمقررات مربوط به 
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 ( سـاختمان  ايمني دستورالعمل حريق برابر در ها ساختمان از حفاظت ايمني دستورالعمل .1

  )مالكين به مربوط

ايمني و حفاظت كار ( وازدهمد )در برابر حريق ها ساختمانحفاظت ( سوم مباحث در مطروحه ايمني موارد رعايت

 بودجــه و برنامــه ســازمان 112 نشــريه نيــز و ســاختمان ملــي مقــررات )... آسانســورها( زدهمپــان و )در حــين اجــرا

  : له موارد مطروحه زير الزامي استجم از )در برابر آتش سوزي ها ساختمانفظت محا اجرايي دستورالعمل(

 ايزولـه  درب بـا  و دوربندي )مقررات ملي 33مبحث ( 3-3- 3-1-3 بند در مندرج ضوابط مطابق بايد بنا پلكان)1

  .باشند داشته مطابقت 3-3-1-3 بند در مندرج ضوابط با و شوند مجزا بخشها ساير از شو بسته خود و دود ضد

  .يابد كاهش مسير طول از قسمت هيچ در نبايد خروج راه مسير و پاگردها و ها پله عرض)2

  .شدبا داشته ادامه مجموعه بام تا بايد اي واسطه هيچ بدون پلكان دهليز)3

 فـراهم  متصرفين براي امني كامال محل با زمين سطح تا مانع بي و خطر بي و مداوم راه يك خارجي يها پلكان)4

  .نمايد

  .است الزامي ها پله گونه اين نمودن مسقف خارجي هاي پله روي بر آسماني نزوالت ريزش از جلوگيري جهت)5

  .گردد مجزا ها قسمت ساير و دوربندي قحري مقاوم ساختار با ها پلكان و آسانسور چاه دهليز)7

 150 حـداقل  طبقـات  )البـي ( ورودي پـيش  پـاگرد  عـرض  متـر  سـانتي  115 حداقل پله مسير هر عرض اندازه)8

  .شود اجرا و گرفته نظر در سانتيمتر 120 حداقل استراحت طبقه نيم پاگرد عرض و سانتيمتر

  .گردد كاربردي گونه هر از عاري )پله زير( طبقه ترين پايين پلكان زير در موجود فضاي)9

 عـرض  كـه  باشد مي البي و ورودي پيش به نياز واحد پنج از بيش با پيلوت روي طبقه دو يها ساختمان براي)10

  .باشد نياز مورد طول با متر سانتي 160 حداقل آن

  و پشت كليه درب ورودي به واحدها ش بسته خود مكانيكي بازوي نصب)11

 در متـر  سانتي 10 حداكثر )عمودي( داخلي حفاظ فاصله و متر سانتي 120 حداقل عمومي انپلك نرده ارتفاع)12

  ) ورت افقي مورد تاييد نمي باشدص به داخلي حفظ نصب(. شود گرفته نظر

  .باشند زير آستانه داراي بايستي...  و موتورخانه، واحدها به ورودي دربهاي كليه)13

 در بايسـتي  آن نظاير و داخلي نورگيرهاي، ها شفت، ها پلكان قبيل از بنا در ودموج هاي تنوره يا و قائم بازهاي)14
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  .شوند محافظت حريق برابر

  .اول پله و واحدها با آن ارتباط و دوم پله ايجاد لزوم)15

  .گرفت نظر در بام پشت باالي تا مستقل كش لوله يك حرارتي منبع هر براي بايستي)16

 سـانتي  15 پكيج دستگاه و شومينه براي و متر سانتي ده گازي بخاريهاي براي دودكش هاي لوله قطر حداقل)17

  .شود گرفته نظر در متر

 سـالم  دودكـش  يـك  و شده درزبندي كامال صورت به اتصال قطعات و ها لوله طريق از بايد حرارتي وسيله هر)18

 طـول  تمـام  در انشعابي گونه يچه بايد دودكش. شود وصل خود به مختص و مستقل طور به و شكستگي و درز بدون

  .يابد امتداد ساختمان قسمت باالترين تا مسير

 نحـوي  بـه  بايسـتي  كالهـك  اين گرددلوله تهويه به كالهك مخصوص مجهز  يا دودكش هر انتهاي است الزم)19

  .كند جلوگيري غيره و پرندگان و برف شدن داخل نيز و هوا معكوس جريان ايجاد و باد ورود از كه شود ساخته

 برنـده  اشياء شيشه از استفاده( تراس بالكن بام پشت اطراف متر سانتي 120 حداقل ارتفاع با پناه جان احداث)20

 حفاظهـاي  بايسـتي  گـردد  اسـتفاده  پناه جان جهت نرده از كه صورتي در )باشد نمي مجاز حفاظ عنوان به اي نيزه و

  .گردد نصب ارتفاع همان با و يكديگر از متر سانتي 10 حداكثر فاصله به و بوده عمودي صورت به آن داخلي

  : شه موارد ذيل رعايت و اجرا گرددشي يا سنگ نماي اجراي بر تصميم رتوص در)21

  .شود انتخاب سيكوريت نوع از شيشه*

  .گيرد قرار نبشي روي سنگ ارتفاع متر سه هر. شود گرفته نظر در 50×50 حداكثر سنگ و شيشه ابعاد*

  .باشد عمودي صورت به شيشه قابهاي و نداشته پيشزدگي ساختمان بر از شيشه ينما اصلي فرم*

 سـاختماني  مصالح با پناه جان اجراي طبقه هر در شده تمام كف از اي شيشه نماي به پشت ساختمان داخل از*

  .ارتفاع همين با نصب يا و متر سانتي 100 حداقل ارتفاع به

 قـاب  بـا  بافت فلزي طوري نصب يا و بام پشت نورگيرهاي قسمت در يشهش جايه ب دار طلق كوپل از استفاده)22

  .بام پشت نورگيرهاي زير فلزي

  ناسب جهت نورگيرها و پلكان عموميم تهويه گرفتن نظر در)23

  .باشد مي الزامي همكف طبقه و راهروها، عمومي پلكان در اضطراري روشنايي نصب)24

  .گرددتامين  مطمئن و مداوم منبع از بايد وجخر مسير روشنايي براي نياز مورد برق)25
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 يـك  بـا  چـراغ  يـك  شدن خارج با كه باشد اي گونه به بايد نورپردازي طرح و روشنايي منابع يتعقمو و تعداد)26

  .نرود فرو تاريكي رد خروج راه از قسمت هيچ مدار يك از روشنايي منبع

  .است الزامي تجاري دواح هر براي كيلويي 4 گاز و پودر كپسول عدد يك نصب)27

  .باشد فلزي داخلي برق تابلوهاي حداالمكان شود مجهز ازتپنگ سيستم به بايستي برق تابلوهاي كليه)28

 ايزولـه  ديوارهاي با مجزا و مناسب داكتهاي داخل از دودكشها وتاسيسات  هاي لوله، برق كشيهاي سيم عبور)29

  .حرارتي

  .شود گرفته نظر در واحد داخل لياص درب مجاور برق تابلوي حداالمكان)30

 و كـولر ، ها خواب اتاق، سالن، آشپزخانه، بهداشتي سرويس براي ايممستق مينياتوري فيوز به مجهز برق تابلوي)31

  .باشد غيره

 صـورت  بـه  متـر  20/2 ارتفاع تا شده تمام كف از مربوط محوطه و استخر قبيل از مرطوب اماكن برق سيستم)32

 حفاظت نوع از ولت 220 از برداري بهره صورت در متر 20/2 باالي ارتفاع از ولت 220 از برداري بهره عدم و ولت 12

  .شود گرفته نظر در شده

 هـر  تحـت  پلكـان  دهليـز  داخـل  بـه  ديگـر  بازشـوي  گونه هر و زباله شوتتاسيسات،  داكتهاي درب شدن باز)33

  .باشد نمي مجاز شرايطي

 بـدون  و جـوش  درز( گالوانيزه هاي لوله، سياه فوالدي هاي لوله قبيل از رقب هاي هادي محافظ هاي لوله تمام)34

  )به تاييد مهندس ناظر(سب باشد منا نظر مورد محل براي كه شوند انتخاب نحوي به مجاز هاي لوله ساير و )درز

 تمـامي  در كيلوگرمي شش پودري نوع از دستي هاي كننده خاموش نصب ساختمان از برداري بهره هنگام به)35

 شـش  كننـده  خـاموش  عـدد  يـك تاسيسـات   اتاق و موتورخانه خصوص در و دستگاه يك واحد دو هر ازاء به طبقات

 تاييـد  به(. باشد مي الزامي برق تابلوي جنب كيلويي شش كربن اكسيد دي كننده خاموش عدد يك و پودري كيلويي

  .)برسد نشاني آتش سازمان

 تمـام  در كيلـوگرمي  شـش  پودري نوع از دستي هاي كننده خاموش نصب ساختمان از برداري بهره هنگام به)36

 اكسـيد  دي كننـده  خـاموش  عـدد  يكتاسيسات  اتاق و موتورخانه خصوص در و دستگاه يك واحد هر ازاء به طبقات

  .باشد مي الزامي برق تابلوي جنب كيلويي شش كربن

 كـه  طـوري  بـه  اسـت  الزامي ساختمان طبقات تمام در تركيبي نوع از نشاني آتش آب شبكه اجراي و طراحي)37
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 نشاني آتش نيروهاي استفاده جهت و اينچ يك حداقل قطر به متصرفين استفاده جهت طبقات در شده اخذ انشعابات

  )اينچ در نظر گرفته شود 5/1عاب انش دو هر ها زمين زير و پاركينگها در و اينچ 5/1( نيم و يك

 و نشـاني  آتـش  سيسـتم  جهت موتورخانه نصب محل ليتر 3000 حداقل گنجايش با آب منبع گرفتن نظر در)38

  .مصرفي ذخيره آب منبع با مشترك پمپ و شناور فلوتر به مجهز

  .است الزامي )ها پاركينگ( ها زمينزير در )اسپرينگلر( آبي اتوماتيك اطفاء شبكه اجراي و طراحي)39

 آب كشـي  لولـه  به نياز مربع متر 230 بناي زير و لوتپي روي طبقه 5 الي 2 ارتفاع با مسكوني يها ساختمان)40

  .باشد مي همكف از شروع ميان در طبقه يك صورت به F جعبه نصب و اينچ 5/1 قطر به اي لوله با نشاني آتش

 بـه  اي لولـه  بـا  مربع متر 230 از بيش بناي زير با پيلوت روي طبقه 5 الي 3 ارتفاع با مسكوني يها ساختمان)41

  .نشاني آتش كارشناسان نظرات با طبقات كليه در جعبه نصب و اينچ 5/2 تا 5/1 قطر

 نظـر  بـا  طبقـات  تمام در جعبه نصب و بنا زير مقدار هر با پيلوت روي طبقه 5 از بيش ارتفاع با يها ساختمان)42

  .باشد مي الزم نشاني آتش كارشناس

 زير غيره و بانكها، صنعتي و تجاري هاي واحد، انبارها، اجتماعات يها سالن نشاني آتش آب كشي لوله سيستم)43

 داخـل  و نـواري  لولـه  متعلقات با ساخت از خارج و درب جنب F جعبه نصب. شود انجام نشاني آتش كارشناسان نظر

 حـداكثر . گيـرد  صورت هوزريل و قوي فشار پالستيكي لوله متعلقات با ها سالن داخل و نواري لوله متعلقات با ها سالن

سالن بر حسب نظر كارشناسـي   داخل نواري متعلقات با جعبه نصب( باشد مي متر 30 يكديگر از F هاي جعبه فاصله

  )سازمان

 منبـع  و شـهر  آب بـه  آن اتصـال  و ساختمان ارتفاع باالترين تا موتورخانه از نشاني آتش آب اصلي لوله امتداد)44

  .است ضروري موتورخانه در مستقر نشاني آتش آب ذخيره

 و محل با مناسب ظرفيت با آب هوائي ذخيره منبع به مجهز. است ضروري توليدي، صنعتي واحدهاي، اانباره)45

  .برق قطع و ضروري مواقع جهت اضطراري برق ژنراتور گرفتن نظر در و باشد اتوماتيك رله با پمپاژ سيستم

 و مسكوني تجاري وعهمجم ورودي قسمت در )شهري هيدرانت( ايستاده شير دستگاه يك نصب و بيني پيش )46

  .است الزامي صنعتي

  .گردد مشخص نشاني آتش كارشناسان نظر زير خشك صورت به نشاني آتش آب كشي لوله سيستم)47

  .گردد رعايت متر سانتي 20 آسانسور چاه ديواره عرض حداقل)48
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  .شود گرفته نظر در متر سانتي 150×150 حداقل آسانسور )البي( ورودي پيش به مربوط ابعاد)49

  .باشد دارا را فرج و خلل كمترين كه شود پوشانده مناسب مصالح با بايد آسانسور هاي ديواره داخلي سطح)50

 كـه  احتراق قابل غير ساختاري با ساختمان يها قسمت ساير از بايد آسانسور چاه بر عالوه آسانسور موتورخانه)51

 شـده  تاييـد  حريـق  ضد درهاي به آن بازشوهاي تمام و رددگ جدا باشد چاه دوربندي اندازه به حريقي مقاومت داراي

  .گردد مجهز

  .آسانسور موتورخانه اطاق درب و موتورخانه كف زير دريچه روي سوئيچي قفل نصب)52

  )شده كنترل ميكروسوئيچهاي، پاراشوت، كاورنر قبيل از( آسانسور ايمني كامل تجهيرات گرفتن نظر در)53

 سنسـور  و تهويـه ، خطـر  زنـگ ، آيفـون  به مجهز كابين و باشد يكديگر از مجزا بقاتط در ،چاه در و كابين در)54

 زيـر  در آسانسـور  چـاه  جـانبي  ديوار روي دريچه يك نصب و باشد برق قطع صورت در طبقات مقابل تا كابين هدايت

 كابلهـاي  و ضـالب فا و گـاز  و آب هـاي  لوله عبور جهت چاه از استفاده عدم، بيرون طرف به بازشو با موتورخانه سقف

  .ساختمان ارتفاع باالترين تا بنا سطح ترين پايين از آسانسور چاه امتداد، برق

 جهـت  آسانسور مقابل در و كابين داخل در زير متن بايستي و بوده ممنوع حريق زمان در آسانسور از استفاده)55

 شود مي توصيه نماييد استفاده پلكان زا و شده خارج آسانسور از سوزي آتش زمان در(. گردد نصب كنندگان استفاده

 بيشـتر  رانـدمان  بـا  نـد به توان تا گيرد قرار نشانها آتش با ذيصالح افراد اختيار در فقط سوزي آتش مواقع در آسانسور

  .)ددهن انجام تخليه عمليات

 و اختمانسـ  ملـي  مقـررات  برابـر  ايمني موارد كليه رعايت بر مبني آسانسور كننده نصب شركت از تعهد اخذ)56

  .نشاني آتش سازمان به آن ارائه و نشاني آتش سازمان دستورالعمل

  .آسانسور باالبر اتاقك در كربن اكسيد دي كننده خاموش دستگاه يك نصب)57

  .باشد مي ممنوع ها پله نورگير در آسانسور دادن قرار)58

 الزامـي  مركـزي  حرارت اجراي و نصب واحد پنج از بيش مسكوني تجاري و مسكوني يها ساختمان كليه براي)59

  .است

  .گيرد قرار ذيصالح مهندسين تاييد مورد ساختمان گازكشي سيستم)60

  .گردد مجهز ترموكوپل و كنترل شير به غيره و آبگرمكن، مشعلها از اعم سوز گاز يها دستگاه، ها شومينه)61

  .موتورخانه براي درب زير آستانه و فلزي درب گرفتن نظر در)62
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  .موتورخانه حجم تناسب به تهويه گرفتن نظر در)63

 دارنـد  قرار سقف زير در كه مخصوص هاي سيني روي از موتورخانه درون روكار كشيهاي سيم و كابلها تمامي)64

  .شود داده عبور مخصوص فلزي هاي لوله داخل از گيرند مي قرار زمين روي كه كابلهايي و شوند داده عبور

  .كار اداره نامه آيين مطابق برداري گود، خاكبرداري تخريب زمان در ايمني موارد رعايت)65

  .ريزش جهت گودبرداري هنگام الزم احتياطات)66

 مطمـئن  طـور  به ها پايه زير كوبي شمع كه طوري به مجاور يها ساختمان مهار جهت سپر و شمع از استفاده)67

  .گرددتامين 

  .دنباش متر 5/2 از بيش يكديگر از ها شمع فاصله)68

  .مجاور ديوارهاي جهت مناسب و مقاوم بندهاي پشت از استفاده)69

 تابلوهـاي  و روشـنائيها  نصـب  و متـر  5/1 حدود ارتفاع با گود اطراف متري يك فاصله در مناسب حصار ايجاد)70

  .حصار روي بر دهنده هشدار

 از حفـر  زمـان  در همچنـين . دگيـر  انجـام  جـانبي  ديوارهاي از نياز مورد فواصل رعايت با دستي يها چاه حفر)71

