
 مصرف سوخت تیریو مد یقانون توسعه حمل و نقل عموم یینامه اجرا نآیی

 
 
 

 ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت یـ وزارت راه و ترابر یجمهور استیر نهاد

 
 اطالعات یـ وزارت ارتباطات و فناور یو معادن ـ وزارت بازرگان عیصنا وزارت

 

  جمهور سییر یو نظارت راهبرد یزیـ معاونت برنامه ر  یمسکن و شهرساز وزارت

 
 حمل و نقل و سوخت تیریمد ستاد

 
و هشتم قانون  یو س کصدیحمل و نقل و سوخت به استناد اصل  تیریعضو ستاد مد رانیوز

هـ  مورخ 39614ت/13934نامه شماره  بیتصو تیو با رعا رانیا یاسالم یجمهور یاساس

 :نمودند بیتصو ریشده را به شرح ز ادیقانون  یینامه اجرا نییآ 4/2/1387

 
 
 
 مصرف سوخت تیریو مد یقانون توسعه حمل و نقل عموم یینامه اجرا نییآ

 
 
 

 :روند یبه کار م ریمشروح ز ینامه در معان نییآ نیـ اصطالحات ذکر شده در ا1ماده

 
نامـه شـماره  بیجمهور، موضـوع تصـو ـسییر ـژهیو ـندگانی: نماـئتیـ ه الف

 4/2/1387هـ مورخ 39614ت/13943

 
 .نامه نییآ نی( ا9حمل و نقل و سوخت موضوع ماده ) تیریـ ستاد: ستاد مد ب

 



ـ  یخدمات کشور تیری( قانون مد5مشمول ماده ) ییاجرا یدستگاهها هی: کلییـ دستگاه اجرا ج

 ،یردولتیغ یعموم یهادهان ایموسسات  ،یـ از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولت 1386مصوب 

 .نام است حیتصر ایکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و  ییدستگاهها هیو کل یدولت یشرکتها

 
باشد.  یم یحمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهردار تیریـ مد2ماده

به  بیجهت تصو 1/7/1387 خیماده را تا تار نیا ییوزارت کشور موظف است دستورالعمل اجرا

 .دیستاد ارائه نما

 
و برون  یارائه کننده خدمات حمل و نقل )درون شهر یها و شرکت ها یـ عملکرد شهردار3ماده

شده و در هر سال  یو رتبه بند یابیحمل و نقل، به طور ساالنه ارز تیریبار و مسافر( در مد یشهر

 .حمل و نقل اعطا خواهد شد تیریمد ژهیو زهیبرتر جا یها و شرکتها یبه شهردار

 
و ششم آذر هر  ستیبه پانزدهم مهر، در ب یساله منته کیمربوط به دوره  یابیارز جیـ  نتا تبصره

 .اهدا خواهد شد زیسال اعالم و جوا

 
 خیو حومه را تا تار یـ وزارت کشور موظف است دستورالعمل بهبود تردد در معابر شهر4ماده

 ییو ابالغ آن دستورالعمل اجرا بیو تا زمان تصو دیبه ستاد ارائه نما بیجهت تصو 1/8/1387

موضوع  ،یحمل و نقل درون شهر یو سامانده یحمل و نقل عموم یاصالح ساختار سامانه ها

نامه شماره  میکل کشور، موضوع تصم 1385( قانون بودجه سال 13( بند )ب( تبصره )1جزء )

 .شود یم ذیاجرا تنف یبرا 1/6/1385ن مورخ 35540ت/63432

 
 یمنیو حذف مشکالت و نواقص ا یی)شناسا یمنیا دیموظف است بازد یـ وزارت راه و ترابر 5ماده

سال  انیموجود را تا پا یانیرشریغ یاصل یو راهها یانیشر ی( راههایشبکه راه در دوره بهره بردار

 اتمامبه  1390سال  انیرا به طور همزمان آغاز و تا پا یساز منیانجام داده و اقدامات ا 1389

 .برساند

 
 یم یشده در راهها الزام ادینقاط  تیموقع یـ تا زمان رفع مقاطع پر تصادف، اطالع رسان1تبصره

