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 ک42282/ت 61585  : قمبضٌ

 20/03/1388  : تبضيد
 

 

يظيطان ػضً کبضگطيٌ تًؾؼٍ حمل ي وقل ػمًمي ي مسيطيت مهطف ؾًذت زض جلؿٍ مًضخ 

 ضػبيت ثب ي ايطان اؾالمي جمًُضي اؾبؾي َكتم ي ؾي ي يکهس انل اؾتىبز ثٍ 19/11/1387

 ي ثبض وقل ي حمل مسيطيت وبمٍ آييه 30/7/1387 مًضخ َـ41048 ت/ 131401    قمبضٌ وبمٍ تهًيت

 :ومًزوس تهًيت ظيط  قطح ثٍ ضا حًمٍ ي قُط زض مؿبفط

  



3 
 

 

  

 

  

 زض ايه آييه وبمٍ انغالحبت ي ػجبضات ظيط زض مؼبوي مكطيح مطثًط ثٍ کبض مي ضيوس: -1ماده

 ؾتبز مسيطيت حمل ي وقل ي ؾًذت ستاد: -الف

 قًضاي ػبلي َمبَىگي تطافيک قُطَبي کكًض شوراي عالي: -ب

 قًضاي َمبَىگي تطافيک اؾتبن شوراي همتا: -پ

 قًضاي اؾالمي قُط شورا: -ت

تبثغ قُطزاضي ثب  مؿبفطؾبظمبن مسيطيت حمل ي وقل  سازمان مديريت حمل و نقل مسافر: -ث

اػم اظ اوًاع تبکؿي،  مؿبفططيت ي وظبضت ثط ؾبمبوٍ َبي حمل ي وقل ػمًمي اؾبؾىبمٍ مهًة کٍ مسي

 ين، ميىي ثًؼ، مسيجًؼ ي اتًثًؼ ضا ثط ػُسٌ زاضز.

ؾبظمبن مسيطيت حمل ي وقل ثبض تبثغ قُطزاضي ثب  سازمان مديريت حمل و نقل بار: -ج

قُطي اػم اظ قطکتُبي  اؾبؾىبمٍ مهًة کٍ مسيطيت ي وظبضت ثط ؾبمبوٍ َبي حمل ي وقل ػمًمي ثبض

 حمل ي وقل ثبض قُطي ي حًمٍ اي ضا ثط ػُسٌ ذًاَس زاقت.

مسيطيت حمل ي وقل مؿبفط زض قُطَبيي کٍ زاضاي ؾبظمبن  مديريت حمل و نقل مسافر: -چ

حمل ي وقل َمگبوي َؿتىس ايجبز قسٌ ي مسيطيت ي وظبضت ثط فؼبليت ؾبمبوٍ َبي حمل ي وقل مؿبفط 

 مل ي وقل َمگبوي ثط ػُسٌ زاضز.ضا ظيط وظط ؾبظمبن ح
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مسيطيت حمل ي وقل ثبض قُطزاضي زض قُطَبيي کٍ زاضاي ؾبظمبن  مديريت حمل و نقل بار: -ح

حمل ي وقل َمگبوي َؿتىس ايجبز قسٌ ي مسيطيت ي وظبضت ثط حمل ي وقل ثبض ضا ظيط وظط ؾبظمبن حمل 

 ي وقل َمگبوي ثط ػُسٌ زاضز.

قُطزاضي زض قُطَبيي ي مؿبفط مسيطيت حمل ي وقل ثبض  فر:مديريت حمل و نقل بار و مسا -خ

کٍ فبقس َط يک اظ ؾبظمبوُبي يبز قسٌ ثطاي مسيطيت امًض حمل ي وقل ثبض ي مؿبفط َؿتىس ايجبز قسٌ ي 

 مسيطيت ي وظبضت ثط حمل ي وقل ثبض ي مؿبفط ضا ثط ػُسٌ زاضز.

ز ايه آييه وبمٍ ي مقطضات قرهيت حقًقي کٍ ثب ضػبيت مفب شرکت حمل و نقل بار شهري: -د

 ظ  اظ قُطزاضي زض حمل ي وقل ثبضمطثًط، ثب َسف حمل ي وقل ثبض قُطي مًفق ثٍ اذص مجًظَبي ال

 قسٌ ي تحت وظط قُطزاضي فؼبليت مي ومبيس.