  .شود استفاده فردي حفاظت وسايل و برقي هاي دم

  .كار هنگام در انفرادي ايمني تجهيزات از كارگران استفاده)72

 هر فاقد و كافي ابعاد داراي و محكم چوبهاي نوع از بايد رود مي كار به مهار و سپر و شمع براي كه هايي چوب)73

  .باشد خوردگي كرم و پوسيدگي و ترك گونه

 حريق به نسبت متر سانتي 5 الي 5/2 قطر به بتوني پوشش با همكف و ها زمين زير در واقع عريان هاي ستون)74

  .گردد ايزوله

 و بـزرگ  فروشـگاههاي ، تجـاري  انبارهـاي ، بـزرگ  يهـا  شـركت  و بانكهـا  حريـق  كننـده  اعالم سيستم نصب)75

  .نشاني آتش ناسكارش نظر با آپارتماني هاي مجتمع و كارخانجات

  .ساختمان واحد هر در معمولي شيلنگ و شير نصب)76

 قرار ناظر مهندسين تاييد مورد اجرا و نصب مراحل تمام در بايستيتاسيسات  و برقي تجهيزات و وسايل كليه)77

  .گيرد

  )نشاني آتش كارشناس نظر برابر(. است الزامي ايمني اوليه كمكهاي جعبه نصب)78
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 اسـتفاده  نحـوه  از آمـوزش  ضـمن  كـه  شـود  واقع موثر تواند مي صورتي در دستورالعمل اين است ذكر شايان)80

  )سايت شهرداري ايزوشهر( .باشد كار به آماده هميشه اصولي نگهداري و سرويس با آن از صحيح

  ها ساختمان ايمني مورد در نشاني آتش سازمان هاي العمل دستور و ضوابط .2

  سازمان در مرحله طراحيضوابط و مقررات ايمني ) الف

 : ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از يكديگر با توجه به نوع كاربري -1

جايگاه هاي سوخت از قبيل عرضه بنزين و گاز محل استقرار مخازن حداقل هفت متر فاصله از پالك هـاي   -1-1

  .د در نظر گرفته شودمجاور و معبر عمومي رعايت گردد و ابعاد پالك جايگاه با توجه به اين مور

مساجد و امـاكن پرجمعيـت از ايـن     سينما، سالن اجتماعات، مدارس،:  عدم احداث ساختمان ها با كاربري -2-1

  .قبيل در مجاورت جايگاه هاي سوخت

پالك هاي مجاور در جايگاه هاي سوخت تا ارتفاع دو طبقه روي پيلوت بالمانع و به ازاي هر طبقه افـزايش   -3-1

جايگاه سـوخت رعايـت و يـا ديـوار مجـاور       ت عقب نشيني سه متر در ضلع مجاورطبقه روي پيلو سبت به دوارتفاع ن

 7 طرف جايگاه سوخت و تأمين ايستائي بر حسب تحمـل فشـار  ه گونه روزنه و داكت با جبهه باز ب جايگاه، بدون هيچ

  .در نظر گرفته شود) فتيگاز مواد ناتمسفر فشار ناشي از انفجار  7(كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 

 : و عرض ترافيكي گذرهاي اطراف پالك) تعداد طبقات روي پيلوت(ضوابط مربوط به ارتفاع ساختمان  -2

 حداكثر ارتفاع عرض ترافيكي گذر رديف

 دو طبقه روي پيلوت متر 6كمتر از  1-2

 سه طبقه روي پيلوت  متر 6 2-2

 چهار طبقه روي پيلوت متري 8 3-2

 پنج طبقه روي پيلوت متر 10 4-2

 شش طبقه روي پيلوت )بن بست( 22متر لغايت  12 5-2

 محدوديت ندارد )بن باز(متر و بيشتر  12 6-2

 محدوديت ندارد )بن بست(متر و بيشتر 22 7-2

  : ضوابط مربوط به مسير و دستگاه پله اضطراري -3

عنوان دستگاه پله اضـطراري  ه ت دستگاه پله اصلي بطبقه روي پيلو 9متر يا  30حداكثر ارتفاع ساختمان  -1-3 

جداسـازي   واحدها و آسانسور در طبقات كامالمد نظر قرار گيرد، به نحوي كه دستگاه پله از ايستگاه مشترك ورودي 

با مصالح سـاختماني و درب  ) تعداد واحدها در طبقه× يك متر مربع + سه متر مربع (مساحت ايستگاه مشترك  .گردد
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  .دود خود بسته شو جداسازي گردد ايزوله

ـ   9متر يا بيشتر از  30از ارتفاع بيش از  -2-3 نحـوي در نظـر   ه طبقه روي پيلوت ضروري است دو دستگاه پلـه ب

گرفته شود كه در طبقات به يكديگر راه داشته باشند يكي از دستگاه پله ها با فاصله از دستگاه پلـه ديگـر و در ضـلع    

  .ره در ايزوله دود خود بسته شو مجهز گرددمجور فضاي آزاد بوده و 

طبقه روي پيلوت و هر  4واحد، ساختمان هاي با  8طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل  3ساختمان هاي با  -3-3

طبقـه روي   6واحد و ساختمان هاي  3طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل  5واحد و ساختمان هاي با  6طبقه شامل 

  .مي شوند 3-1يك واحد در هر طبقه مشمول بند پيلوت و بيشتر حتي با 

  .براي ساختمان هاي خاص طبق نظر كارشناس سازمان آتش نشاني -4-3

و همچنين ) سالن اجتماعات، سينماها و غيره(حداقل تعداد خروجي هاي مورد نياز براي فضاي هاي بزرگ  -5-3

  : حداقل عرض خروجي ها مطابق جدول زير محاسبه گردد

 )نفر(تعداد اشغال كنندگان  تعداد خروجي  )نفر(تعداد اشغال كنندگان  عرض خروجي

cm 80 1 50تا  1 1  50تا 

cm 90 51  500تا  51 2  110تا 

cm 100 111  1000تا  501 3 170تا 

cm 110 171  2000تا  1001 4  220تا 

cm 120 221  4000تا  2001 5  240تا 

cm 130 241  7000تا  4001 6  260تا 

cm 140 261  11000تا  7000 7  280تا 

cm 150 281  300تا   

cm 160 301  320تا   

cm 170 321  340تا   

در ضمن دستگاه پله اضطراري عالوه بر دستگاه پله اصلي براي سالن اجتماعات با ظرفيت بيش از يـك صـد نفـر،    

 .ضروري مي باشد... سينما ها، بيمارستان ها، هتلها، 

ضروري است از نظر ايمني، دستگاه پلـه  ...) مسكوني، تجاري، دفتر كار(در يك ساختمان با كاربري مختلف  -6-3

  .مسكوني مستقل از دستگاه پله كاربري هاي ديگر در نظر گرفته شود

از داخـل  راه دسترسي به انبار تجاري واقع در زيرزمين، از انتهاي انباري غير مجاز مي باشد و مقتضي است  -7-3

  .طور مستقل از برگذر در نظر گرفته شوده ب متر از معبر عمومي و ترجيحا 2/1 واحد تجاري با فاصله حداكثر
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 : ضوابط مربوط به آسانسور -4 

  .آسانسور خارج از مركز دستگاه پله طراحي گردد -1-4

ار داشتن فضـاي آزاد زيـر چاهـك    امتداد يابد و يا در صورت قر  چاه آسانسور تا روي فوندانسيون ساختمان -2-4

  .آسانسور يك ستون زير ضربه گيرهاي چاهك با تأمين ايستائي پنج هزار نيوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود

  .سانتيمتر باشد 150×  150ابعاد مفيد چاه آسانسور حداقل  -3-4

  .قرار نگيرد تاسيساتدر چاه آسانسور داخل موتور خانه  -4-4

سانتيمتر زيـر كـف    60×  80فتن اطاق مستقل براي موتورخانه آسانسور، دريچه به ابعاد حداقل در نظر گر -5-4

  .موتور خانه روي ديوار جانبي با بازشو به بيرون

غيـر مجـاز    4-5به چاه آسانسور بجز در ورودي به چاه و دريچـه مـورد بنـد    ) روزنه، دريچه(هر گونه بازشو  -6-4

  .است

  .ستاندارد مربوط به آسانسوررعايت كليه اصول ا -7-4

 ضوابط مربوط به رمپ پاركينگ -5 

  )پياده رو(متر فاصله از معبر عمومي  5/2شروع رمپ با  -1-5 

  %15شيب حداكثر  -2-5

  .سانتيمتر از روي رمپ تا زير سقف باالي رمپ 195رعايت ارتفاع حداقل  -3-5

  .متر رعايت گردد 12درجه  180حداقل قطر در چرخش  -4-5

  .متر رعايت گردد 7درجه رمپ  90حداقل وتر مثلث در زاويه چرخش  -5-5

متـر بـراي پاركينـگ بـا      5متر يا يك رمپ بـا عـرض حـداقل     5/3در نظر گرفتن دو رمپ با عرض حداقل  -6-5

  .صورت رفت و برگشت ضروري استه خودرو ب 24ظرفيت بيش از 

  .خودرو ضروري است 24پاركينگ با ظرفيت كمتر از متر براي  5/3در نظر گرفتن رمپ به عرض حداقل  -7-5

در نظر گرفتن راه دسترسي دستگاه پله و رمپ براي پاركينگ هـا در طبقـات فوقـاني و زيـرزمين بـه كـد        -8-5

  .همكف تراز خروجي ضروري است

نگهائي جز پاركيه ب(توسط جك آسانسور و در نظر نگرفتن رمپ غير مجاز  تأمين راه دسترسي خودرو صرفا -9-5

  ).ترجيحاً مطرح است به صورتكه تمام طبقات كاربري پاركينگ دارد و در اين مورد رمپ 
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دور بندي ايستگاه مشترك دستگاه پلكان وآسانسور در پاركينگ ساختمان هـا و نصـب در دودبنـد خـود      -10-5

  .بسته شو

  ضوابط مربوط به موتور خانه تاسيسات-6 

ارج از زيربنا و در صورت عدم امكان، مجـاور يـك جبهـه بـه فضـاي آزاد بـا       خ تاسيساتطراحي موتورخانه  -1-6

  .پنجره به فضاي آزاد در نظر گرفته شود

و در صـورت عـدم   . در جوار چاه آسانسور، دستگاه پله و سالن اجتماعـات قـرار نگيـرد    موتورخانه تاسيسات -2-6

  .امكان، ديوار مشترك بين آنها مقاوم حريق باشد

  .، كابلهاي برق و دود كشها در نظر گرفته شودتاسيساتتقل براي لوله هاي داكت مس -3-6

  : ضوابط مربوط به سيستم اعالم كننده حريق -7 

ساختمان هاي صنعتي، انبار هـا،   براي ساختمان ها كه نياز به راه دسترسي يا پله اضطراري داشته باشند و -1-7

 قبتي، درماني، اقـامتي عمـومي، مجتمـع هـاي تجـاري و امـاكن پـر       ي اجتماعات مراها سالناداري، عمومي سينماها، 

  . مخاطره ضروري است

  .اقدام شود EN54يا  BS5839اساس استاندارد جهاني از قبيل طراحي بر -2-7

  .توسط سازمان آتش نشاني ضروري است اجراتأييد طرح قبل از  -3-7

 : ضوابط مربوط به نماي سنگ و شيشه -8 

  .اقدام شود 2 -اي سنگ و شيشه بايد طبق بند بضوابط مربوط به نم

  : ضوابط مربوط به استعالم از سازمان آتش نشاني و نظريات كارشناسي -9 

با توجه به موقعيت، كاربري، شرايط ساختمان ها ضروري است هر يك از ساختمان ها مستقل جهـت اخـذ    -1-9

ع اضطراري و بررسـي علـل حريـق و حادثـه از سـازمان      نظريات كارشناسي و تشكيل پرونده و حفظ سوابق براي مواق

  .آتش نشاني استعالم گردد

  .همواره نظريات كارشناسي سازمان آتش نشاني در اولويت قرار دارد -2-9

 : )بازديد، كنترل و نظارت( اجرادستور العمل ايمني سازمان در مرحله ) ب

 : ع تا پايانكارروز مرحله خاك برداري و شدستور العمل مربوط به ايمني ا-1 

  .مقررات ملي ساختمان ايران اقدام شود 12بر اساس مبحث  -1-1
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 : شيشه دستورالعمل مربوط به نماي سنگ و -2 

  .شيشه از نوع سكوريت باشد -1-2

بـا   جـان پنـاه  طبقه از كف تمام شـده اجـراي    از پشت نما داخل ساختمان در قسمت داخل واحدها در هر -2-2

  .سانتيمتر ضروري است 80ه ارتفاع حداقل مصالح ساختماني ب

ضخامت شيشه متناسب با ابعاد شيشه در نظر گرفته شده و براي فرم شيشه هر شش متر ارتفاع يك ژوئـن   -3-2

  .گردد اجرادو سانتي 

  .شي قرار گيرد و اسكوپ كامل شودهر سه متر ارتفاع سنگ روي نب -4-2

  .گردد يكس اجرافرم شيشه محكم و ف -5-2

  .پالك گردند رول كامالسنگ هاي روي درپوش ها  -6-2

در محل تقاطع ديوارهاي جداكننده با فرم نماي شيشه به منظـور ممانعـت گسـترش حريـق از دو فضـاي       -7-2

  .مجاور به يكديگر از پشت نماي شيشه به عرض حداقل يك متر با مصالح ساختمان مقاوم حريق احداث گردد

اقع در پشت نماي شيشه، نسبت به يكديگر با مصالح ساختماني غير قابل اشـتعال  فضاهاي جدا از يكديگر و -8-2

  .جداسازي شوند كامال

  : دستور العمل مربوط به برق و روشنائي اضطراري ساختمان-3 

  .مقررات ملي ساختمان ايران رعايت گردد 13سيستم برق براساس مبحث  -1-3

  .نظر گرفته شود تابلوي برق مجاور در اصلي داخل واحد در -2-3

، آشـپزخانه  ،)حمـام و توالـت  (تابلو برق حداقل مجهز به فيوز مينياتوري مستقل بـراي سـرويس بهداشـتي     -3-3

  .باشد.... و  كولر، اطاق خواب ها، سالن

  .مجهز گردد) FI(هر يك از تابلوهاي برق به كليد قطع برق در صورت نشت جريان  -4-3

  .رق از داكت هاي مستقل يا داخل ديوار عبور نمايندلوله هاي سيستم ب كابلها و -5-3

  .در نظر گرفتن سيستم ارتينگ و صاعقه گير -6-3

ولت تغذيه از باتري با شارژ و رله اتوماتيك براي دستگاه پله و مسير اضطراري،  12در نظر گرفتن روشنائي  -7-3

ورخانه، مجتمع هـا، واحـدهاي تجـاري، مجتمـع     كابين آسانسور، زيرزمين هاي فاقد نور طبيعي، سالن اجتماعات، موت

  . ....هاي تجاري، بيمارستان ها، كتابخانه ها و موزه ها و هتل ها
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 بـه صـورت  متر  2/2سيستم برق اماكن مرطوب از قبيل استخر و محوطه مربوط از كف تمام شده تا ارتفاع  -8-3

ولت از نوع حفاظت  220تر در صورت بهره برداري از م 2/2ولت و از ارتفاع باالي  220ولت و عدم بهره برداري از  12

  .شده در نظر گرفته شود

  : دستور العمل مربوط به آسانسور-4 

  .رعايت كليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور -1-4

آب سرد، گرم، دودكش ها، لوله هاي گاز و كابل هاي بـرق از داخـل    عدم عبور هر گونه لوله هاي تاسيسات -2-4

  )جز تجهيزات آسانسوره ب. (سانسورچاه آ

  .نصب قفل سويچي روي دريچه زير كف موتورخانه و در اتاق موتور خانه آسانسور -3-4

  .سانتيمتر روي پنجره و روزنه هاي اتاق موتورخانه آسانسور 2×2نصب مشبك فلزي با خانه هائي به ابعاد  -4-4

ولـت   12ون گوشي متحرك، زنگ خطـر، تهويـه، روشـنايي    كابين آسانسور به در، آيفون ثابت روي بدنه بد -5-4

  .تغذيه از باتري با شارژو رله اتوماتيك مجهز گردد

  ).از قبيل گاورنر، پاراشوت، ميكروسوئيچ هاي كنترل كننده(در نظر گرفتن تجهيزات كامل ايمني آسانسور  -6-4

  .گونه روزنه اجرا گردد چديوارهاي جانبي چاه آسانسور خود ايستا و مقاوم حريق بدون هي -7-4

در نظر گرفتن چاه ارت و اتصال اسكلت فلزي چاه، كابين، قاب وزنه، تجهيزات موتورخانه و كليه قسمت ها  -8-4

  .اهم 5به سيستم ارتينگ با مقاومت حداكثر 

  .ييد از شركت بازرسي و كيفيت و استاندارد ايراناخذ تا -9-4

  : بين با مشخصات ذيلنصب تابلو هشدار دهنده داخل كا -10-4

نوشته متن به رنـگ   -زمينه آبي رنگ و نوار شبرنگ سبز به عرض يك سانت در پيرامون تابلو -سانت 20×30ابعاد