 .باشد



 
 یجاده ها الزام شیاز گشا  شیو پ یو قطع هیاول یراه در مطالعات طراح یمنیا یـ بازرس2تبصره

 .باشد یم

 
و مصرف  یمنیکه منجر به بهبود ا یو توسعه، ابداعات و اختراعات قیتحق یـ به طرح ها 6ماده

 .ربط کمک بالعوض اعطا خواهد شد یذ یدستگاهها قیشود، از طر هینقل لیوسا

 
 یستاد، اعتبار الزم را برا یموظف است با هماهنگ رانیا یاسالم یجمهور یـ بانک مرکز7ماده

مصرف  تیریو مد یقانون توسعه حمل و نقل عموم یطرحها یجهت اجرا یبانک التیتسه نیتأم

فشرده،  یعیعرضه گاز طب گاهیو احداث جا زاتیتجه ن،یناوگان، تام یسوخت )توسعه و نوساز

 .دیعامل ابالغ نما ی( به بانکهارهیو غ هاحداث توقفگا

 
اصالح نحوه  یاتیرنامه عملموظفند دستورالعمل و ب یکشور و راه و ترابر یـ وزارتخانه ها 8ماده

بر  ارانهیپرداخت  یکردهایبا رو یمسافر درون و برون شهر یبه حمل و نقل عموم ارانهیپرداخت 

به  بیجهت تصو 1/7/1387را تا  یو تعاون یبخش خصوص تیو استفاده از ظرف ییجابجا یمبنا

 .دیارائه نما ادست

 
و  یخصوص یبنگاهها یموظفند طرح توانمندساز یکشور و راه  و ترابر یـ وزارتخانه ها9ماده

به  بیجهت تصو 1/8/1387 خیرا تا تار یو برون شهر یحمل و نقل بار و مسافر درون شهر یتعاون

 .دیستاد ارائه نما

 
با  ییکاال از مبدأ تا مقصد نها یبیموظف است دستورالعمل حمل ترک یـ وزارت راه و ترابر10ماده

 .دیبه  ستاد ارائه نما بیتصو یبرا 1/7/1387 خیرا تا تار یو شبکه مکمل جاده ا یلیشبکه ر

 
 تیریمد ییموظف است دستورالعمل اجرا یـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک11ماده

جهت  1/7/1387 خی( را تا تاریو برون شهر ی)درون شهر یدر حوادث رانندگ یپزشک یتهایفور

 .دیبه ستاد ارائه نما بیتصو

 



 1390سال  انیتا پا یاز خطوط قطار شهر یـ وزارت کشور موظف است برنامه بهره بردار12ماده

به  بیجهت تصو 1/7/1387 خیتا تار یمال نیو زمان و نحوه تأم نهیبرآورد هز یبند تیرا با اولو

 .دیستاد ارائه نما

 
ها را تا  یانواع کاربر یبراـ وزارت کشور موظف است دستورالعمل الزام به داشتن توقفگاه 13ماده

 .دیبه ستاد ارائه نما بیجهت تصو 1/7/1387 خیتار

 
 یو خطوط اصل یجاده ا یانیشر یموظف است برنامه احداث راهها یـ وزارت راه و ترابر14ماده

 میعال یکردن خطوط و اجرا یکشور، برق یلیسرعت در شبکه ر شی، افزا1390سال  انیتا پا یلیر

 یمال نیو زمان اجرا و نحوه تأم نهیو برآورد هز یبند تیباطات را به همراه اولوو ارت ساتیو تأس

 .دیبه ستاد ارائه نما بیجهت تصو 1/8/1387 خیحداکثر تا تار

 
ـ  یـ رفاه یخدمات یمجتمع ها یموظف است برنامه احداث و ارتقا یـ وزارت راه و ترابر15ماده

استفاده از  کردیاستراحت رانندگان( با رو ی)شامل امکانات مناسب برا یبا امکانات کاف یجاده ا

 .دیبه ستاد ارائه نما بیتصو یبرا 1/8/1387 خیرا تا تار یو تعاون یبخش خصوص تیظرف

 
و کشور موظفند، برنامه بهبود تردد و ارتقاء به  حداقل سطح  یراه و ترابر یـ وزارتخانه ها16ماده