قرهيت حقًقي کٍ ثب ضػبيت مفبز ايه آييه وبمٍ ي  شرکت حمل و نقل مسافر شهري: -ذ

قُطي مًفق ثٍ اذص مجًظَبي الظ  اظ قُطزاضي قسٌ ي مؿبفط مقطضات مطثًط، ثب َسف حمل ي وقل 

 فؼبليت مي ومبيس.تحت وظط مًؾؿٍ يبز قسٌ 

مجًظي کٍ ثطاي اقتغبل ثٍ حمل ثبض ي مؿبفط تًؾظ  پروانه اشتغال به حمل بار و مسافر: -ر

قرم حقيقي ياجس قطايظ تحت پًقف قطکت حمل ي وقل ثطاي مست، ذسمت، مؿيط ي محسيزٌ 

 جق ايه آييه وبمٍ ي ؾبيط مقطضات مطتجظ، تًؾظ قُطزاضي نبزض مي گطزز.مؼيه، ع

 -ثطاؾبؼ قبوًن تؼبضيف محسيزٌ ي حطيم قُط،ضيؾتب ي قُطک ي وحًٌ تؼييه آوُب محدوده: -ز

محسيزٌ قُط ػجبضت اؾت اظ حس کبلجسي مًجًز قُط ي تًؾؼٍ آتي زض زيضٌ عطح جبمغ  -1384مهًة 

َبزي قُط کٍ ضًاثظ ي مقطضات قُطؾبظي زض آن الظ  االجطا اؾت.  ي تب تُيٍ عطح مصکًض زض عطح
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قُطزاضيُب ػاليٌ ثط اجطاي عطحُبي ػمطاوي اظ جملٍ احساث ي تًؾؼٍ مؼبثط ي تأميه ذسمبت قُطي ي 

تأؾيؿبت ظيط ثىبيي زض چبضچًة يظبيف قبوًوي مطظ کىتطل ي وظبضت ثط احساث َط گًوٍ ؾبذتمبن ي 

 مطثًط ثٍ تًؾؼٍ ي ػمطان زض زاذل محسيزٌ قُط ضا ويع ثٍ ػُسٌ زاضوس.تأؾيؿبت ي ؾبيط اقسامبت 

 –ثط اؾبؼ قبوًن تؼبضيف محسيزٌ ي حطيم قُط،ضيؾتب ي قُطک ي وحًٌ تؼييه آوُب  حريم: -ژ

 کٍ قُط محسيزٌ پيطامًن فبنلٍ ثسين اضاضي اظ قؿمتي اظ اؾت ػجبضت قُط حطيم -1384 مهًة

طيضت زاضز ي اظ مطظ تقؿيمبت کكًضي قُطؾتبن ي ثرف مطثًط ض آن زض قُطزاضي کىتطل ي وظبضت

 َمبن حطيم مي ثبقس. "حًمٍ "تجبيظ وکىس. زض ايه آييه وبمٍ مىظًض اظ کلمٍ 

 -( قبوًن تًؾؼٍ حمل ي وقل ػمًمي ي مسيطيت مهطف ؾًذت9ثٍ مًجت مبزٌ) -2ماده

ل ثبض ي مؿبفط زض محسيزٌ قُط ( آييه وبمٍ اجطايي قبوًن يبز قسٌ، حمل ي وق2ي مبزٌ ) -1386مهًة 

 ي حًمٍ )حطيم( آن، تًؾظ قُطزاضيُب مسيطيت مي قًز.

قُطزاضي ثطاي اوجب  يظبيف مسيطيتي ذًز زض حمل ي وقل ثبض ي مؿبفط زض محسيزٌ  -3ماده

زض قُطَبي ثب جمؼيت ثب تًجٍ ثٍ قطايظ قُط ي تكکيالت حمل ي وقل ذًز قُط ي حًمٍ مي تًاوس 

وفط، ؾبظمبن مسيطيت حمل ي وقل مؿبفط ي ؾبظمبن مسيطيت حمل ي وقل ثبض زض ثيف اظ يکهس َعاض 

زض ؾبظمبن حمل ي وقل ثبض ي مؿبفط قُطَبي زاضاي ؾبظمبن حمل ي وقل َمگبوي، مسيطيت حمل ي وقل 

 َمگبوي قُطزاضي ي زض ؾبيط قُطَب مسيطيت حمل ي وقل ي مؿبفط تأؾيؽ ومبيس.

 تبکؿيطاوي ، اتًثًؾطاوي )قطکت( ؾبظمبن بفط مي تًاوس اظازغب ؾبظمبن مسيطيت حمل يوقل مؿ -تجهطٌ

 )ي زض نًضت يجًز، قغبض قُطي( ثٍ يجًز آيس. ،
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ثطاي اوجب  ذسمبت حمل ي وقل ثبض ي مؿبفط زض محسيزٌ قُط ي حًمٍ آن، قطکتُبي  -4ماده

کٍ زض قبلت تجهطٌ َبي حمل ي وقل ثبض يب مؿبفط زضين قُطي، زض چبضچًة مقطضات ي قًاويه مطثًط 

تحت مسيطيت قُطزاضي فؼبليت مي ( ايه مبزٌ تأؾيؽ قسٌ ي ثٍ ثجت ضؾيسٌ ثب ذًاَىس ضؾيس 2( ي )1)

 ومبيىس.