  .سفيد

  .در زمان حريق به هيچ عنوان از آسانسور استفاده نگردد:  متن تابلو

  : دستورالعمل مربوط به سيستم گرمايش ساختمان -5 

اسـتفاده از  (ي تجاري و فروشگاه ها از سيتم حرارت مركزي يا پك ايچ اسـتفاده نماينـد   كليه ساختمان ها -1-5

  ).بخاري با شعله رو باز مجاز نيست

  .سيستم گازكشي ساختمان مورد تأييد اداره گاز قرار گيرد -2-5
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د آن تا ارتفاع طور مستقل و امتداه جز روشنائي ها در نظر گرفتن دودكش به براي هريك از انشعابات گاز ب -3-5

  .سانتيمتر باالتر از پشت بام و نصب كالهك مناسب ضروري است 80

  .به شير كنترل ترموكوپل مجهز گردند) كليه مشعل ها(شومينه ها و دستگاه هاي گازسوز  -4-5

آشپزخانه رستوران ها حتي المقدور زير فضاي آزاد مستقر گرددو در صـورت اسـتقرار زيـر احـداث بنـا در       -5-5

  .اورت فضاي آزاد قرار گيرد و باالي آشپزخانه سالن اجتماعات وجود نداشته باشدمج

  :تاسيسات دستور العمل مربوط به موتور خانه  -6 

  .در نظر گرفتن در فلزي و آستانه زير در براي موتورخانه -1-6

  .در نظر گفتن تهويه به تناسب حجم موتورخانه -2-6

  . اي سوپاپ اطمينان باشندكليه ديگ هاي تحت فشار دار -3-6

  .توكار يا از داخل لوله مخصوص عبور نمايند به صورتسيم كشي هاي برق  -4-6

  .روشنائي ها از نوع مخصوص حفاظ دار باشند -5-6

  .به تجهيزات ايمني و آتش نشاني زير نظر كارشناس مجهز گردند تاسيساتموتورخانه  -6-6

  .مجهز به كف شوي باشد -7-6

  . فضاي پرت منظور شود به صورتفضاي موتورخانه  3/1 حداقل -8-6

 : ، داكت و نورگير و بازشوهاجان پناهدستورالعمل مربوط به  -7 

سانتيمتر از كف تمام شده اطراف پشت بام، تراس، بالكن، دستگاه پله،  80با ارتفاع حداقل  جان پناهاحداث  -1-7

طبقـه بـه بـاال موزايـك فـرش شـود و از        6پشت بام ساختمان هاي اطراف داكت هاي واقع در پشت بام، پرتگاه ها و 

  .آسفالت و ايزوگام استفاده نشود

مجاز نمي باشد و در صورت استفاده از نـرده، حفـاظ    جان پناهاستفاده از شيشه يا اشياء برنده جهت حفاظ  -2-7

  .سانتيمتر از يكديگر باشد 10عمودي و با فاصله حداكثر  به صورتها 

كه از شيشه در قسمت نورگيرهـا و داكـت هـا     ب كوپل طلق دار روي نورگيرهاي پشت بام و در صورتينص -3-7

سانت با قـاب مقـاوم    2×2روي پشت بام استفاده شده است، ضروري است مشبك فلزي با خانه هائي به ابعاد حداكثر 

  .زير شيشه ها نصب گردد

  .ز اجرا گرددديوارهاي جانبي داكت ها مقاوم حريق و بدون در -4-7
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پنجـره   از خط الرأس تالقي دو ديوار جانبي با فاصله حداقل يك متر، فاصـله دو :  پنجره داكت هاي نورگير -5-7

متر از كف تمام شده، شيشه ها دوجداره و شيشه داخلي از  5/1مجاور حداقل يك متر، زير پنجره ها با ارتفاع حداقل 

متـر   4ثابت، حداقل مساحت نورگيري براي ساختمان هاي تك واحـدي  ميليمتري، پنجره آشپزخانه  6نوع سكوريت 

  : متر مربع با در نظر گرفتن فرمول 7ساختمان هاي چند واحدي  مربع و براي

0.2 K  ×0.3 R  ×  N =S  

S  = ،مساحتN  = ،تعداد طبقاتR  = ،پنجره غير از آشپزخانهK  =تعداد پنجره آشپزخانه  

فيكس باشد در قاب فلزي با دوربندي  به صورتشه جهت رفع مشرفيت، شيشه ها در صورت استفاده از شي -6-7

با استحكام الزم در محـل   طور اصولي وه كامل و نوار دور شيشه نصب شوند و در صورت استفاده از شيشه سكوريت ب

  .خود مستقر گردد

  .عدم استفاده از شيشه در قسمت كتيبه باالي درب اصلي ورودي به واحدها -7-7

 : دستور العمل مربوط به سيستم لوله كشي آب آتش نشاني ساختمان ها -8 

ساختمان هاي به ارتفاع حداكثر سه طبقه روي پيلوت و يك واحد در هـر طبقـه و زيـر بنـا در هـر طبقـه        -1-8

  .متر مربع نياز به لوله كشي آب آتش نشاني ندارد 140حداكثر 

  .اقدام شود 8 -3واحد در هر طبقه طبق ارائه طريق بند و دو  8-1ساختمان ها با مشخصات بند  -2-8

متـر   230متـر مربـع تـا     140ساختمان هاي مسكوني با ارتفاع سه الي پنج طبقه روي پيلوت و زير بنا، از  -3-8

به صورت يـك طبقـه    Fاينچ و نصب جعبه  5/1كشي آب آتش نشاني با لوله به قطر لوله مربع نياز به اجراي سيستم 

  .شروع از همكف مي باشد در ميان

متر مربع با لوله به  230ساختمان هاي مسكوني با ارتفاع سه الي پنج طبقه روي پيلوت با زير بناي بيش از  -4-8

    . در كليه طبقات با نظر كارشناسان آتش نشاني Fاينچ و نصب جعبه  2الي  1 قطر

در تمام طبقات با  F ر مقدار زير بنا و نصب جعبه طبقه روي پيلوت با ه 5ساختمان هاي با ارتفاع بيش از  -5-8

  .نظر كارشناس آتش نشاني الزم مي باشد

  .)قطر لوله اصلي آب آتش نشاني توسط كارشناس آتش نشاني مشخص مي گردد(

اينچ و هوزريل با لوله السـتيكي فشـار    1 والو و كوپلينگ) 8-5(الي ) 8-2(براي بندهاي  F متعلقات جعبه -6-8

 .رنازل شيردار سه حالته مي باشدقوي و س
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سيستم لوله كشي آب آتش نشاني سالن هاي اجتماعات، انبارهـا، واحـدهاي تجـاري و صـنعتي زيـر نظـر        -7-8 

خارج از ساخت با متعلقات لوله نواري و داخل سالن ها با  جنب در و F كارشناسان آتش نشاني انجام شود نصب جعبه

 F نصب جعبـه . (از يكديگر سي متر F و هوزريل صورت گيرد، حداكثر فاصله جعبهمتعلقات لوله الستيكي فشار قوي 

  ) با متعلقات لوله نواري، داخل سالن بر حسب نظر كارشناسي آتش نشاني

و اتصال ) كد روي فوندانسيون(امتداد لوله اصلي آب آتش نشاني از پشت بام تا پائين ترين ارتفاع ساختمان  -8-8

ع ذخيره هوائي آب آتش نشاني مستقر در پشت بام ضروري اسـت سـايز لولـه اصـلي و ظرفيـت      آن به آب شهر و منب

دقيقه تا زمـان رسـيدن نيـروي عمليـاتي آتـش       10منبع طبق نظر كارشناس آتش نشاني و دبي خروجي براي مدت 

فشار براي هر يك آتمسفر  3اتوماتيك جهت تأمين حداقل  مي شود و در نظر گرفتن پمپ با رلهنشاني در نظر گرفته 

  .از سر نازل ها

ـ  -9-8 ا محـل و چـاه و   انبارها، واحد هاي صنعتي، توليدي ضروري است مجهز به استخر آب با ظرفيت متناسب ب

زير نظـر  (اتوماتيك باشند و در نظر گرفتن ژنراتور برق اضطراري جهت مواقع ضروري و قطع برق  سيستم پمپاژ با رله

  ).آتش نشاني كارشناس 

براي مجتمع هاي مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري زير ) شير ايستاده آتش نشاني(هيدرانت آتش نشاني  -10-8

  .نظر كارشناس آتش نشاني مشخص مي گردد

زير نظر كارشناسان آتش نشاني مشـخص مـي   ) سيستم اسپرينكلر(سيستم آب افشان اتوماتيك و دستي  -11-8

  . گردد

  .خشك زير نظر كارشناسان آتش نشاني مشخص مي گردد به صورتني سيستم لوله كشي آب آتش نشا -12-8

 : دستور العمل مربوط به خاموش كننده دستي و چرخ دار آتش نشاني-9

  .مجاور تابلو اصلي برق ضروري است) CO2(كيلويي دي اكسيد كربن  6نصب خاموش كننده  -1-9

ه و انباري ها و داخل هر واحد تجاري ضـروري  نصب خاموش كننده پودر وگاز درجه دار جنب در موتورخان -2-9

  .است

  .سيستم اطفاء حريق اتوماتيك زير نظر كارشناسان آتش نشاني مشخص گردد -3-9

تعداد و نوع خاموش كننده هاي دستي و چرخ دار توسط كارشناسـان آتـش نشـاني در مرحلـه پايـان كـار        -4-9

  .مشخص گردد
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 : دكوراسيون داخلي ساختمان هادستورالعمل مربوط به نازك كاري و  -10 

داخل راهروها و دستگاه پله اضطراري و يا ايستگاه هاي ) از قبيل موكت(عدم استفاده از مواد قابل اشتعال  -1-10

  .ورودي واحدها و سقف

عدم استفاده از مواد قابل اشتعال جهت دكوراسيون و نازك كاري سالن هـاي اجتماعـات، سـينماها و راه     -2-10

  .ترسي اضطراري در كليه ساختمان هاهاي دس

 : دستورالعمل مربوط به سيستم اعالم حريق-11 

هر يك از ساختمان ها كه نياز به راه دسترسي اضطراري يا پله اضطراري داشته باشـند، سـاختمان هـاي     -1-11

مـومي، مجتمـع هـاي    سينماها و سالن هاي اجتماعات، مراقبتـي، درمـاني، اقـامتي ع    ،صنعتي، انبارها، عمومي، اداري

  .تجاري و اماكن پر مخاطره

  . ييد سازمان آتش نشاني برسدي است طرح سيستم اعالم حريق به تاضرور اجراقبل از  -2-11

  : نصب تابلو هشدار دهنده در محدوده ورودي اصلي ساختمان در معرض ديد با مشخصات ذيل -3-11

  عرض يك سانت در پيرامون تابلو  سانت زمينه آبي و نوار شبرنگ سبز به 40×30ابعاد  -

  نوشته متن به رنگ سفيد -

به محض شنيدن آژير عمومي اعالم حريق در اسرع وقت با حفظ خونسردي محل واحد خود را ترك :  متن تابلو -

  .نموده و از مسير دستگاه پله از ساختمان خارج گرديد

  : دستور العمل مربوط به دستگاه پله اضطراري -12 

جز ه ب(گونه منفذ باشد  وارهاي مسير دسترسي اضطراري و دستگاه پله اضطراري خود ايستا بدون هيچدي -1-12

و به در دودبند خود بسته شو مجهز گردد و نصـب كوپـل طلـق دار همـراه بـا فـن       ) پنجره هاي مشرف به فضاي آزاد

و نصـب   اجـرا متـر   5/1تفاع حـداقل  دستگاه پلكان مشرف به نورگير به ار جان پناهمناسب در سقف دستگاه پلكان و 

  .ولت تغذيه از باتري با شارژ و رلة اتوماتيك 12روشنائي اضطراري 

متر از كف تمام  8/1نصب عالئم راهنما جهت مشخص نمودن شماره طبقه مسير خروج در ارتفاع حداكثر  -2-12

  : شده با مشخصات ذيل

  .ا شارژر و رلة اتوماتيك يا شبرنگ متناسب با مسير خروجولت تغذيه از باتري ب 12نوردار با روشنائي  به صورت

 : دستور العمل مربوط به استخر و محوطه استخر -13
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  .موتورخانه و مشعل ها خارج از محوطه استخر مستقر گردند -1-13

 2/2ولت و از ارتفـاع بـاالي    220ولت و عدم بهره برداري از  12 به صورتمتر  2/2سيستم برق تا ارتفاع  -2-13

  . مستقل باشد F1 ولت از نوع حفاظت شده و مجهز به كليد 220متر در صورت استفاده از 

  ا شارژر و رلة اتوماتيكولت تغذيه از باتري ب 12اضطراري  در نظر گرفتن روشنائي -3-13

  .وسيله در قفل دار سوئيچي از ديگر قسمت هاي ساختمان ضروري مي باشده جداسازي محوطه استخر ب -4-13

ولت و از ولتاژ  220متر عدم بهره برداري از برق  3 تا فاصله حداقل) دايو(ي شيرجه در باال و اطراف سكو -5-13

  .ولت بهره برداري شود 12حداكثر 

  .كليه شيشه هاي مشرف به استخر و رختكن از نوع سكوريت انتخاب گردد -6-13

  .كف سازي محوطه استخر لغزنده نباشد-7-13

  .حرارت مركزي تغذيه گردد به صورتمايشي سيستم گر -8-13

  : دستور العمل مربوط به استعالم از سازمان آتش نشاني و نظريات كارشناسي -14 

طـور  ه با توجه به موقعيت، نوع كاربري و شرايط ساختمان ها ضروري است براي هر يك از ساختمان ها ب -1-14

نظريات كارشناسـي و ارائـه طريـق، تشـكيل پرونـده، حفـظ        جهت اخذ. مستقل از سازمان آتش نشاني استعالم گردد

اساس آن توسط ستاد فرماندهي، بررسي ه و راهنمائي نيروهاي عملياتي برسوابق براي مواقع بروز آتش سوزي و حادث

  .علل حريق و حادثه

 (http://biranvand7.blogfa.com) .همواره نظريات كارشناس سازمان آتش نشاني در اولويت قرار دارد -2-14

  : زلزله خصوص در ايمني نكات .3

 كشته ما كشور در زلزله اثر در تن 150000 حدود گذشته سال 40 طول در. دنياست خيز زلزله مناطق جزء ايران

 زلزله. دهد مي رخ كشورمان مختلف شهرهاي در ريشتر 5 از بيش قدرت با اي زلزله بار يك ماه 8 هرا تقريب. اند شده

 رانـش  گـاه،  و شـده  )بـرق  و گـاز  تلفن، آب، خطوط( حياتي هاي شريان ها، پل ها، ساختمان تخريب سبب تواند مي

 علـت  بـه  بيشـتر  زلزلـه  از ناشـي  مـرگ . آورد پديـد  را بهمن و دريايي بزرگ و شديد امواج سوزي، آتش سيل، زمين،

 در زلزلـه  وقـوع  زمـان  بينـي  پيش. دهد مي رخ لرزه حين ما، حد از بيش حركت و اشياء سقوط شيشه، آوار، ريختن

 .است ايمني اصول رعايت زلزله، از ناشي مالي و جاني خسارت كاهش راه تنها نرايبناب است، ممكن غير حاضر حال
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 ؟ كرد بايد چه زلزله وقوع ازپيش 

 .كنيم رعايت را غيرمترقبه حوادث كليه در مشترك ايمني نكات و تهيه را غيرمترقبه حوادث تداركات بسته •

 بمـان ، بگيـر  ،بپر مانور:  باشد موارد اين شامل كه كنيم طرح زلزله با مقابله براي خود ي خانواده براي اي برنامه •

 تخـت  يا نيمكت محكم، ميز يك زير بها فور. (شود عادت تا كنيم تمرين مدرسه در و خانواده با بار دو سالي حداقل را

 ).بمانيم جا همان در و كنيم محافظت خود رس از ديگر دست با گرفته، را آن پايه يك پريده،

 يـا  سـقوط  قابـل  و سـنگين  وسايل كتابخانه، لوستر، آينه، پنجره، از دور محلي در را خود نشيمن و خواب محل •

 .بچسبانيم ديوار ي گوشه به را تخت و كنيم طراحي متحرك

 بـه  هـا  آن محتويات لرزه، زمان در تا نيمك مجهز قفل و در به را ها قفسه و ها كتابخانه آشپزخانه، هاي كابينت •

 .نگذاريم چيزي ها آن روي و نشود پرت بيرون

 .دهيم قرار ها قفسه و ها كابينت پايينِ طبقات در را شكننده و سنگين وسايل كنيم سعي •

 حفـظ  هـا  آن خونسـردي  زلزله حين و كم ها آن اضطراب و ترس از تا كنيم بحث خانواده افراد با زلزله مورد در •

 .شود

 و كمد كابينت، تلويزيون، آبگرمكن، لباسشويي، ماشين گاز، اجاق يخچال، كتابخانه، مثل سنگين و بزرگ وسايل •

  .نكنند برخورد شما با لرزه اثر در تا كنيم بست خود جاي در را... 

