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 سمه تعالیاب

در راستاي تحقق اهداف برنامه پنـجساله چهارم توسعــه اتتاـاديا امتمـاوی ر نرهنجـی ممهـوري اسـيامی ا ـراو ر پ ـرر          

رري ر بهبود رضع گري درلت ر به منظور انزا ش كارا یا بهرهراگذاري امورامرائی به بخش غ ردرلتی ر كاهش تادي س است

به ماده راحـده تـانوو تاسـ    31/9/3133الحات ه مورخ  31قال مسانر داخل ر حومه شهرها موضوع تباره اتوبوسرانی ر نقل ر انت

تـانوو  72نامـه امرا ـی بنـد الـص تباـرهآ  ن 31ر  9ر به استناد مـواد  31/33/3113شـركت راحد اتوبوسرانی در شـهرها ماوب 

بنـد  1ــ1ر مـز   3133ر  3131ر  3129تانوو بودمه سالهاي  39اره ر با تومه به بندهاي ب ر ج تب 3131ر  3129بودمه سالهاي 

مورد تاو ب ه أت محترم رز راو  3/9/33كه تبياً درتار خ  نامه پ وستكل كشورا سه آ  ن 3133تانوو بودمه سال 31الص تباره

براسـا  دسـتورالعمل ابيـاغی كشور ابياغ گرد ـدها كـه به رزارت  3/9/33ا ه 11311/ ت  333191ترار گرنت ر طی نامه شماره 

معارنـت برنامـه هاي شـهري كشـورر رزارت كشورا پ  از تحا ل نظرات اتوبوسرانی 31/9/3131مورخ  12/1/3/713193شماره

ر رزارت تعارو در مهت ا جاد رحدت رر ـها تسـه ل امنـاو مشـاركت مـردم در امـراي ر زي ر نظارت راهبردي ر    ممهور

با ونار ن ز ر ر شرح پ وست اصـياح  شهري توسط نارگاو اتوبوسرانیمل ر نقل ومومی مسانر درروطرح ر بهبود ارائه خدمات ح

 :گرد د

 برداري از آو.اتوبوسرانی شهرها ر بهرهبهسازماو شهردار ها رده ار ها برداري اتوبو  از الص ـ دستورالعمل نحوه راگذاري ر بهره

 اي به بخش غ ردرلتی.داري از خطوط اتوبوسرانی شهري رحومهبرهب ـ دستورالعمل راگذاري اتوبو  ر بهر

 بو  توسط سازماو شهردار ها ر ده ار هاي كشور به بخش غ ردرلتی.ج ـ دستورالعمل نحوه تام ن ر راگذاري م نی

 

 

 برداري آنو بهره به اتوبوسراني شهرهاسازمان شهرداریها و دهیاریها دستورالعمل نحوه واگذاري اتوبوس از 

 فصل اول ـ تعاریف:        

 ررند در ذ ل تعر ص شده است:برخی وبارات كه در ا ن دستورالعمل به اختاار به كار می ـ1ماده        

 شوراي والی هماهنجی تران ك شهرهاي كشور. شورایعالي:        

 م باشدر امور حمل ر نقل همجانی زارت كشور دكه ز ر  مجمووه مسئول از رازماو شهردار ها رده ار هاي كشورس سازمان:           

 شوراي هماهنجی تران ك استاو. همتا:        

باشد كه مسئول ت هدا تا اي با اساسنامه ماوبا ز رنظر شهرداري شهرها میها ر شركتهاي اتوبوسرانی شهري رحومهسازماو اتوبوسراني:        

 توسط نارگاو اتوبوسرانی در شهرها را بروهده دارند.نظارت ر كنترل ارائه خدمات حمل ر نقل ومومی 

 هاي شهري كشور.اتحاد ه اتوبوسرانی اتحادیه:        
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دهیا ب( تحو ل ر تحول ر ج( نظارت ر پا ش گانه الص( سفارشهاي ننی در سازماو تشن ل شده ر رظا ص سهكم ته هاي فني:كمیته        

 گردد.هاي  ادشده توسط رئ   سازماو مناوب میا اوضاي كم تهبرداري را بروهده داردومي ات بهره

 دارد: نفر متخاص بخش حمل ر نقل ر اتوبوسرانی بوده ر رظا ص ذ ل را بر وهده 3اوضاي كم ته ننی شامل كمیته فني سفارش:        

 گردد.ومي اتی ارائه میبوسهاي موردن از كه توسط كم ته ننی الص( تدر ن مشخاات ننی اتوبوسها ر م نی        

 ب( نظارت بر ررند مناتاه ر خر د اتوبو  از كارخانجات طرف ترارداد.        