مبٌ پؽ اظ اثالؽ ايه آييه  زياظزٌاقربل حقيقي فؼبل زض حمل ي وقل ثبيس ظطف  -1تبصره

 ازامٍ فؼبليت ذًاَىس ثًز. وبمٍ نطفبً زض قبلت قطکت تؼبيوي يب ذهًني ؾبمبوسَي قسٌ مجبظ ثٍ

اقربل حقيقي ي حقًقي فؼبل زض حمل ي وقل قُطي ي حًمٍ اي ثبض ي مؿبفط  -2تبصره

مبٌ اظ تبضيد اثالؽ ايه آييه وبمٍ ي ثط اؾبؼ ثطوبمٍ ظمبن ثىسي قُطزاضي،  زياظزٌمًظفىس حساکثط ظطف 

، ويطيي اوتظبمي اظ ازامٍ فؼبليت ذًز ضا ثب مفبز آن تغجيق زَىس. زض غيط ايه نًضت، ثب اػال  قُطزاضي

 آوُب جلًگيطي ذًاَس ثًز.

ثب تهًيت ايه آييه وبمٍ يظبيف ي اذتيبضات مكبثٍ اقربل حقًقي،  -5ماده

اظ جملٍ آغاوؿُب ي مًؾؿبت زؾتگبَُب،ؾبظمبوُب، وُبزَب، اتحبزيٍ َب، تؼبيوي َب ي تكکلُبي نىفي فؼبل 

زض امًض حمل ي وقل ثبض ي مؿبفط زض محسيزٌ قُطَب ي حًمٍ، ثٍ قُطزاضي ذًزضيي کطايٍ ي مبوىس آوُب 

ياگصاض مي گطزز ي وبمجطزگبن مصکًض مًظفىس ظطف زي مبٌ اظ تبضيد اثالؽ ايه آييه وبمٍ، ؾًاثق، اؾىبز، 

( ايه 10ثىب ثٍ زضذًاؾت قُطزاضي َط قُط اظ کبضگطيٌ مًضًع مبزٌ ) مساضک ي اعالػبت مطثًط ضا 

عي نًضتجلؿٍ، زض اذتيبض قُطزاضيُب ) يب ؾبظمبوُب/ قطکتُب ي ياحسَبيي کٍ ثٍ ومبيىسگي اظ  آييه وبمٍ

 قُطزاضي مؼطفي مي گطزوس( قطاض زَىس.
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قُطزاضيُب مًظفىس ثب ضػبيت مقطضات مطثًط، زض مًاضز شيل ثطاي مسيطيت حمل ي وقل  -6ماده

 ثبض ي مؿبفط زض محسيزٌ قُطَب ي حًمٍ آن اقسا  ومبيىس:

مغبلؼٍ، تُيٍ ي تىظيم ثطوبمٍ جبمغ ي َمبَىگ ثطاي تؼييه ذظ مكي اجطايي حمل ي وقل ثبض ي  -فال

مؿبفط زضين قُطي ي اجطاي آن زض قبلت ثطوبمٍ َبي زضاظ مست، ميبن مست ي کًتبٌ مست پؽ اظ 

 تهًيت زض مطاجغ شيهالح.