 ؟ كرد بايد چه زلزله وقوع حين

 و ببـريم  پناه امن هاي مكان به كه كنيم سعي بايد تاهكو زمان اين در ما و كشد نمي طول بيشتر ثانيه چند زلزله

 .بمانيم جا آن لرزه پايان تا

 : از عبارتند امن هاي مكان از هايي نمونه

 محكم تخت يا نيمكت ميز، زير •

 ها ستون كنار •

 ديوارها ي گوشه •

 در چهارچوب زير •

 ساختمان داخلي ديوارهاي كنار •

 محدود سقف با كوچك يفضاها و )پله راه نه( راهروها •
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 : از عباتند ساختمان خارج خطرناك هاي مكان از هايي نمونه

 ها فروشگاه سردر بالكن، زير •

 رانندگي و راهنمايي عاليم و برق هاي چراغ ها، درخت كنار و زير •

  برق قوي فشار هاي سيم كنار و زير •

 ... و ديوارها ها، ساختمان نزديك •

 : دهيم انجام را زير اقدامات و باشيم سرد خون و كنيمن وحشت زلزله وقوع حين

 : هستيم ساختمان داخل در كه صورتي در -1

 3 حـداقل ( بگيريـد  فاصله آن از شده، خارج ساختمان ازا فور هستيم، خروجي در نزديك و همكف طبقه در اگر •

 ).متر

، بپـر  مـانور  شـويم،  خـارج  قدم چند برداشتن با توانيم نمي و هستيم خروجي در از دور يا فوقاني طبقات در اگر •

 .دهيم انجام را بمان، بگير

 زلزله حين كه افرادي اكثر. برسانيم امن مكان ترين نزديك به را خود و نرويم راه قدم چند از بيش زلزله هنگام •

 .اند رفته راه متر 5/1 از بيش اند ديده صدمه

 : نيست ما قدمي چند در محكمي ميز اگر

 .كنيم مهار را در حركت ديگر دست با و گرفته را چهارچوب دست يك با و بايستيم در ارچوبچه زير •

 زده، چمباتمـه  ديوار به رو )پله راه نه( راهروها داخل يا و ها ستون كنار منزل، داخلي ديوارهاي كنار و گوشه در •

 . بمانيم جا همان و بپوشانيم دست با را خود گردن و سر

 .بمانيم طبقه همان در نكنيم، استفاده پله و آسانسور از هرگز هستيم، ساختمان باالي طبقات در اگر •

 .بگيريم فاصله )تابلو لوستر،( آويزان و )گاز اجاق يخچال، تلويزيون،( سنگين ،)خانه كتاب كمد،( بلند اشياء از •

 .بگيريم فاصله پنجره و آينه بزرگ، هاي شيشه و ديواري بخاري بخاري، شده، كاري سنگ ديوارهاي از •

 آسانسـور  در كـه  صـورتي  در. كنيم محافظت خود سر از بالش با و بمانيم جا همان هستيم، خواب رخت در اگر •

 .برويم امني محل به و شويم خارج آن از ممكن، طبقه اولين در هستيم

 بـاالي  هـاي  قفسـه  و هـا  كابينـت  لباسشـويي،  ماشين آبگرمكن، گاز، اجاق يخچال، از هستيم، آشپزخانه در اگر •

 .بگيريم فاصله سرمان
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 .بگيريم فاصله دارند، پرتاب و حركت احتمال كه اسبابي و ميز ها، مبل از يرايپذي سالن در •

 گـردن  و سـر  از هـا  دست با و نشسته ديوار به رو جا، همان و نرويم پائين و باال سمت به هستيم، پله راه در اگر •

 .كنيم محافظت خود

 : هستيم ساختمان خارج در كه رتيصو در -2

 .نرويم ها ساختمان داخل به هرگز •

 هـا،  ويتـرين  راننـدگي،  و راهنمـايي  عاليـم  بـرق،  تيرهـاي  و سيم درختان، ها، ساختمان از دور به امن نقاط در •

 .بگيريم پناه ديوارها

 .شويم خارج سرعت به باريك و تنگ هاي كوچه از •

 راسـت  سمت اليه منتهي در آرامي به. نكنيم توقف ها گذرگاه يا پل زير هستيم، يرانندگ حال در كه صورتي در •

 اتومبيـل  داخـل  و نكنـيم  بـاز  را ايمني كمربند. بگذاريم روشن را راديو. كنيم خاموش را اتومبيل كرده، پارك خيابان

 . بمانيم

 خروجي درهاي سمت به هجوم از ،هستيم پرازدحام هاي ساختمان يا سينما ورزشگاه، فروشگاه، مدرسه، در اگر •

 ).اه پنجره و ها قفسه از دور ها، نيمكت زير ( بگيريم پناه امن مكاني در و كنيم خودداري

 ؟ كرد بايد چه زلزله اتمام از پس

 .كنيم دعوت آرامش به نيز را ديگران و باشيم آرام •

ـ  و كنـيم  صبر دتيم نيز لرزه از پس. نكنيم ترك را خود امن محل نشده تمام لرزه تا •  خطرهـاي  بـا  مقابلـه راي ب

 .باشيم آماده احتمالي هاي لرزه پس از ناشي

 هستيم، مدرسه مثل عمومي ساختمان در اگر. كنيم خاموش را آن و بگرديم كوچك هاي سوزي آتش دنبال به •

 تـرين  عشـاي ( شـوند  مطلـع  نشـاني  آتـش  مـأموران  تـا  بشكنيم را خطر زنگ روي شيشه سوزي، آتش بروز درصورت

 .)است سوزي آتش زلزله ي عارضه

 .كنيم باز احتياط با را كتابخانه و كمد ها، كابينت درِِ •

 محلـي  بـه  و كنـيم  خارج منزل از را همه است، خطرناك ساختمان در ماندن باقي كنيم مي حس كه درصورتي •

 . برويم گاه پناه يا امن

 كنيم استفاده پله از احتياط با و نكنيم فادهاست آسانسور از هرگز هستيم فوقاني طبقات در اگر •
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 .ببنديم را آب شيراصلي بعد و كنيم ذخيره آب ظرف چند دارد، جريان ها لوله در آب هنوز اگر •

 پـا  آب در بايـد  بـرق  فيـوز  بـه  رسـيدن  براي اگر( كنيم قطع را برق جريان لخت، سيم يا جرقه رويت درصورت •

 .)بگيريم كمك وارد افراد از و نكنيم را كار اين بگذاريم،

 .كنيم تالش زيرآوارماندگان و مجروحان نجات براي •

 .برويم خانواده با خود قرار محل به و شويم دور شده تخريب ي ناحيه از زلزله، از بعد •

 .كنيم خودداري ها ساختمان ديگر شده تخريب هاي قسمت به شدن نزديك از •

 مـي  كه چرا. شويد مطئمن آب جريان قطع عدم و فاضالب هاي لوله سالمت از توالت سيفون از استفاده از قبل •

 را مخـزن  آب است ممكن آب، به نياز صورت در چنين هم و گردد فاضالب سيستم و ساختمان به آسيب سبب تواند

  .بدهيم دست از

 در شده آب يخ عاتقط و توالت سيفون منبع آبگرمكن، از را نياز مورد آب توان مي شده، قطع آب كه مواردي در•

  .كرد تهيه يخچال،

  واحد 6 از بيش يا و سقف4باالي يها ساختمانراي ب ايمني دستورالعمل .4

  :سازي محوطه

 نشـاني  آتـش  هـاي  خودرو استقرار و تردد امكان كه پذيرد انجام طوري بايد مجموعه سازي محوطه و تسطيح -1

  .باشد ميسر سهولت به اطفاء و نجات عمليات انجام جهت

 بـه  نشـاني  آتش سنگين خودروهاي ورود كه گردد انتخاب اي گونهه ب بايد مجموعه محوطه ورودي درب ابعاد -2

  .باشد پذير امكان مجموعه

 محوطه ورودي قسمت در امثالهم و سردرب گونه هر احداث نشاني آتش برهاي باال عمليات انجام امكان جهت -3

  .باشد مي ممنوع

  : عمومي پلكان

  .گردد مجزا ها قسمت ساير از و دوربندي حريق مقاوم ساختار با آسانسور چاه و پلكان دهليز -4

 150 حـداقل  طبقـات  )البـي ( ورودي پـيش  پـاگرد  عرض و متر سانتي 112 حداقل پله مسير هر عرض اندازه -5

  .شود اجرا و گرفته نظر در سانتيمتر 120 استراحت طبقه نيم پاگرد عرض و سانتيمتر
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 بـه  مربـوط  ابعاد و ها پاگرد عرض، ها پله مسير عرض خصوص در معماري هاي نقشه در شده ارائه ايه اندازه -6

  .شود رعايت دقيقا ها آسانسور ورودي پيش

 انتخاب بست و قفل بدون و شو بسته خود، دوربند، مقاوم نوع از طبقات تمامي در پلكان دهليز به ورودي درب -7

  .گردد نصب و

 طيرايشـ  هـر  تحت پلكان دهليز داخله ب ديگر بازشو گونه هر و زباله شوتتاسيسات،  تهايداك درب شدن باز -8

  .باشد نمي مجاز

  .گردند دوربند كامال بايد شده اجرا پلكان دهليز در موجود زباله شوت هاي دريچه -9

  .رددگ قطع دوربند و شو بسته خود حريق مقاوم درب طريق از پلكان دهليز با انباريها ارتباط -10

  .گردند مند بهره طبيعي هواي و نور از مناسب شوهاي باز توسط طبقات در پلكان دهليزهاي -11

 نظر در سانتيمتر 10 حداكثر )عمودي( داخلي حفاظ فاصله و سانتيمتر 80 حداقل عمومي پلكان نرده ارتفاع -12

  .)باشد نمي تاييد مورد افقيبه صورت  داخلي حفاظ نصب( .شود گرفته

   .گردد گچكاري سپس اندود سيمان ابتدا عمومي پلكان طرافا -13

   .باشد نمي مجاز ها پله زير در انباريراي اج -14

 سـانتيمتر  80 حداقل ارتفاع با پناه جانبه وسيله  پلكان اطراف، ارتفاع از متصرفين وحشت كاهش منظور به -15

  .گردد محافظت

  .نمايد فراهم امني كامال محل با زمين سطح تا را مانع بي و خطر بي راه يك بايد خروجي پلكانهاي -16

  .پذيرد صورت بند دود و مقاوم دربهاي طريق از بايد طبقه هر در خارجي پلكانهاي به دسترسي -17

  .الزاميست ها پله گونه اين نمودن مسقف، خارجي هاي پله روي به آسماني نزوالت ريزش از جلوگيري جهت -18

  .شود داده پوشش آجدار فلزي ورق نوع از بايد فلزي سازه با خارجي كانهايپل و گردها پا كف -19

  :  دوار پله

 بـه  30 فاصـله  از، بوده سانتيمتر 28 قسمت ترين باريك از سانتيمتر 30 طبقه هر )پاخور( كف اندازه حداقل -20

   .باشد موجود پلكان طول سانتيمتر 110 الي 90 بعد

 ضوابط كه آن به مشروط بود خواهد مجاز نفر 5 حداكثرراي ب خروجي هاي راه در مارپيچ هاي پله از استفاده -21

  :  شود رعايت زير
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  .نباشد كمتر سانتيمتر 65 از پله مفيد عرض )الف

  .نباشد بيشتر سانتيمتر 24 از پله هر ارتفاع )ب

  .نباشد كمتر سانتيمتر 200 از )پله راه قد( پله مفيد ارتفاع )ج

  .باشد سانتيمتر 20 حداقل، پله قسمت ترين باريك از سانتيمتري 30 فاصله در، پله هر )خور پا( كف اندازه )د

  .باشد اندازه يك هاي شكل به ها پله كف تمام )ه

  : آسانسور

  .شود انتخاب )طبقات درب و كابين درب( درب دو تلسكوپي اتوماتيك نوع از آسانسورها -22 

 كـه  اي گونه به .گردد اجرا و بيني پيش نشاني آتش نوع از ساختمان آسانسورهاي از دستگاه يك است بهتر -23

  .باشد برخوردار كابين داخل از كنترل و هدايت قابليت از و شده كاره ب آماده ثانويه مولدبه وسيله  شهر برق قطع با

 نشـاني  آتـش  مخصـوص  آسانسـور  چسـب  بـر  نصـب  آسانسـورها  سـاير  از نشاني آتش آسانسور تمايز جهت -24

  .لزاميستا

  .باشد پذير امكان آن در درب دو كابين نصب كه شود بيني پيش اي گونهه ب آسانسور چاه به مربوط ابعاد -25

اين  به مشروط شود گرفته نظر در سانتيمتر 150 *150 حداقل آسانسور )البي( ورودي پيش به مربوط ابعاد -26

  .باشد مي مالك ها آسانسور چاه ابعاد صورت اين غير در، نباشد كمتر آسانسور چاه ابعاد از موصوف ابعادكه 

 آسانسـور  مقابل در و كابين داخل در زير متن بايستي و بوده ممنوع حريق وقوع زمان در آسانسور از استفاده -27

  : گردد نصب كنندگان استفاده جهت

 آتـش  مواقـع  در آسانسور ودش مي توصيه. نماييد استفاده پلكان از و شده خارج آسانسور از سوزي آتش زمان در(

 انجـام  را تخليـه  عمليـات  بيشـتر  رانـدمان  با ندبه توان تا گيرد قرار نشانها آتش يا ذيصالح افراد اختيار در فقط سوزي

  .)دهند

 طبقه هر فيلتر فضاي( طبقات كليه در حريق ضد ايزوله درب و ها ديوار با هاي خروج سازي مجزا و مستقل -28

   ها زمين زير و )s=n+3 مسكوني

 طبقـه  يك فقط( ندارد وجود رمپ احداث امكان كه زميني زير هاي پاركينگ در خودرو آسانسور از استفاده -29

   .گردد اجرا بايد 15 و 3 مباحث ساختمان ملي مقررات و ضوابط رعايت با )همكف زير

  .شود )البي( ورودي پيش به مجهز، مسكوني غير طبقات در آسانسور -30
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  آسانسور چاه داخلي ديوارهاي بودن صيقلي و صاف -31

   پلكان بندي دور و پله چشم در آسانسور نصب و محلراي اج عدم -32

 چـاه  بـاالي  ديـواره  در اي كركره مناسب و ايمن دريچه نصب:  آسانسور )بازديد دريچه( نجات دريچهراي اج -33

 15 مبحـث  طرايشـ  بـا ، اتاقك در بيرون طرف به شو باز لواليي يا كشويي صورت به 80*60 حداقل ابعاد به آسانسور

  .ملي مقررات

  آسانسور خانه موتور در موضعي حريق اعالم نصب -34

  .استاندارد تاييد قابل و معتبر هاي شركت از آسانسور كيفيت ايمني گواهي اخذ-35

  : فرار پله

ـ  كه شوند اجرا و طراحي اي گونه به بايد خروج مسيرهاي - 36  ميـان  از عبـور  ،يخروجـ  كيـ  بـه  رسـيدن راي ب

 آنهـا  درهاي كه مشابهي فضاهاي و خواب اتاقهاي ها، رختكن كاري، فضاهاي بهداشتي، سرويسهاي انبارها،، آشپزخانه

  .نباشد الزم هستند، شدن قفل معرض در

   مشرف هاي پنجره از فرار پله متري يك فاصله حداقل رعايت -37

  .باشد ميسر آن به واحدها كليه دسترسي و عمومي پلكان از دور فرار پله وضعيت و محل -38

  .يابد كاهش مسير طول از قسمت هيچ در نبايد خروج راه مسير و گردها پا و ها پله عرض -39

   .شود باز فرار پله طرف به فرار پله درب -40

   .گردد اجرا )خيابان يا حياط( آزاد فضاي به مشرف خروجي تراز كف تا بام پشت از فرار پله -41

  .شود گرفته نظر در كمتر سانتيمتر 91 از نبايد خروج هاييدسترس از يك هيچ عرض -42

 آن سـطح  روي بر لغزندگي از ممانعت منظور به الزم تدابير تمام و بوده جنس يك از بايد ها پله تمام خور پا -43

  .گردد اتخاذ

 نظـر  در سـانتيمتر  10 حـداكثر  )عمودي( يداخل حفاظ فاصله و سانتيمتر 80 حداقل فرار پلكان نرده ارتفاع -44

  .)باشد نمي تاييد مورد افقيبه صورت  داخلي حفاظ نصب(. شود گرفته

  .باشد سانتيمتر 120 ارتفاع حداقل و عمودي هاي ميله با محافظ گاردراي دا فرار پله طرف دو -45

  .دشو پوشانده متر ميلي 3 حداقل ضخامت با آجدار ورق با فرار هاي پله كف -46

   .گردد مجهز مناسب سقف به فرار پله اشياء سقوط و آسماني نزوالت ريزش از جلوگيري منظور به -47
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 بينـي  پـيش  برقـي تاسيسـات   هاي نقشه طراحي در( فرار پلكان رمپ هر مسير در اضطراري روشنايي نصب -48