 آلات ر موظص به انجام رظا ص ذ ل هستند:نفر كارشنا  ماش ن 3: اوضاي كم ته ننی تحو ل شاملكمیته فني تحویل        

 آلات بر اسا  مشخاات ننی مندرج در ترارداد.ترارداد ر تحو ل گرنتن ماش نآلات مورد الص( حضور در كارخانه سازنده ماش ن        

 .سازماوهاي سراسر كشور براسا  ل ست توز ع ابياغی آلات به نما ندگاو اتوبوسرانیب( تحو ل دادو ماش ن        

آلات به كارخانجات سازنده ر نظارت بر اصياح ش نج( انتقال نظرات در انتی از كم ته ننی ومي اتی در خاوص ومينرد ر نقاط ضعص ما        

 و وب مزبور.

 آلات با شرح رظا ص ذ ل هستند:نفر كارشنا  مجرب ماش ن 3حداتل ننی ومي اتی: اوضاي كم ته كمیته فني عملیاتي        

ر ن استانداردهاي متناسب با شرا ط كشور ر آلات موردن از به كم ته ننی سفارشها براسا  آخالص( بررسی ر اويام مشخاات ننی ماش ن        

 آرري ررز.نن

 آلات به كم ته ننی تحو لا به منظور اصياح ر برطرف نمودو معا ب.ب( ارائه گزارش در خاوص نقاط ضعص ماش ن        

 زماو:ها به منظور بررسی ومينرد آنها در خاوص موارد ذ ل ر گزارش آو به ساج( مرامعه به اتوبوسرانی        

 ـ نحوه سرر   ر نجهداري اتوبوسها.3        

 برداري ر كاركرد اتوبوسها.ـ نحوه بهره7        

 ـ بازد د از اتوبوسهاي متوتص ر تحت تعم ر ر بررسی ويت توتص  ا تعم ر.1        

 (CMـ نحوه امراي طرح مراتبت رضع ت )1        

د كه براسا  آ  ن نامه مربوط ز ر نظر اتوبوسرانی نسبت به ارائه خدمات حمل ر نقل نباشی میاشخاص حقوتی  ا حق ق بخش غیردولتي:        

 نما ند.مسانر در شهرها ر حومه آنها اتدام می

نجهداري برداري ر آلات به ونواو نما نده شوراي همتا مسئول طرح بهرهدر هر  ك از استاندار ها  ك نفر كارشنا  مجرب در ماش ن تبصره ـ        

 گردد.به نه سامانه اتوبوسرانی تع  ن می

 فصل دوم ـ كلیات:        
 پذ رد.توسط سازماو ر براسا  مشخاات ننی ارائه شده توسط كم ته ننی ومي اتی صورت می اخر د اتوبو  موردن از اتوبوسرانیـ 2ماده        

نظارت بر ررند تحو ل آنها از كارخانه به لحاظ انطباق  اسهاا ر كم ته ننی تحو لكم ته ننی ومي اتی تع  ن مشخاات ننی اتوبو ـ1تبصره        

 اتوبوسهاي تحو يی با مشخاات ننی ابياغی را بروهده دارند.

است در ها از لحاظ آموزش ننی ر ن ز تأم ن تطعات ر لوازم  دكیا سازماو موظص بمنظور نراهم نمودو امناو پشت بانی اتوبوسرانی ـ2تبصره        

 ب نی در تراردادها نسبت به موارد ذ ل اتدام نما د:سهم آموزش پ ش %3تراردادهاي منعقده با كارخانجات خودررساز از محل

 ها با حضور اسات د مجرب داخيی ر خارمی.الص( آموزش كاركناو ننیا معارناو ر مد راو اتوبوسرانی        

 ی پرمارف اتوبوسها.ب( تشن ل بانك تطعات ر لوازم  دك        

بو ا برحسب بو  ر م نیدي سوزا اتوبو ا مها اوم از د زلی  ا گازطب عیتع  ن نوع خودرر موردن از اتوبوسرانینحوه توز ع ر ـ3ماده        

 گردد.با همناري اتحاد ه ته ه ر اويام می سازماورضع ت شهرها توسط 

پذ رد. چنانچه در شهر داراي هواي آلوده صورت می 3در اتانوو برنامه چهارم توسعه 17براسا  مادهتوز ع اتوبو  گازطب عی سوز  تبصره ـ        
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 سوز به آنها ن ز تحو ل خواهد گرد د.( براي اتوبوسها نراهم گرددا اتوبو  گاز طب عیCNGبرداري از ما جاههاي سوخت )سا ر شهرها امناو بهره