 آمًظـ ي فطَىگؿبظي -ة

 (ITSوقل) مسيطيت ي اؾتقطاض ؾبمبوٍ َبي ًَقمىس حمل ي -ح

 مسيطيت ي تًؾؼٍ ؾبمبوٍ حمل ي وقل ػمًمي -ت

 اػمبل ضًاثظ ايمىي حمل ي وقل ثبض مؿبفط -ث

 مؼبيىٍ فىي ذًزضيَب ثط اؾبؼ مقطضات مطثًط -ج

 نسيض پطياوٍ ثُطٌ ثطزاضي قطکتُبي حمل ي وقل ثبض ي مؿبفط ي وظبضت ثط فؼبليت آوُب -چ

 ض ي مؿبفطنسيض پطياوٍ فؼبليت وبيگبن حمل ي وقل ثب -ح

 نسيض پطياوٍ اقتغبل افطاز زض امًض حمل ي وقل ثبض ي مؿبفط -خ

 نسيض ثبضوبمٍ ي ثطگ ثبض ييػٌ) تطافيکي( -ز

 ضاٌ اوساظي ي ازاضٌ پبيبوٍ َبي ثبض ي مؿبفط قُطي ي حًمٍ اي -ش

 اػمبل محسيزيت ظمبوي ي مکبوي ثطاي حمل ي وقل ثبض ي مؿبفط -ض

 بيت شيىفؼبن حمل ي وقل ثبض ي مؿبفطوظبضت مؿتمط ثط ػملکطز ي ضض -ظ
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آييه يب مؿبفط ، آن ثرف اظ  تب ظمبن تسييه ي اثالؽ ضًاثظ ايمىي حمل ي وقل ثبض -7ماده

يب مؿبفط کٍ قبثل اؾتفبزٌ  وبمٍ َب ي زؾتًضالؼمل َبي جبضي مطثًط ثٍ ايمىي حمل ي وقل جبزٌ اي ثبض

 ، مالک ػمل اؾت.زض ايمىي حمل ي وقل ثبض ي مؿبفط زض قُط ي حًمٍ مي ثبقس 

ثطاي ضؾيسگي ثٍ ترلف زض امًض حمل ي وقل ثبض ي مؿبفط، َيئت اوظجبعي ؾٍ وفطٌ  -8ماده

ط تكکيل مطکت اظ ومبيىسٌ قُطزاض، ومبيىسٌ يظاضت کكًض ي ومبيىسٌ قطکتُبي حمل ي وقل ثبض يب مؿبف

مغبثق آييه وبمٍ َبي اوضجبعي مطثًط کٍ ثطاثط مقطضات زض مطاجغ شيهالح تهًيت قسٌ يب مي قسٌ ي 

 وؿجت ثٍ ترلف قطکتُب ي شيىفؼبن ضؾيسگي ي ضأي الظ  ضا نبزض مي ومبيس.قًز 

زؾتگبَُبي اجطايي شيطثظ ثٍ ييػٌ يظاضتربوٍ َبي کكًض، تؼبين، ضاٌ ي تطاثطي،  -9ماده

ويطيي اوتظبمي جمًُضي اؾالمي ايطان، مًظفىس َمکبضي ي َمبَىگي َبي الظ  ضا ثب ثبظضگبوي ي 

 قُطزاضي ثطاي اجطاي يظبيف مقطض زض ايه آييه وبمٍ ثٍ ػمل آيضوس.

ايه آييه وبمٍ زض اؾتبوُب، کبضگطيَي ثٍ ضيبؾت ( 5مبزٌ )ثطاي پيگيطي اجطاي مفبز  -11ماده

 ي قًز.اؾتبوساض ي متكکل اظ اقربل شيل ايجبز م

 مؼبين امًض ػمطاوي اؾتبوساضي ثٍ ػىًان زثيط کبضگطيٌ -الف

 فطمبوسٌ ويطيي اوتظبمي اؾتبن -ة

 قُطزاض قُط مطثًط -ج

 فطمبوساض قُطؾتبن مطثًط -ز

 ومبيىسگبن زؾتگبَُبي اجطايي مطثًط اؾتبن حؿت مًضًع. -َط
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قُطزاضيُب ػملکطز ؾٍ مبٍَ ذًز ضا ثٍ قًضاي َمتب گعاضـ ومًزٌ ي قًضاي َمتب  -11ماده

مًظف اؾت ضمه وظبضت مؿتمط ثط اجطاي مفبز آييه وبمٍ تًؾظ قُطزاضيُب، ػملکطز ؾٍ مبٍَ ضا ثٍ 

يظاضت کكًض)زثيطذبوٍ قًضاي ػبلي( گعاضـ ومبيس. قًضاي ػبلي ثبيس گعاضـ ػملکطز قف مبٍَ 

 ىسي ومًزٌ ي ثٍ ؾتبز اضؾبل ومبيس.اؾتبوُب ضا جمغ ث

يظاضت کكًض مًظف اؾت ضمه وظبضت ثط حؿه اجطاي ايه آييه وبمٍ ي اضظيبثي  -12ماده

ػملکطز قُطزاضيُب، قطايظ الظ  ثطاي اػغبي جبيعٌ مسيطيت حمل ي وقل ثبض ي مؿبفط زضين قُطي ضا 

 فطاَم ي ثٍ ؾتبز گعاضـ ومبيس.

  

 .اؾت ضؾيسٌ جمًُضي ضيبؾت محتط  مقب  تأييس ثٍ 17/3/1388 ايه تهًيت وبمٍ زض تبضيد

  

 پرويز داودي

 معاون اول رئيس جمهىر

 