  .)شود

  )بازديد كارشناس نظر طبق( مناسب هاي محل در طبقات هاي شماره و اضطراري خروج عالئم نصب -49

 )اصـلي  و فـرار ( خـارجي  هـاي  پلـه  سـطح  لغزنـدگي  و باران و برف ريزش از جلوگيريراي ب شود مي تاكيد -50

  .شود بيني پيش الزم ايمني تمهيدات

  )ساختمان ملي مقررات 3 مبحث طرايش با مگر( نيست تاييد قابل دوار و پيچ فرار پله -51

  :  ها كش دود 

  .گرفت نظر در بام پشت باالي تا مستقل دودكش لوله يك حرارتي منبع هر رايب بايستي -52

 سانتيمتر 15 پكيج دستگاه و شومينهراي ب و سانتيمتر 10 گازي بخاريهاراي ب دودكش هاي لوله قطر حداقل -53

  .شود گرفته نظر در

 سالم، دودكش يك و شده بندي درز كامالبه صورت  اتصال قطعات و ها لوله طريق از بايد حرارتي وسيله هر -54

 تمـام  در انشعابي گونه هيچ بدون بايد كش دود. شود وصل خود به مختص و مستقلبه طور  و شكستگي و درز بدون 

  .يابد امتداد ساختمان قسمت باالترين تا مسير طول

 نحـوي  بـه  يبايست كالهك اين .گردد مجهز مخصوص كالهك به تهويه لوله يا دودكش هر انتهاي است الزم -55

 جلـو  غيـره  و پرندگان و برف و باران شدن داخل نيز و لوله در هوا معكوس جريان ايجاد و باد ورود از كه شود ساخته

  .كند گيري

ـ  فرم اين شده اعالم موارد خصوص در گاز و برقتاسيسات  محترم مهندسين نظرات -56  و برقـي راي تاسيسـات  ب

  .دارد ارجحيت دودكشها

  .است ممنوع دودكش عنوان به گالوانيزه هاي لوله جاي به آلومينيومي فنري هاي ولهل از استفاده -57

  : شيشه نماي و پناه جان 

 اشـياء  و شيشـه  از اسـتفاده ( تـراس ، بـالكن ، بام پشت اطراف سانتيمتر 80 حداقل ارتفاع با پناه جان احداث -58

 حفـاظ  بايستي گردد، استفاده پناه جان جهت نرده از كه صورتي در )باشد نمي مجاز حفاظ عنوان به اي نيزه و برنده

   .گردد نصب ارتفاع همان با و يكديگر از سانتيمتر 10 حداكثر فاصله به و بوده عموديبه صورت  آن داخلي هاي

  : گردد اجرا و رعايت ذيل موارد شيشه يا سنگ نمايراي اجراي ب تصميم صورت در -59
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  .دشو انتخاب سكوريت نوع از شيشه )الف

  .گيرد قرار نبشي روي سنگ ارتفاع متر سه هر .شود گرفته نظر در 50×50 حداكثر سنگ و شيشه ابعاد)ب

  .باشد عموديبه صورت  شيشه قابهاي و نداشته زدگي پيش ساختمان بر از شيشه نماي اصلي فرم )ج

 ساختماني مصالح با ناهپ جانراي اج طبقه هر در شده تمام كف از اي شيشه نماي به پشت ساختمان داخل از )د

  .ارتفاع همين با نرده نصب يا و سانتيمتر 80 حداقل ارتفاع به

  : ها تهويه، داكتها، گيرها نور 

 در بايسـتي  آن نظـاير  و داخلـي  ي گيرهـا  نور، پلكانها قبيل از، بنا در موجود هاي تنوره يا و قائم بازشوهاي -60 

  .شوند محافظت حريق برابر

 بـا  بافـت  ريز فلزي توري نصب يا و بام پشت نورگيرهاي قسمت در شيشه جاي به دار طلق پلكو از استفاده -61

  .بام پشت نورگيرهاي زير فلزي قاب

   عمومي پلكان و نورگيرها، جهت مناسب تهويه گرفتن نظر در -62

  : تاسيسات

   مسكوني واحد هر در گاز ياب نشت نصب -63

  5mm ضخامت به برق هايتابلوراي ب پالت يا عايق فرش تعبيه -64

   واحد هر جهت جان محافظ يا )RCCB( نشتي جريان ايمني كليد نصب -65

  ساختمان ارتفاع ترين باال در گير برق و دهنده هشدار چراغ نصب -66

  .باشد مي الزامي همكف طبقه و راهروها عمومي، پلكان در اضطراري روشنايي نصب -67

  .شوند انتخاب خودكار عملكرد نوع از بايد اضطراري روشنايي سيستم -68

  .گردد تامين مطمئن و مداوم منبع از بايد خروج مسيرهاي روشناييراي ب نياز مورد برق -69

 طراحـي  نحـوه  شود، مي گرفته كمك باطري نيروي از خروج يها راه اضطراري روشناييراي ب كه مواردي در -70

  .برسد مسئول سشناكار تاييد به بايد آنها شدن شارژ چگونگي و باطريها نوع، سيستم

 واحـدها  و طبقـات  بـرق  بـه  كه طوري به باكس فاير و حريق اعالم سيستمراي ب مجزا برق كنتور بيني پيش -71

  )شود استفاده اتومات فيوز با مناسب، برق موتور از اضطراري مواقعراي ب شود مي توصيه(. باشد نداشته ارتباط

 منبـع  يا چراغ يك شدن خارج با كه باشد اي گونه به بايد نورپردازي طرح و ييروشنا منابع موقعيت و تعداد -72
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  .نرود فرو تاريكي در خروج راه از قسمت هيچ، مدار از روشنايي

 ديوارهـاي  بـا  مجـزا  و مناسـب  داكتهـاي  داخل از دودكشها وتاسيسات  هاي لوله، برق هاي كشي سيم عبور -73

  .حرارتي ايزوله

، تابلوهـا ، كشـي  سـيم  و كشـي  لولـه  لـوازم  قبيـل  از، برقـي تاسيسـات   در استفاده مورد وازمل و مصالح تمام -74

راي دا بايـد  آن نظاير و حفاظتي وسايل، روشنايي وسايل، ترانسفرمرها، مولدها، پمپها موتور، وصل و قطع مكانيزمهاي

  .باشد استاندارد عالمت

 تقسـيم  هاي جعبه و روشناييها، پريزها، كليدها، فيوزها ،كشي كابل از اعم برق شبكه اجزاء در ايمني ضوابط -75

  .گردد رعايت دقيقا

 متعلقات و وسايل از غيره و ها راه چهار و سه، زانوها، خمها انشعاباتراي ب لوله از استفاده با ها كشي سيم در -76

 تـو  هاي كشي سيم در مشابه متعلقات ديگر و پريز و كليد زير هاي جعبه شود استفاده لوله هر مخصوص و استاندارد

  .باشد داشته همگوني استفاده مورد هاي پريز و كليد و كشي لوله نوع با بايد كار

  .شود انجام فوالدي هاي لوله داخل در بايد كار تو و كار رو از اعم ها كشي سيم كليه -77

  .شود نصب و انتخاب حساس اتوماتيك نوع از و مصرفي آمپر با متناسب بايستي برق هاي فيوز -78

  .شود خودداري برق شبكه در پراندگي و متفرقه مصارفراي ب فرعي انشعابات اخذ از -79

 سـيم  نـوع  بـه  مربـوط  مخصوص اتصاالت به مجهز بايد مرطوب و نمناك محيطهاي در رفته كاره ب تجهيزات -80

  .شود گيري جلو تجهيزات و ها لوله داخل به رطوبت نفوذ از تا باشد استفاده مورد كشي

 خورنـده  مـواد  برابـر  در و زنـگ  ضـد  بايد مرطوب و نمناك محيطهاي در رفته كاره ب تجهيزات و لوازم كليه -81

  .باشند مقاوم

  : خروج مسيرهاي 

  ساختمان ملي مقررات سوم مبحث با متناسبمتر  10/1 عرض حداقل با ها خروجيراي اج -82

  .شود باز لوالييبه صورت  و نگردد مسدود روجخ مسير كه يبه طور خروج موافق خروج هاي درب -83

  مربع متر 185 از بيش فضاهايراي ب دوم خروجي -84

 ماننـد  باشـد  نمـي  مجاز باشد شده قفل حريق وقوع زمان در كه دربراي دا فضاهايي از خروج مسيرراي اج -85

   بهمشا فضاهاي و خواب اتاق، ها رختكن، بهداشتي هاي سرويس، انبارها، ها آشپزخانه
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 كند مشخص را طبقه آن شماره كه باشد عالمتيراي دا بايد شود واقع اي طبقه سطح هم كه پله گرد پا هر - 86

 جمله از طيرايش هر تحت كه گردد نصب موقعيتي در و شده تمام كف از متري 5/1 تقريبا ارتفاع در بايد عالمت اين

  .دشو ديده راحتي به طبقه به ورودي درب بودن بسته يا باز

 سـاير  و داخلـي  هـاي  كـاري  نـازك  و تزئينات با متضاد طرحي و رنگ و مناسب موقعيتي بايد خروج عالئم -87 

  .شود ديده آساني به تا باشند داشته ها نشانه و عالئم

 بايـد  .آيـد  در تصـرف  بـه  سـاختمان  عمومي مقاصد با كه خروج تخليه تراز زير طبقات جمله از طبقه هر در -88

   .باشند دسترس در هم از دور جخرو دو حداقل

  :  برداري گود 

 دوازده مبحـث  و كار اداره نامه آيين مطابق برداري گود و برداري خاك، تخريب زمان در ايمني موارد رعايت -89

  .ساختمان ملي مقررات

 ئنمطمـ بـه طـور    هـا  پايه كوبي شمع كه ي، به طورمجاور يها ساختمان مهار جهت سپر و شمع از استفاده -90

  .گردد تامين

  .نباشد متر 5/2 از بيش يكديگر از شمعها فاصله -91

  .شود گذارده خاك مقاومت به توجه با كافي استحكام و ابعاد با مناسب مصالح از هايي پايه شمعها زير -92

  .نباشد بيشتر درجه 30 از سطح با شمع زاويه -93

  مجاور ديوارهاي جهت مقاوم بندهاي پشت از استفاده -94

   ساختمان حمال ديوارهاي چيني ديوار و برداري گود اتمام تا روزي شبانه نگهبان گرفتن نظر در -95

 تابلوهـاي  و روشـناييها  نصـب  و متر 5/1 حدود ارتفاع با گود اطراف متري يك فاصله در مناسب حصار ايجاد -96

  حصار روي بر دهنده هشدار

  :  زمين زير ايمني

  زيرزمين جهت مناسب اكتهايد و طبيعي تهويهراي اج -97

  اتوماتيك حريق اعالم سيستم نصب -98

   مربع متر 185 از بيش مساحت با زمينهاي زيرراي ب دوم خروجيراي اج -99
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  :- اطفايي تجهيزات 

 نظـر  در بـا  نشـاني  آتـش  آب شـبكه  بـه  ساختمان است الزم احتمالي هاي حريق با مقابله امكان لحاظ به -100

  .گردد تجهيز اتوماتيك پمپاژ سيستم و كافي آب ذخيره منبع گرفتن

 انشـعابات  كـه  ي، به طـور الزاميست طبقات تمام در تركيبي نوع از نشاني آتش آب شبكهراي اج و طراحي -101

 و نشـاني  آتش نيروهاي استفاده جهت و اينچ چهارم سه حداقل قطر به متصرفين استفاده جهت طبقات در شده اخذ

  .شود گرفت نظر در اينچ 5/1 انشعاب دو هر ها زيرزمين و اه پاركينگ، استخر در

  .باشد نمي مجاز نشاني آتش آب ذخيره منبع عنوان به استخر از استفاده -102

 و سـازمان  ضـوابط  بـا  مطـابق  بايد ساختمان در حريق اطفاي و اعالم سيستمهاي و نشاني آتش آب شبكه -103

  .شود اجرا نينشا آتش تاييد مورد ذيصالح يها شركت توسط

 طبقه همان سطوح تمامي دهي پوشش قابليت با طبقه هر در شهر آب به متصل هوزريل دستگاه يك نصب -104

  .الزاميست

  .مسكوني هاي مجتمع جهت ايستاده هيدرانت هاي شيرراي اج و طراحي بيني، پيش -105

  سازمان كارشناسان نظر با مناسب، دستي كننده خاموش نصب -106

  سقف 5 زير يها ساختمان براي نشاني آتش و ايمني موارد اجرايي لعملدستورا. 5

 شـهرداري  پروانـه  در شـده  قيـد  كـاربري  با بايد ملك استفاده مورد كاربري باشند داشته توجه محترم مالكين -1

   .باشد داشته مطابقت

  .سانتيمتر 80 حداقل ارتفاع با بام پشتجان پناه  اجراي -2

 حفاظهـاي  بـا  سـانتيمتر  80 حـداقل  ارتفاع با اي شيشه نماهاي و ها پنجره پشت تراس،، پلكان در نرده نصب -3

  .باشد سانتيمتر10 حداقل هم از آنها فاصله كه عمودي

  .خرپشته گير نور زير تاشو دار طلق كوپل يا )مستحكم توري حفاظ( فنس اجراي -4

  شومينه و آبگرمكن و پكيچ براي انتيمترس 15 و بخاري براي سانتيمتر 10 حداقل قطر با دودكش اجراي -5

   گرمايشي وسايل در آلومينيومي دودكشهاي از استفاده عدم -6

  .گرمايشي وسايل از يك هر براي مجزا دودكش تعبيه -7
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  جان پناه روي از سانتيمتر 80 ارتفاع رعايت با مناسب H كالهك نصب - 8

  دود كانال نصب و اجرا صورت در موتورخانه براي مناسب تهويه -9

  .ديوارها و سقف در مناسب بازشوهاي با خرپشته در طبيعي تهويه اجراي -10

 در( اسـتاندارد  اداره و مربوطه شركت از آن كيفيت ايمني گواهي اخذ و پلكان وسط در آسانسور اجراي عدم -11

  )اجرا صورت

   .مربع متر 185 از بيش مساحت با يها زمين زير براي هم از مجزا خروج مسير دو اجراي -12

  .پاركينگ و پيلوت در عريان ستون نداشتن -13

 مسـير  و شود باز خروج سمت به كه يبه طور )شو بسته خود و حريق برابر در مقاوم( خروجي دربهاي نصب -14

  .نگردد مسدود خروج

  .زيرزمين در وجود صورت در و پاركينگ، پلكان در مستقل تغذيه منبع با مناسب اضطراري روشنايي نصب -15

  .واحد هر آشپزخانه در حداقل گاز ياب نشت نصب -16

  ساختمان نقاط تمام در توكار كشي سيم اجراي -17

  .كنتور جعبه يا و برق تابلوي براي ميليمتر 6 حداقل ضخامت با عايق فرش تعبيه -18

  .استاندارد طبق ارت سيم اجراي -19

 كـاربري  گونه هر از عاري پلكان زير( پلكان زير در مشابه موارد و انباري اتاق، ،تاسيسات گونه هر اجراي عدم -20

  ).باشد

  .واحد هر در نشاني آتش سازمان كارشناس تشخيص با مناسب كننده خاموش نصب -21

  )نشاني و خدمات ايمني شهرداري بيرجند سايت سازمان آتش(

  مناطق در نگهبان يا سازه اجراي و برداري گود تخريب، در ايمني مسئل بررسي .6

 اجـراي  و گـودبرداري  تخريـب،  هنگام در مناسب  پايداري ايجاد شهري، هاي سازه و ساخت در مهم مسائل از يكي

 تخريب باعث نگهبان هاي سازه ساخت و گودبرداري تخريب، در ايمني و فني مسائل رعايت عدم .است نگهبان ي سازه

 هـاي  سـازه  انـواع  تـرين  متداول از يكي .است  ه شد شهري ايه ساز و ساخت در گودبرداري مجاور يها ساختمان برخي

 و گـردد  مـي  منتقل نازك ديوار يك به خاك فعال نيروي نگهبان ي سازه نوع اين در .است "توكار هاي ديوار" نگهبان،
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 تقـل من بنـد  پشـت  و دسـتك  مهاربنـد،  بـه  را ها نيرو دارد، قرار آن در معيني فواصل در كه هايي ستون طريق از ديوار

 در و مهاربنـد  نيروهـاي  برابر در خاك، مقاوم رانش نيروهاي كمك به دارد قرار خاك در كه مهاربند گاه تكيه .كند مي

 يـا  فلـزي  هاي صفحه مسلح، بتن جنس از ديوارها معموال .نمايد مي مقابله ي ديواره بر وارد خاك فعال نيروهاي نتيجه

 اجـراي  در الزم ايمنـي  و فنـي  يها دستورالعمل برخي پيشنهاد پردازيم، مي بدان مقاله دراين كه آنچه .باشند مي الوار

 يها ساختمان مجاورت در شده ايجاد هاي گود حفاظت براي كه است خرپايي هاي بند پشت با بتني متداول هاي ديوار