 یرهایمس هیدر کل 1390سال  انیکمتر( تا پا ای تیدر سطح ظرف تردد تی)وضع« هـ»خدمت 

 .ندیابه ستاد ارائه نم 1387مهرماه  انیکالنشهرها( را تا پا تی)با اولو یبرون  و درون شهر یانیشر

 
را با  1390سال  انیتا پا هینقل لیوسا دیو معادن موظف است طرح تول عیـ وزارت صنا17ماده

 .دیبه ستاد ارائه نما بیجهت تصو 1/8/1387 خیحداکثر تا تار لیذ یمحورها

 
 .یمنیو ا یندگیدر مصرف سوخت، آال هینقل لیوسا دیتول یـ استانداردساز الف

 
نفت  ی(، سواریعیـ گاز طب نیگازسوز )بنز هیدوگانه سوز و پا یسوار هینقل لیوسا دیـ تول ب

و دورگه  یسوز کم مصرف و برق نی(، بنزیعیدو سوخته )نفت گاز ـ گاز طب نیگازسوز، سنگ

 (یبرق یدیبری)ه



 
بوس،ون،  ینیبوس، م یدی)اتوبوس، م یحمل و نقل عموم زاتیناوگان و تجه دیـ تول ج

 و ...( یلیو خودکشش، اتوبوس ر یواگن معمول ل،یر و،یلوکوموت

 
و  نیبنز دیتول شیافزا یدر راستا شگاههایپاال یساز نهیـ وزارت نفت موظف است برنامه به18ماده

 .دیبه ستاد ارائه نما بیجهت تصو 1/8/1387 خینفت گاز را تا تار

 
 دیاز تول تیو معادن، برنامه حما عیوزارت صنا یـ وزارت نفت موظف است با همکار19ماده

 ی( و فشارسازهاعیسر یریمتوسط )با سوختگ یگاههایجا ژهیبه و یعیعرضه گاز طب زاتیتجه

 .دیبه ستاد ارائه نما بیجهت تصو 1/8/1387 خیرا تا تار یخانگ

 
 لیوسا یبرا یلیرفسیسوخت با منشاء غ دیاز تول تیـ وزارت نفت موظف است برنامه حما20ماده

 .دیبه ستاد ارائه نما بیجهت تصو 1/8/1387 خیرا تا تار هینقل

 
وزارت آموزش و  ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ژهیبه و ،ییاجرا یدستگاهها یـ تمام21ماده

موظفند برنامه ها و  یانتظام یرویو ن رانیا یاسالم یجمهور یمایپرورش، سازمان صدا و س

مفاد قانون  یدر راستا یغاتیو تبل یفرهنگ ساز یآموزش یگزارش اقدامات خود را از طرحها

 .ندیمصرف سوخت به ستاد ارائه نما تیریو مد یعموم نقلتوسعه حمل و 

 
 یبار گزارش عملکرد دستگاه ها کیجمهور موظفند هر سه ماه   سییر ژهیو انندگیـ نما22ماده

  سییمصرف سوخت به ر تیریو مد یمفاد قانون توسعه حمل و نقل عموم یرا در راستا ییاجرا

 .ندینما میجمهور تقد

 
مصرف سوخت و  تیریو مد یقانون حمل و نقل عموم یاجرا کپارچهی تیریـ به منظور مد23ماده

 استیحمل و نقل و سوخت با ر تیریجمهور، ستاد مد  سییر ژهیو ندگانینما رخانهیاستقرار دب

جمهور در نهاد   سییستاد با حکم ر  سییجمهور به عنوان ر  سییر ژهیو ندگانیاز نما یکی

 .گردد یم لیتشک یجمهور استیر

 



نامه و مصوبات  نییآ نیا یخود در اجرا فیانجام وظا یموظفند برا ییاجرا یـ دستگاهها24ماده

 .ندیمقام دستگاه منصوب نما نیمشخص با حکم باالتر یمجر ئت،یه

 
 .است  دهیرس یجمهور استیمقام محترم ر دییبه تأ 5/6/1387 خینامه در تار بیتصو نیا

 
 
 

 یداود زیـ پرو جمهورسیاول رئ معاون

 
 