 در بايـد  كـه  عناصـري  مقالـه  اين در .گردد مي اجرا جانبي و ثقلي هاي نيرو برابر در مقاوم مناسب عناصر فاقد  قديمي

 نيـز  و گـردد  بينـي  پـيش  طراحـي  هنگـام  در اسـت  الزم كـه  ايمنـي  مسـائل  همچنـين  و شوند طرح نگهبان ي سازه

 كه مشتركي و عمده اشكاالت و پيشنهاد نگهبان، ي سازه اجراي و گودبرداري از بعد و حين در قبل، يها دستورالعمل

   .است شده بررسي و طرح بوده ريگودبردا مجاور يها ساختمان تخريب ايجاد عامل

 مجـاور،  سـاختمان  توكـار،  ديـوار  نگهبـان،  هـاي  سـازه  تخريـب،  گـودبرداري،  كارگـاه،  ايمنـي :  كليـدي  هاي واژه 

   .شناژ فاقد يها ساختمان بنايي، مصالح يها ساختمان

  :  كليات -2 

 سـنگ  و خاك تركيب از كه ساختماني عناصر انواع از شهري مناطق در ها گودبرداري ي ديواره نمودن پايدار براي

 در .شـود  مـي  ناميـده  "نگهبـان  ي سـازه "ا اصطالح كه شود مي ساخته نگهبان هاي سيستم و ها ديوار اند، يافته تشكيل

 و ها نامه آيين در .است كارگاه ايمني حفظ الزم نكات مهمترين از يكي نگهبان، هاي سازه اجراي و گودبرداري تخريب،

 اجـراي  و گودبرداري تخريب، جهت شفاف و مطلوب صورت به ايمني يها دستورالعمل ،)2و1( مانساخت ملي مقررات

 بـه  .شـود  مـي  احسـاس  خوبيه ب منظور اين براي مناسب هاي نامه آيين تدوين و تهيه به نياز و نيامده نگهبان ي سازه

 هـاي  نامه آيين كشورمان، در جودمو شرايط با ديگر هاي كشور ساخت تكنولوژي و شهرسازي شرايط تطابق عدم دليل

   .دهد پوشش عمليات گونه اين در را الزم ايمني يها دستورالعمل تواند نمي خوبيه ب نيز، ها كشور اين ايمني

 هـاي  سـازه " و "توكـار  هـاي  ديـوار " ،"وزنـي  نگهبـان  هاي ديوار" كه هستند نوع سه بر مشتمل نگهبان هاي سازه 

 تخريـب،  در كارگـاه  ايمنـي  حفـظ  بـراي  پيشنهادي يها دستورالعمل مقاله اين در .شوند مي ناميده "تركيبي نگهبان

 بعد هاي بخش در كه شده، طرح فلزي خرپاي بند پشت و توكار ديوار عناصر با نگهبان هاي سازه اجرايي و گودبرداري

   .پردازيم مي آن به

  : يفلز خرپاي بند پشت و "توكار ديوار" عناصر با نگهبان هاي سازه -3 
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 بتنـي  يـا  فلـزي  سـتون  يـك  آن درون در مشخصـي  فواصل در كه است مسلح بتن ديوار يك از متشكل سازه اين

 فلـزي  سـتون  بـه  يـا  و مهار بتني هاي ستون درون در مطلوبي نحو به مسلح بتن ديوار هاي آرماتور ي شبكه و قراردارد

 بـه  ديـوار  .انـد  ه شـد  متصل هم  به فلزي يا بتني ايه تير ي وسيلهه ب مناسب قائم فواصل در ها ستون .است  شده جوش

 رانش نيروي توسط نگهبان ي سازه بر وارد خاك فعال هاي نيرو و شده مهار خاك داخل در خرپايي بند پشت ي وسيله

 يكـديگر  بـه  ضربدري و افقي عناصر توسط مناسب قائم فواصل در خرپايي هاي بند پشت .شود مي تحمل خاك، مقاوم

   .آيد عمل به جلوگيري ها آن اي صفحه كمانش يا جانبي حركت از تا ردندگ مي متصل

  آن هاي ساز عناصر و نگهبان ي سازه )1( شكل

 ستون، زير شمع -1

   خاك، مقاوم رانش كنندهتامين  شمع -2

  بند، پشت خرپاي ستون -3

  نگهبان، ي سازه خرپاي -4

  مجاور، ساختمان فاضالب يا آب چاه -5

  ،توكار ديوار -6

 مجاور، ساختمان كننده مقاوم ديوار -7

  مجاور، ساختمان مرزي ديوار -8

  كف، به سقف نيروي انتقال هاي شمع -9

  گودبرداري، عمق -10

  گودبرداري، توقف فاصله -11

  خرپا جانبي كمانش طول دهنده كاهش ضربدري عنصر -12

 خاك، مقاوم رانش كنندهتامين  گاه تكيه -13

  خرپا، جانبي كمانش طول ي دهنده كاهش عنصر -14

  گودبرداري، ي ديواره -15

  بند، پشت هاي ستون نصب جهت شده تعبييه چاه -16

  مجاور ساختمان -17
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  نگهبان سازه پالن )الف

  نگهبان سازه نماي )ب

  : زلزله برابر در مقاوم مناسب عناصر فاقد بنايي مصالح يها ساختمان -4

 مـالت  بـا  آجـري  يـا  سـنگي  مصالح از  كه است ييها ساختمان مقاله، اين در اييبن مصالح يها ساختمان از منظور

 در شـده  اسـتفاده  مالت و آجر مصالح و بوده قائم و افقي هاي كالف فاقد و شده ساخته ديگري مالت يا سيمان ماسه

 دليـل  بـه  آن بر عالوه .نيست نيز پارچه يك صلب ديافراگم سقف دارايا بعض نبوده، مناسب فني مشخصات داراي آن

 هـا  ساختمان گونه اين معموال .است شده هوازدگي و فرسايش پوسيدگي، دچار آن در شده استفاده مصالح زياد، قدمت

 سيسـتم  ها ساختمان گونه دراين .نيستند بهرمند نيز كافي و منسجم شالوده از و نبوده مناسبي) 3( ديوارنسبي داراي

 هـاي  ديـوار  از بخشـي  مـوارد  برخي در .اند ه شد ساخته طبقه دو يا يك صورت به و بوده جذبي چاهبه صورت  فاضالب

 بـزرگ  هـاي  بازشـو  يـا  و كم ضخامت داراي يا و بوده مشترك پروژه ساختگاه يها ساختمان با ها ساختمان اين مرزي

   .باشد مي

  : گودبرداري از قبل كارگاه ايمني مسائل -5

 مجـاور  يهـا  سـاختمان  و پروژه ساختگاه گودبرداري يا تخريب به مربوط ايمني مسائل گودبرداري هرگونه از قبل

   .قرارگيرد نظر مد 5-5 و1-5 بند در مندرج شرح به اجرا و طراحي زمان در بايد

  نگهبان ي سازه درطرح ايمني مسائلتامين  -5-1

 رايطشـ  از اعـم  موجـود،  شـرايط  ي كليـه  گـرفتن  نظـر  در شـامل  نگهبان ي سازه طراحي در ايمني مسائل رعايت

 هـاي  نامـه  آيـين  در مطـرح  مفـاد  كليـه  نگهبـان  هاي سازه طراحي و تحليل در .است ژئوتكنيكي و بارگذاري هندسي،

 عمليات انجام ترتيب بندي مرحله داراي مناسب طرح يك .گردد رعايت بايد ]4و2[ نگهبان ي سازه طراحي و بارگذاري

 ژئوتكنيـك  تخصـص  داراي كـه  ذيصـالح  محاسـب  هندسم توسط و است نگهبان ي سازه اجراي و تخريب،گودبرداري

 است الزم نگهبان ي سازه درطراحي كه شده پيشنهاد مجزا صورت به موارد اين ذيل هاي بند در .پذيرد مي انجام است

   .شود درنظرگرفته

  :كلي  پايداري فقدان از جلوگيري جهت طراحي -5-1-1

 افقـي  اعضاي بند، پشتمهار  تير، ستون، ديوار، مانند، اي هساز عناصر از يكي گسيختگي برابر در طراحي -5-1-2

 .هـا  سـتون  ي شالوده و مقاوم رانش هاي نيرو ي كننده تامين ي شالوده ها، بند پشت جانبي كمانش طول ي دهنده كاهش
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 و اتصـاالت  و عناصـر  مختلـف  هـاي  تيـپ  نگهبـان،  ي سـازه  عناصر ي كليه ي نقشه ي تهيه ي دربرگيرنده بايد طرح اين

بـه صـورت    عناصـر  ي عمـده  قسمت المقدور حتي .باشد آن بودن درجا يا ساخته پيش تعيين و آن اجراي بندي مرحله

  .پذيرد صورت نصب محل در اجرايي عمليات كمترين تا شود طراحي ي ساخته پيش

  نگهبان، ي سازه اجراي و گودبرداري تخريب، شده بندي  مرحله اجرايي هاي نقشه ي ارائه و طراحي -5-1-3

  اي، سازه عناصر و زمين در متوا گسيختگي دربرابر طراحي -5-1-4

 در تغييـرات  ايجاد يا فروريختن موجب است ممكن كه نگهبان ي سازه حركات از جلوگيري براي طراحي -5-1-5

  گردد، مجاور ساختمان يتاسيسات يا اي سازه عملكرد تضعيف يا ظاهري شكل

  ديوار، زير يا پشت از قبول قابل غير نشست با مقابله براي طراحي -5-1-6

  زيرزميني، هاي آب جريان در قابل غير تغيير از جلوگيري براي طراحي -5-1-7

   آن، از هايي بخش يا ديوار ي استفاده يا چرخش اثر بر گسيختگي مقابل در طراحي -5-1-8

 حركـت  يـا  هـا،  سـتون  هـاي  نشسـت  و ديوار عمودي تعادل عدم اثر بر گسيختگي با مقابله براي طراحي -5-1-9

  خاك، مقاوم رانش نيروي ي كننده ايجاد هاي گاه تكيه

  .نگهبان ي سازه اجراي و گودبرداري تخريب، ي شده بندي مرحله اجرايي هاي نقشه ي ارائه و طراحي -5-1-10

  : مجاور ساختمان در موجود اي سازه مشكالت با مقابله براي طراحي -5-2 

  :گردد  اجرا و طراحي ذيل موارد المقدور حتي جاورم ساختمان براي

 داخـل  سـمت  در جديـد  كمكـي  ديـوار  ايجـاد  گـودبرداري،  مجـاور  هـاي  ديوار سازي مقاوم براي طراحي -5-2-1

   طبيعي، زمين تراز از نياز مورد ارتفاع با نگهبان ي سازه از بخشيبه صورت  و آن بيرون سمت در يا و مجاور ساختمان

 طريـق  از گـودبرداري،  مجـاور  ديـوار  بـر  وارد سـقف  بـار  از ناشي هاي تنش تمركز با مقابله براي يطراح -5-2-2

 طبقـات  همة براي است ضروري كه زمين كف به آن نيروي انتقال و نياز مورد تعداد به ها، سقف زير در شمع طراحي

   شود، انجام مجاور ساختمان

 گودبرداري نزديك محدودة در مجاور ساختمان ديوار و سقف در نياز مورد يكپارچگي ايجاد براي طراحي -5-2-3

 گـودبرداري  مجـاور  هـاي  سقف كه شرايطي در موضوع اين .گردد مي تعيين گودبرداري عمق به توجه با آن وسعت كه

  .دارد بيشتري ضرورت هستند بزرگتري ابعاد داراي

 و گـودبرداري  ي ديـواره  مـرز  نزديـك  فواصـل  در موضـعي  رطوبت افزايش از جلوگيري جهت در طراحي -5-2-4
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 سـبز،  فضـاي  و باغچـه  آبيـاري  جـوي،  هـاي  ريزش رواناب تجمع جلوگيري طريق از آن، از دورتر فواصل به آن انتقال

   فاضالب، و آب انتقال هاي سيستم نشت و گودبرداري مجاور يها چاه درون به فاضالب و آب ريزش

 پـارك  يـا  تردد درحال وسايل آالت، ماشين شده، دپو مصالح مجاور، يها سربارسازه برابرتأثير در طراحي -5-2-5

   شده

 موجـود،  فاضـالب  يهـا  چاه اي حفره آب فشار و زيرزميني آب هيدرواستاتيكي آب فشار برابر در طراحي -5-2-7

 مـرز  رتـر دو مناسـب  فواصـل  بـه  آن انتقال امكان كه ... و سبز فضاي و باغچه آبياري جوي، هاي ريزش آب  روان نفوذ

   .نگهبان ي سازه مختلف عناصر روي بر آن كلي و موضعي ثيرتا و است نبوده گودبرداري

 قـديمي،  هـاي  گـودال  وجـود  قبيل از گودبرداري مجاور ژئوتكنيكي خاص هاي پديده اثر برابر در طراحي -5-2-8

  ... و قنوات يها چاه ريز، دست هاي خاك

 بـارش  هنگـام  درا خصوصـ  گـودبرداري،  ي ديواره هاي خاك يخ ذوب و يخبندان ي پديده برابر در طراحي -8-2-6

  .شوند مي آب ها برف كه آن از پس روز چند و برف

  : گودبرداري بندي مرحله طرح در مهم ايمني مسائل -5-3 

 مـورد  بـه  و تهيـه  كار ايمني مسائل ي كليه گرفتن نظر در با مناسب بندي مرحله طرح است الزم خاكبرداري براي

 مراحـل  .نگـردد  تهديـد  اي مرحلـه  هـيچ  در كارگـاه  ايمني كه باشد صورتي به بايد خوب طرح يك .شود گذاشته رااج

  .گردد مي پيشنهاد ذيل صورت به آن مهم ايمني مسائل برخي و نگهبان ي سازه يك اجراي

  رمگ بتن با ساختگاه داخل در گودبرداري مجاور فاضالب يها چاه ي كليه كردن پر -1 ي مرحله

 بـه  افـراد  و اشـياء  سـقوط  برابر در كارگران ايمني:  شمع اجراي منظور به زمين اطراف يها چاه حفر -2 ي مرحله

 چـاه  ي ديواره رطوبت افزايش مواقع درا خصوص آن، از بعد و حفاري حين در چاه ي ديواره تخريب برابر در چاه، داخل

  زيرزميني آب زير تراز در حفاري و

   .نصب و جابجايي حمل، ايمني:  ها چاه درون در درجا يا ساخته پيش هاي ونست نصب -3 ي مرحله

  .2 ي مرحله ايمني مسائل:  چاه درون در ستون پي ريزي بتن -4 ي مرحله

  .2 ي مرحله ايمني مسائل:  ساخته پيش ستونهاي براي ها چاه داخل پركردن -5 ي مرحله

 ايـن ( طبيعـي  زمـين  تراز در مجاور، ساختمان پشت مناسب واردي اجراي يا مرزي ديوار سازي مقاوم -6 ي مرحله

 بـه  و اجـرا  سـتونها  بـه  متصـل  شناژهاي يا تيرها برروي و شود مي ساخته مجاور ديوار دوران از جلوگيري جهت ديوار
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  .چيني ديوار موقع در اجسام سقوط در افراد ايمني ).گردد مي تلقي نگهبان ي سازه از بخشي عنوان

 با حفاري خطر برابر در افراد ايمني .گودبرداري توقف ي فاصله تا آالت ماشين ي وسيلهه ب اكبرداريخ -7 ي مرحله

 بـه  اشـياء افـراد و   سـقوط  خطـر  ساختگاه، در موجود ي ها چاه محل خاكبرداري خطر برابر در ديواره، نامناسب شيب

  .توقف ي فاصله در فاضالب چاه وجود خطر مناسب، توقف ي فاصله رعايت عدم خطر گود، داخل

 كـارگران  ايمنـي :  خاك مقاوم رانش ايجاد براي گود كف تراز در بند پشت گاه تكيه اجراي و كني پي -8 ي مرحله

  .گود ي ديواره تخريب خطر برابر در

  .3 ي مرحله ايمني مسائل:  بند پشت مورب عضو نصب -9 ي مرحله

 برابـر  در افراد ايمني:  )متر 5/1 حدود( مطلوب عمق ات دستي روش به توقف ي فاصله خاكبرداري – 10 ي مرحله

 ي فاصـله  در چـاه  وجـود  اثـر  در گـود  ي ديـواره  ناپايداري خطر گود، داخل به آب زه خطر گود، داخل به سقوط خطر

   .توقف

  .3 ي مرحله ايمني مسائل:  بتني ديوار اجراي و توقف ي فاصله بااليي تراز در افقي تيرهاي نصب -11 ي مرحله

  .3 ي مرحله ايمني مسائل:  نگهبان ي سازه ديوار ريزي بتن و بندي قالب آرماتوربندي، -12 ي مرحله

  .3 ي مرحله ايمني مسائل:  بند پشت اي صفحه درون افقي و مورب عناصر اجراي -13 ي مرحله

 ديـوار  و بنـد  تپشـ  ي سـازه  عناصـر  نصب و گودبرداري كامل اتمام زمان تا 13 تا 10 مراحل اجراي -14 ي مرحله

  .توكار

  خرپا جانبي كمانش طول كاهنده عناصر نصب -15 ي مرحله

  .خرپايي بند پشت با آن اتصال ايجاد و فونداسيون ريزي بتن و بندي قالب بندي، آرماتور -16 ي مرحله

  اول طبقه سقف و سازه اسكلت اجراي -17 ي مرحله

  سازه سقف و آن بين الزم اتصال ايجاد و نگهبان سازه خرپاي بريدن -18 مرحله

 گـودبرداري  مدت طول تمام در مجاور ساختمان و  ديواره پايداري ي كننده تهديد مسائل از مراقبت -19 ي مرحله

  .آن از بعد و

  : گودبرداري از قبل پروژه ساختگاه ايمني مسائل -5-4

  : است ذيل شرح به ها بررسي ينا  كه كرد بررسي ساختگاه در را مختلفي موارد بايد گودبرداري انجام از قبل

 سـاختگاه  سـاختمان  بـه  مجـاور  يها ساختمان اتصال چگونگي پروژه ساختگاه ساختمان تخريب از قبل -5-4-1
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 هـاي  سقف يا ها تير هم،  به مرزي هاي ديوار اتصال  ي نحوه و مكان مرزي، مشترك هاي ديوار و گرفته قرار بررسي مورد

 در واقـع  يتاسيسـات  هـاي  داكـت  يـا  دودكـش  هـاي  لوله و ها درگاه نعل و ها بازشو دوجو مجاور، ساختمان دو مشترك

 قـرار  شناسـايي  مـورد  مجـاور،  سـاختمان  ديوار در ها ترك وجود فرسودگي، مالت، و آجر مصالح نوع مرزي، هاي ديوار

   .گيرد

 مناسـب  هـاي  تـوري  ككمـ  بـه  آن روي بر كه فلزي هاي داربست از استفاده با ايمن هاي سقف ساخت با -5-4-2

 سـقف،  بـر  مصـالح  و اجسام احتمالي سقوط برابر در را كافي ايمني ساختگاه، ساختمان تخريب از قبل شده، پوشيده

   .نمود ايجاد  ساختگاه مجاور معابر و حياط ديوار،

 بـا  را ها آن و شناسائي را آن در موجود فاضالب يها چاه پروژه، ساختگاه در تخريب عمليات انجام از قبل -5-4-3

 مصـالح  با ها چاه اين است الزم باشد ساختگاه گودبرداري عمق از بيش ها چاه اين عمق چنانچه .نمود پر مناسب مواد

 مـواد  بـا  آن روي سپس و گردد پر گودبرداري كف تراز از باالتر متر سانتي 50 تا حداقل اي، غوطه بتن يا مايه كم بتن

 بخشي عنوان به و ترسيم نگهبان ي سازه نهايي هاي نقشه در بايد ها چاه اين حلم .شود پر زمين سطح تا ديگر مناسب

   .گردد لحاظ گودبرداري ايمني شرايط طراحي در مسأله شرايط از

 نظارت تحت پروژه ساختگاه ساختمان تخريب عمليات و پذيرفته انجام دقت با بايد تخريب روش انتخاب -5-4-4

 بـر  تخريـب  هنگـام  در تـا  آيد عمل به الزم دقت تخريب تجهيزات و ابزارها انتخاب در بايد .پذيرد انجام ناظر مهندس

 هـم  ديوارهـاي  اسـت  ذكره ب الزما خصوص .نگردد وارد جانبي يا قائم استاتيكي و ديناميكي نيروهاي مجاور ساختمان

   .شود برداشته و تخريب ضربه بدون هاي ابزار و ها روش با مجاور ساختمان با مرز

 موجـود  برقـي  و مكانيكيتاسيسات  هاي انشعاب  است  ضرروي ساختگاه در تخريب عمليات انجام از قبل -5-4-5

   .گردد قطع مربوطه فني كارشناس نظارت با و ذيربط مراجع از مجوز كسب با آن در

 مختلـف  مراحـل  بـه  نسـبت  نـاظر  مهنـدس  و مجـري  مهنـدس ا خصوصـ  پـروژه  در مسـئول  فني عوامل -5-4-6

 مهندسـين  بـين  الزم همـاهنگي  و گرديـده  توجيـه  كـامال  درجا و ساخته پيش عناصر ساخت چگونگي و ريگودبردا

   .آيد عمل به نشده بيني پيش و شده بيني پيش مسائل با مقابله براي طراح مهندس و ناظر مجري،

  : گودبرداري از قبل مجاور يها ساختمان ايمني مسائل -5-5

 بررسـي  مجاور يها ساختمان ساكنين يا مالكين با الزم هماهنگي ايجاد با ذيل واردم بايد گودبرداري انجام از قبل

   .پذيرد انجام و
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 و شـود  داده مجـاور  يهـا  سـاختمان  سـاكنين  بـه  تخريب از ناشي خطرات خصوص در كافي هاي هشدار -5-5-1

 مكـان  المقدور حتي .نمود مفراه ايشان بر را گودبرداري مرز نزديك فواصل در سكونت عدم خصوص در الزم تمهيدات

 و لـوازم  همچنـين  .نمـود  سـكنه  از راخالي جا آن و بيني پيش مجاور يها ساختمان ساكنين سكونت براي را ديگري

 منتقـل  دارد گودبرداري مرز از كافي ي فاصله كه ساختمان ديگر يها قسمت به يا تخليه را سنگين و ارزشمند وسايل

  .گردد

 عبور يا پارك عدم و عابرين عبور عدم براي الزم ي دهنده هشدار هاي تابلو ذيربط جعمرا از مجوز باكسب -5-5-2

 اطـراف  در وزن سـبك  مناسب كشي حصار .كرد نصب مناسب يها مكان در را گودبرداري ي محوطه اطراف در خودرو

 گـودبرداري  از قبـل  را گود اطراف سنگين ديوارهاي المقدور حتي و شود ايجاد مناسب فواصل در گودبرداري ي ديواره

   .كرد تخريب

 هـاي  ديـوار  حركـت  تـرك،  ايجـاد  نشست، احتمال خصوص در الزم هاي بررسي مجاور يها ساختمان در -5-5-4

 سمت از جديد هاي ديوار نياز صورت در و آيد عمل به سقف ريزش يا و ها پنجره و ها در چارچوب ها شكل تغيير مرزي

 اجـراي  سـيماني،  پالسـتر  و مسـلح  بتن ديوار اجراي طريق از ديوار سازي مقاوم ي،مرز ديوار كنار در ساختمان داخل

 در سـقف  هاي تير زير بر مناسب هاي شمع نصب و مرزي هاي ديوار بندكشي مرزي، ديوار هاي بازشو در پركننده ديوار

   .آيد در اجرا به مجاور ساختمان داخل در مناسب يها مكان

 مجـاور  يهـا  سـاختمان  در واقـع  فاضـالب  يهـا  چـاه  ي كليـه  المقدور حتي بايد ريگودبردا انجام از قبل -5-5-4

 آب تـراز  و اسـت  گـودبرداري  نهايي عمق از كمتر گودبرداري مرز از موجود يها چاه ي فاصله چنانچه .گردد شناسايي

 ها آن درون به آب جددم ريختن از جلوگيري و چاه ي تخليه به نسبت است، گودبرداري كف نهايي تراز از باالتر ها چاه

 و حفـر  جديـد  يهـا  چاه دورتر ي فاصله در و پر مناسب مصالح با بايد فاصله اين در واقع فاضالب يها چاه .نمود اقدام

 يهـا  چاه به فاضالب و اجرا فاضالب انتقال جديد سيستم و مسدود شده پر يها چاه به منتهي فاضالب هاي لوله مسير

   .شود منتقل جديد

   .گردد پيدا ها آن غرقابي آبياري از جلوگيري براي مناسب راهكار و شناسايي مجاور ساختمان هاي غچهبا -5-5-5

 چنانچه و شناسايي گودبرداري مجاور معابر كنار فاضالب و آب انتقالتاسيسات  و ها آبرو جداول، ،ها كانال -5-5-6

   .گردند بند آب مناسب ايقع ايجاد با ،وجود دارد گودبرداري ديوار درون به آب زه احتمال

 و نوري فيبر تلفن، ضعيف، يا قوي فشار برق آب، گاز، خط قبيل از حياتي هاي شريان ي كليه عبور مسير -5-5-7
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 مرز مجاور از  چنانچه و شناسايي ذيربط، مراجع از استعالم با گودبرداري مجاور معابر در آن عبور مسير و ... و اينترنت

   .نمود بيني پيش را مضاعفي ايمني هاي احتياط مايندن مي عبور گودبرداري

 مسـئوليت  و جاني و مالي خطرات برابر در را مجاور يها ساختمان گودبرداري، و تخريب گونه هر از قبل -5-5-8

   .نمود بيمه.. . و ثالث شخص و مدني

  : گودبرداري حين در كارگاه ايمني مسائل -6 

  : آيد در اجرا مورد به ذيل منياي موارد بايد گودبرداري هنگام در

 صـورت  ذيصـالح  مجـري  مهندس توسط نظارت، دستگاه يا ناظر مهندس نظارت تحت وگودبرداري تخريب -6-1

   .پذيرد

 در تمـاس  تلفـن  و آدرس سـجلي،  مشخصـات  ي كليه با دقيق صورت به كارگاه كارگران آمار روزانهبه طور  -6-2

   .گردد ثبت مخصوص دفاتر

 اعـالم  و گـودبرداري  ي ديـواره  از دائم مراقبت و موجود ايمني وضعيت بررسي جهت شخصي، حال  همه در -6-3

 در المقـدور  حتـي  .شود گمارده نياز مورد العمل عكس گونه هر يا و گرفتن پناه خطر، از فرار جهت كارگران به هشدار

   .گردد نصب مجاور يها ساختمان ساكنين و كارگران به هشدار و خطر اعالم جهت مناسبي آژير سيستم ه كارگا

 روش يـا  آالت ماشـين  از ه اسـتفاد  با آمده اجرايي هاي نقشه در كه شكلي به اي مرحله صورت به گودبرداري -6-4

 جهـت  .نشود برداشته آالت ماشين از ه استفاد با و باره يك به گودبرداري محل هاي خاك گاه هيچ .پذيرد انجام دستي

 ي فاصله هاي خاك سپس و آالت ماشين ي وسيله به مناسب توقف ي فاصله تا خاك از قسمتي اابتد توان مي گودبرداري

 يـا  هـا  چـاه  آالت ماشـين  بـا  گـودبرداري  از قبـل  مـوارد  گونـه  اين در .شود برداشته دستي روش به گودبرداري توقف

 بـتن  ي وسيله به و شناسايي يخوب به بايد گودبرداري توقف ي ناحيه در موجود ريز دست خاك يا احتمالي هاي گودال

 گود ي ديواره ريزش در خطرناك العاده فوق عوامل از يكي گودبراي توقف ي فاصله در فاضالب چاه وجود .شود پر مگر

 قبيـل  از متعـددي  عوامـل  به آن ي ديواره شيب و توقف ي فاصله عرض .باشد مي مجاور ساختمان به رساندن آسيب و

 مرزي ديوار وضعيت و مجاور ساختمان طبقات تعداد و نوع زيرزميني، آب سطح رداري،ب گود عمق ساختگاه، خاك نوع

 بسـتگي  نگهبـان  ي سازه اجراي و گودبرداري عمليات زمان مدت و آن در قائم و افقي هاي شناژ وجود عدم يا وجود و

 بيشـتر  نبايد آن ي ديواره شيب و گودبرداري عمق سوم يك از كمتر نبايد گودبرداري توقف ي فاصله حال هر در .دارد

   .گردد اختيار يك به چهار از
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 و ازگـودبرداري  اي مرحلـه  هيچ در گردد اجراا عين شده طراحي اي مرحله يها روش بايد گودبرداري درحين -6-5

 انجـام  مراحـل  پي در  پي سرعت و گردد ها ر طوالني زمان مدت براي گودبرداري ي ديواره نبايد نگهبان ي سازه اجراي

   .گردد حفظ بايد كار

 مـورد  اطراف معابر و مجاور يها ساختمان مداومبه طور  بايد آن از پس و سازه نصب و گودبرداري هنگام در -6-6

 تحـت  و اطـراف  معابر و مجاور يها ساختمان كف و سقف ديواره، در آن ابعاد افزايش يا ترك ايجاد .گيرد قرار بازرسي

 يـا  نشسـت  هـا،  شيشـه  برداشتن ترك يا شكستن ها، چهارچوب و ها  درب هاي فشار  يشپ از هايي ر يا گرفتن قرار فشار

 اي ه سـاز  غيـر  و اي سـازه  عناصر شكستگي هاي صدا ايجاد سقف، يا ديوار زمين، روي پوش كف يا موزاييك خاك، تورم

 مـورد  فوريـت  بـه  همسـأل  بايد مواردي چنين در .باشد زمين حركت دليل به است ممكن گودبرداري مجاور ساختمان

 بـه  نسبت و شناسايي را باشد مؤثر مسأله اين بروز در تواند مي كه نگهبان ي سازه از عناصري ضعف .گيرد قرار بررسي

   .نمود اقدام جديد عناصر نمودن اضافه يا عناصر آن تقويت طريق از نگهبان ي سازه تقويت

 نشان تواند مي باشد، ساختگاه خاك ي بقيه رنگ از تر تيره گودبرداري ي ديواره از بخشي خاك رنگ چنانچه -6-7

 نواحي آن در پايداري عدم ايجاد احتمال و باشد گودبرداري مرز حوالي در فاضالب يها چاه يا ها حفره وجود ي دهنده

 نظـر  در ناحيه آن براي تكميلي سازي پايدار هاي راهكار بايد شده مشاهده ي پديده نوع به بسته لذا .بود خواهد بيشتر

   .گرفت

 يـا  يابد افزايش گود ي ديواره از قسمتي رطوبت درصد آن از پس يا گودبرداري زمان مدت طول در چنانچه -6-8

 .است بوده رطوبت اين ايجاد عامل كه است منبعي وجود ي دهنده نشان نمايد، زه گود داخل به ديوار از بخشي از آب

 هـاي  آب عبـور  يـا  آبياري، درحال هاي باغچه وجود فاضالب، يا آب ي هشبك از آب نشت جذبي، يها چاه وجود احتماال

 پايـداري  كاهش احتمال صورت اين در .است مرتبط آب منبع به نحوي به بوده دانه درشت هاي اليه ميان از زيرزميني

 ظرفيـت  ريفـو  افـزايش  و كـاررود  بـه  رطوبت ايجاد منبع حذف در مناسب هاي راهكار بايد و است زياد گود ي ديواره

   .گيرد قرار كار دستور در ناحيه همان در موضعيبه طور  نگهبان ي سازه

 بند، پشتمهار  ديوار، يك مانند اي سازه عناصر از يكي آن از پس يا نگهبان ي سازه نصب هنگام در چنانچه -6-9

 طـول  دهنـدة  كاهش افقي عناصر يا و مقاوم فشار هاي نيرو ي كنندهتامين  ي شالوده يا ها ستون ي شالوده ستون، تير،

 از بـيش  هـاي  نيرو اعمال ي ه دهند نشان برسد، خود گسيختگي يا كمانش حدي، حالت به ها بند پشت جانبي كمانش

 قـرار  اجـرا  مـورد  بـه  نگهبـان  ي سازه تقويت و بررسي را مسألها سريع بايد موارد اين در است، نگهبان ي سازه ظرفيت
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   .گيرد

 بايـد  اسـت  نظـر  مـد  زمينـي  زيـر  آب سـطح  زيـر  تـراز  در نگهبان ي سازه ساخت و داريگودبر هنگاميكه -6-10

 پـايين  و زهكشـي  يهـا  روش گرفتن نظر در با و وضعيت با متناسب را نگهبان ي سازه ساخت و گودبرداري يها روش

 چنـين  در درجـا  ديـوار  اجراي يها روش از بايد المقدور حتي .نمود اقدام.. . و سپركوبي كوبي، شمع آب، تراز انداختن

 اولـين  در و تخليـه  را سـاختمان  بايـد  هـا  ساختمان در ساكن افرادا سريع موارد گونه اين در .نمود نظر صرف مواردي

 دور مرزگودبرداري به نزديك نقاط از سنگين ي اثاثيه و ارزشمند لوازم احتياط جوانب ي كليه گرفتن نظر در با فرصت

   .گردد

 مجـاور  در مصـالح  انبـار  يـا  و كـارگران  يـا  نگهبـان  اسـتراحت  يا سكونت محل كانكس، ك،اتاق استقرار از -6-11

  .شود گرفته نظر در است، گودبرداري مرز از مناسب ي فاصله داراي كه مكاني موارد اين براي و اجتناب گودبرداري

 با كارگاه يها قسمت ي كليه شب در و شودتامين  ساختگاه گودبرداري مكان براي كامل روشنايي سيستم -6-12

 ازبـه تـوان    را گودبرداري ي ديواره يا نگهبان ي سازه از قسمت هر احتمالي خرابي كه نحوي به گردد، روشن كافي نور

  .نمود مشاهده خوبيه ب گود، بيرون

 صـانحه  بـروز  صـورت  دربه توان  تا باشد آماده پروژه محل در اوليه هاي كمك لوازم به مجهز خودرو يك -16-13

  .نمود اقدام درماني مراكز به آنان انتقال يا مصدومين مداواي به سبتن

 در .گـردد  خـودداري  گودبرداري مرز مجاور در خاكبرداري از بارندگي هنگام و  شب زمان در االمكان حتي -6-13

  .گيرد انجام ناظر مهندس نظارت و حضور در خاكبرداري است، الزام مواردي چنين در خاكبرداري كه صورتي

 .پذيرد انجام مناسب فني مهارت داراي كارگران توسط نگهبان ي سازه نصب و ساخت جوشكاري، عمليات -6-14

 كليـه  بـه  مجهـز  و كـار  ي آمـاده  فنـي  مهـارت  داراي كارگر تعدادي نگهبان، ي سازه اجراي اتمام از پس حتي همواره

  .باشند سترسد در نگهبان ي سازه عناصر تقويت يا نصب جهت نياز مورد تجهيزات

 ي سـازه  توكـار  ديـوار  و داشـته  قـرار  بارندگي معرض در گود ي ديواره از بخشي چنانچه بارندگي مواقع در -6-15

 كـه  قسـمتي  تا گود كف تا مناسب پالستيكي بند آب پوشش با است ضروري باشد، نشده تكميل قسمت آن در نگهبان

  )1388عمراني، ( .شود ندهپوشا نمايد، جلوگيري آن پاي و ديوار به آب نفوذ از
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  حادثه و حريق برابر در محافظت دستورالعمل .7

  فاضالب و آب مجاري و ها چاه حفاري

 ويژه به فاضالب آب مجاري و ها چاه حفر در ويژه به فاضالب آب مجاري و ها چاه حفاري عمليات آغاز از قبل -1

، هـا  فاضـالب ، قديمي قنوات قبيل از موانعي كيفيت و وجود خصوص در الزم بررسيهاي بايد، دستي هاي چاه حفر در

 صـورت  در و آيـد  عمـل  بـه  آن نظاير و تلفن، گاز، برق، آب به مربوطتاسيسات  و زمين هاي اليه خاك جنس، ها پي

 ريـزش  خطر، كار هنگام به كه شود تعيين طوري بايد نيز حفاري محل. گردد برقرار تماس ذيربط يها سازمان با لزوم

  . باشد نداشته وجود شده يادتاسيسات  با برخورد يا مجاور ضالباف و قنات نشت يا

 و غبـار  و گرد، گاز نوع هر بايد، فاضالب و آب مجاري و ها چاه حفاري عمليات در كافي تهويه ايجاد منظور به -2

 لـزوم  صـورت  در و شود خارج كار محل از مقتضي طريق به، است مضر افراد سالمتي براي كه ديگر كننده آلوده مواد

  . برسد آنها به سالم هواي همواره تا شوند مجهز مناسب تنفسي هاي دستگاه و ماسك به كارگران بايد

 بـا  متناسـب  بايـد ، است مرتبط فاضالب و آب مجاري و ها چاه حفاري عمليات با آنها فعاليت كه افرادي كليه -3

 . نمايند استفاده فردي حفاظت وسايل از كار نوع

 انتهـاي  و بسته خوده ب را ايمني كمربند و نجات طناب بايد، كني چاه عمليات براي چاه به ورود از قبل نيمق -4

 . باشد نموده محكم ثابتي نقطه در چاه باالي در را طناب آزاد

 . شود پوشانده مطمئن و مناسب و مقاوم مشبك صفحات با ها چاه دهانه، روزانه كار خاتمه از پس -5

  :  احتراق قابل مايعات خصوص در ايمني دستورالعمل 

 موتـور  داغ اگـزوز  روي سـوختني  مـواد  ريخـتن  از و شـود  خـاموش  آالت ماشـين  موتور بايد سوختگي از قبل -1

  . گردد جلوگيري

 نگهـداري  زمـين  سـطح  روي نبايد، باشد مي سانتيگراد درجه 7 از كمتر آنها زني شعله نقطه كه مايعاتي كليه -2

  . باشند شده حفاظت مخازن يا ظروف داخل و ليتر 18 از كمتر هاي ظرفيت در محدود صورت به كه اين مگر، شوند

 و تـابلو ، اگـزوز ، موتـور  روي مـذكور  مـواد  كه باشد شده تعبيه جايي در نبايد سوخت مخازن سرريز و خروجي -3

 . شود ريخته، جرقه ايجاد منابع ساير و باطري، برق كليد

 قبيـل  از، كنـد  مـي  شعله يا جرقه توليد كه وسايلي از نبايد، دارد وجود اشتعال قابل ايعاتم بخار كه جايي در -4
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 . نمود استفاده زا جرقه برقي وسايل ساير و چراغ، گاز پيلوت، سيگار، فندك، كبريت

 باشـند  جذب و محكم كامال درب داراي و بوده نشكن و نسوز جنس از بايد اشتعال قابل مايعات محتوي ظرف -5

 . نمايد مشخص را آنها داخل محتويات كه باشد برچسبي آنها روي بر و

  :  برق و گاز با جوشكاري و برش درخصوص ايمني دستورالعمل

 و جريـان  شـدت ، فشـار  گيري اندازه ابزارهاي و وسايل كليه، حرارتي برش يا جوشكاري عمليات شروع از قبل -1

  . شوند كنترل بايد هوا و گاز هاي شيلنگ همچنين و آن نظاير

 سـاير  بـه  مجهـز  نيز و داشته تن بر جرقه و آتش برابر در مقاوم كار لباس كار هنگام در بايد جوشكار كارگران -2

 عـاري  بايد جوشكاران كار لباس همچنين. حفاظتي دار ساقه دستكش و نقاب، عينك : جمله از فردي حفاظت وسايل

  . باشند اشتعال و قاحترا قابل مواد ساير و نفتي، روغني مواد از

 گـرد  كه هايي دستگاه يا مواد نزديكي در يا و شود مي نگهداري اشتعال و احتراق قابل مواد كه هايي مكان در -3

 يجلوگير حرارتي برش و جوشكاري عمليات از بايد، كنند مي ايجاد انفجار قابل و اشتعال قابل گازهاي يا بخار، غبار و

 . آيدبه عمل 

 جهـت  بايـد ، ندارد وجود حرارتي برش و جوشكاري محوطه از آنها كردن دور امكان كه احتراق ابلق مواد:  تبصره

 آوردن فـراهم  ضـمن  و شـده  پوشـانده  و محصور آتش برابر در مقاوم مواد و صفحات با، احتمالي خطرات از جلوگيري

 . باشد حاضر محل در نيز كمكي فرد يك، كافي و مناسب حريق اطفاء وسايل

 و دود اسـت  الزم، گيـرد  مـي  صورت آن نظاير و روي، قلع پوشش داراي فلزات روي جوشكاري كه مواقعي در -4

  . شوند هدايت كار محل از خارج بها سريع موثر و مناسب طرق به جوشكاري از ناشي گازهاي

 انفجار و اشتعال قابل مواد ساير و روغني و نفتي مواد محتوي قبال كه هايي بشكه و ظروف از نبايد جوشكاران -5

 . نمايند استفاده پايي زير و گاه تكيه عنوان به، اند بوده

 اشـتعال  قابل و انفجار قابل مواد محتوي مخازن و ظروف روي بر حرارتي برش يا جوشكاري عمليات نوع هر از -6

 حاوي قبال كه خالي مخازن و ظروف روي بر حرارتي برش يا جوشكاري عمليات همچنين. آيدبه عمل  جلوگيري بايد

 بخـار  وسيلهه ب كاملبه طور  را آن داخل بايد شود ايجاد انفجار قابل گازهاي آن در است ممكن و بوده مواد گونه اين

 . نمود پر آب وسيلهه ب آن حجم از قسمتي يا و باشد باز كامال آن هاي دريچه و داده شستشو ديگر موثر مواد يا

 حرارتي برش يا جوشكاري مورد نبايد، باشد انفجار و اشتعال قابل مواد از عاري اگر حتي، بسته ظرف نوع هيچ -7
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 . شود ايجاد آن در منفذي قبال كه آن مگر، گيرد قرار

 اسـتفاده  صابون كف از بايد فقط آنها اتصاالت و جوشكاري و كاري برش هاي شيلنگ روي بر يابي نشت براي -8

 . شود

 از و گـردد  قطـع  رگالتـور  و شـير  طريـق  از بايـد  گـاز  جريان، وشكاريج و برشكاري مشعل تعويض هنگام در -9

 . آيدبه عمل  خودداريا اكيد بايد آن انسداد جهت شيلنگ كردن خم قبيل از ايمن غير و خطرناك يها روش

 . شود استفاده پيلوت شعله يا فندك از بايد جوشكاري و برشكاري مشعل كردن روشن براي -10

 عـايق  روكـش  داراي آن كابلهـاي  همچنين و بوده موثر زمين اتصال داراي بايد برقي ريجوشكا دستگاه بدن -11

 . باشد زدگي و خوردگي گونه هر فاقد و مقاوم و محكم

 آتـش  وقـوع  عـدم  از اطمينـان  از پس و بازرسي محل بايد، برشكاري و جوشكاري عمليات گونه هر پايان در -12

  . نمايند ترك را محل، برشكاري و جوشكاري از ناشي هاي جرقه اثر در سوزي

  :  فشار تحت گاز سيلندرهاي از نگهداري و مراقبت خصوص در ايمني دستورالعمل

 آچارهـاي  از لـزوم  صورت در و شود باز آچار و چكش از استفاده بدون و دست با بايد سيلندرها گونه اين شير -1

  .شود استفاده مخصوص

 تـابش  از كـه  شـوند  داده قـرار  بنـا  از خـارج  آزاد فضـاي  در طوري بايد، ندنباش استفاده مورد كه سيلندرهايي -2

  . شوند محافظت، ضربه آمدن وارد نيز و باال حرارت درجه يا خورشيد نور مستقيم

 از اسـت  الزم، آنهـا  آوردن پـايين  و بـردن  بـاال  درا ضمن. شوند پرتاب پايين به ارتفاعي هيچ از نبايد سيلندرها -3

 . شود استفاده مخصوص كالفهاي

 آنها به شعله يا و براده، جرقه كه ي، به طورباشند داشته كافي فاصله برش و جوشكاري محل از بايد سيلندرها -4

 . نرسد

 اتصاالت و آالت شير آلودگي از بايد، )اكسيژن( فشار تحت گاز سيلندرهاي انفجار خطر از پيشگيري منظور به -5

 بـه  آلـوده  دست با آن اتصاالت و اكسيژن گاز سيلندرهاي با تماس از كارگران و شود جلوگيري گريس و روغن به آن

 . نمايند خودداري گريس و روغن

  :  ساختمان دودكش هاي لوله، مورد در ايمني دستورالعمل

   بام پشت تا حرارتي منبع هر جهت مجزا دودكش لوله گرفتن نظر در -1
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   بام پشت در دودكش هاي هلول روي بر )بادگير( راهي ياسه كالهك نصب -2

 :  شود گرفته نظر در ذيل شرح به حرارتي منبع هر براي دودكش هاي لوله سايز -3

  متر سانتي 10 دودكش لوله داخلي قطر:  آشپزخانه هود، معمولي گازي بخاري -4

   متر سانتي 15 دودكش لوله داخلي قطر شوفاژ مشعل، آبگرمكن، پكيج، شومينه -5

 . شود گرفته نظر در متناسب سايز با كانال يا لولهتاسيسات  مهندس نظر با حرارتي ابعمن ديگر جهت -6

  :  عمومي پلكان خصوص در ايمني دستورالعمل

  . شود مجزا ها بخش ساير از شو بسته خود دود ايزوله درب با عمومي پلكان -1

  . يابد كاهش مسير طول از قسمت هيچ در نبايد پاگردها و ها پله عرض -2

 مصالح با ناپلك اطراف هاي ديواره است بهتر(. گردد گچكاري سپس و اندود سيمان ابتدا عمومي پلكان اطراف -3

  )گردد اجرا آرمه بتن

 . شود گرفته نظر در متر سانتي 17 پلكان هر ارتفاع -4

 . شود گرفته نظر در متر سانتي 30 )پلكان( پاخور -5

 باشد بيشتر واحد 10 از ساختمان در واحدها تعداد كه صورتي در و متر سانتي 110 پلكان مفيد عرض حداقل -6

 . شود گرفته نظر در متر سانتي 140 پله عرض حداقل بايستي

 تهويـه  هـا  پنجـره  از يكـي  روي بـر  و نصب پنجره طرف سه حداقل بايستي عمومي پلكان خرپشته قسمت در -7

 . گردد تعبيه مناسب

 سانتي 10 حداكثر بايستي آن داخل )عمومي( حفاظ فاصله و متر سانتي 80 داقلح عمومي پلكان نرده ارتفاع -8

 . شود گرفته نظر در متر

  خرپشته باالي گير نور قسمت در شيشه جاي به دار طلق كوپل از استفاده -9

 داخـل  قسـمت  از نـورگير  زير بايستي، گرديده استفاده شيشه از پشته خر سقف نورگير جهت كه صورتي در -10

 . گردد نصب مناسب توري

 در نيـز  دوم پلكـان  بايسـتي ، نمايد تجاوز واحد چهار از ساختمان در طبقه هر واحدهاي تعداد كه صورتير د -11

 . گردد اجرا و طراحي ساختمان
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  :  )برگشت و رفتبه صورت  ( فرار پله نصب خصوص در ايمني دستورالعمل

 نبايسـتي  باشد شدن قفل معرض در آنها درب كه ... و انباريها، ابهاخو اتاق داخل از فرار پله به دسترسي مسير -1

  . شود گرفته نظر در

  . گردد باز فرار پله طرفه ب بايستي فرار پله درب -2

 . باشد مرتبط آزاد هواي به فرار پله ضلع يك حداقل -3

 . نگردد باز پنجره گونه هيچ فرار متري يك فاصله تا و فرار پله طرف به -4

 . گردد نصب اضطراري خروجي عالئم، خروج مسير رد -5

 . يابد ادامه همكف طبقه تا بام پشت از بايستي فرار پله -6

 . شود گرفته نظر در متر سانتي 28 حداقل )پله كف( پاخور و متر سانتي 18 حداكثر پله هر ارتفاع -7

 . يابد كاهش مسير طول از قسمت هيچ در نبايد خروج راه مسير و پاگردها و ها پله عرض -8

  :  اتومات حريق اعالم سيستم ايمني دستورالعمل

 و )مربع متر 18 از بيش ارتفاع يا و واحد 12 از بيش( مسكوني داراي و تجاري، اقامتي هاي ساختمان كليه در -1

 سـفت  مرحله تا آن اجرايي هاي نقشه(. باشد مي الزامي اتومات حريق اعالم سيستم نصب ... و ها كتابخانه و سينماها

   ).برسد نشاني آتش سازمان كارشناسان تاييد به بايستي، ساختمان كاري

  . گردد نصب ساختمان يها قسمت كليه در بايستي حريق اعالم سيستم -2

 در و گردنـد  نصـب  پـذيرش  قسمت در بايستي اقامتي هاي ساختمان در آژير و )پنل كنترل( مركزي دستگاه -3

 سـاختمان  كـه  صـورتي  در(. گـردد  نصب طبقات بين ما در آژير و پيلوت در مركزي گاهدست مسكوني هاي ساختمان

  ).گردد نصب سرايدار استقرار محل در مركزي دستگاه است بهتر باشد سرايدار داراي

 . باشد كار ادامه به قادر، برق قطع موقع در كه گردد طراحي طوري بايد سيستم اين -4

 . گردد نصب طبقات در نيز دستي حريق اعالم شاسي بايستي فوق سيستم بر عالوه -5

 سيسـتم  ايـن  بايسـتي  )مسكوني انباري و پاركينگ كاربري با بنا زير مربع متر 185 از بيش( يها زمين زير در -6

 . گردد نصب

 . شوند گرفته نظر در محل با متناسب بايستي دتكتورها نوع -7

  :  دستي هاي كننده خاموش ايمني دستورالعمل
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  :  باشد مي الزامي ذيل يها قسمت در كننده خاموش نصب مسكوني يها ساختمان كليه رد

   كيلويي سه اكسيدكربن دي كننده خاموش دستگاه يك كدام هر:  مسكوني واحدهاي -1

   كيلويي شش اكسيدكربن دي كننده خاموش دستگاه يك نصب:  اصلي برق تابلوهاي -2

  كيلويي شش پودري كننده خاموش دستگاه يك نصب ربع مترم 100 هر زايا به:  ها زمينزير و ها پاركينگ -3

 توسـط  هـا  كننـده  خـاموش  ظرفيـت  و تعـداد ( اكسيدكربن دي و پودري كننده خاموش نصب:  ها موتورخانه -4

نشاني و خـدمات ايمنـي شـهرداري     سايت سازمان آتش( ).گردد مي تعيين پايانكار مرحله در نشاني آتش كارشناسان

 )مشهد
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