هاي مرتبط ها ر دستورالعملهاا بخشنامهنامهها موظفند ضمن روا ت كي ه آ  نها بوده ر اتوبوسرانید اتوبوسرانیناظر برومينر اسازماو ـ4ماده        

برداريا تعم ر ر نجهداري ر ر زيا بهرههاي مختيص اوم از تحو ل اتوبو ا برنامهماهه از ومينرد اتوبوسرانی در بخش 1ابياغی رزارت كشورا گزارش

 ارائه نما ند.سازماو درلتی ته ه ر به ومينرد بخش غ ر

نامه مربوطه تحت نظارت اتوبوسرانیا نسبت به ارائه خدمات حمل ر نقل ومومی مسانر در شهرها بخش غ ردرلتی كه براسا  آ  ن ـ 5ماده        

 گردد.نامه براي نارگاو مینما دا مشمول كي ه ضوابط ر خدمات مندرج در ا ن آ  ناتدام می

ا رانندگاو ر سازماوحداتل به تعداد در برابر تعداد اتوبو  خر داري شده توسط سازماو سازندگاو اتوبو  موظفند تحت نظر  تبصره ـ        

د دگاوا گواهی آموزش ر تا  د صياح ت رانندگی با اتوبو  كاراو مربوطه معرنی شده را آموزش دهند ر در صورت مونق ت آموزشسرر  

نما ند ر ا ن موضوع مزر لا نفك ترارداد است. كم ته ننی تحو لا برررند آموزش ر تحو ل اتوبو  به رانندگاو آموزش د ده  موردنظر را صادر

را موردنظر نظارت كرده ر تخيفها را به سازماو گزارش خواهد نمود. بد هی است اتوبوسرانی نقط توسط انراد آموزش د ده ر داراي صياح ت مذكو

 را تحو ل بج رد. توانند اتوبو می

 هاي شهري كشور:فصل سوم ـ تامین اتوبوس اتوبوسراني        

سازماو براسا  اوتبارات تخا ای در بودمه سنواتی كل كشور براي توسعه نارگاو اتوبوسرانی شهرها موظص به خر د ر تخا ص  ـ 6ماده        

 باشد.ها میاتوبو  براي اتوبوسرانی

در ارائه خدمات حمل ر نقل ومومی مسانر به شهررنداو توسط  سازماوها موظص به روا ت ضوابط ر مقررات ابياغی سرانیاتوبو ـ1تبصره        

 باشند.ها مینارگاو مينی ر خاوصی اتوبوسرانی

نامه راسا  تاو بهاي راگذاري موظص به پرداخت سهم شهرداري از ت مت اتوبو  كه بها براي تحو ل اتوبو اتوبوسرانیـ 2تبصره        

ت مت اتوبو  تع  ن گرد ده است( كه در رمه  %3/32براسا  ماوبه مربوطه  3133باشد. )م زاو آو درسالشودا میمربوطه به رزارت كشور ابياغ می

 گردد.سازماو پرداخت می

برداري از باشد. رضع ت بهره ص  انته به آنها میهاي تخاسال از اتوبو  31برداري حداتل به مدتها موظص به بهرهاتوبوسرانی ـ3تبصره        

 باشد.برداري از اتوبوسهاي  ادشده توسط كم ته ننی ومي اتی میسال استفاده از آنها منوط به تائ د امناو بهره31ها پ  ازاتوبو 

از اتوبوسهاي  ادشده توسط كم ته ننی ومي اتی ر  بردارياز رده خارج نمودو اتوبوسهاي نرسوده منوط به تا  د ودم امناو بهره ـ4تبصره        

 باشد.روا ت ضوابط ر دستورالعميهاي از رده خارج نمودو اتوبوسهاي نرسوده می

برداري از اتوبو  بدل ل نرسوده بودو )مينی ر خاوصی( به ازاي هر سه دستجاه اتوبو  نرسوده كه در صورت تا  د ودم امناو بهرهـ 7ماده           

 گردد.گردد  ك دستجاه اتوبو  نو توسط سازماو بدرو اخذ رمه ما جز ن میرده خارج میاز 

 باشد.و  نرسوده منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط راهنما ی ر رانندگی شهر ذ ربط میباز رده خارج نمودو اتو تبصره ـ        

 ها:برداري اتوبوس توسط اتوبوسرانيفصل چهارم ـ بهره

ها ل ت ارائه خدمات حمل ر نقل ومومی به شهررنداو توسط كي ه نارگاو اتوبوسرانی )خاوصی ر مينی( بروهده اتوبوسرانیمسئو ـ 8ادهم        

برداري از نارگاو خاوصی را ن ز برداري نارگاو مينی اتوبوسرانیا نظارت بربهرهموظفند ضمن تام ن امناو بهره باشد ر سازمانهاي اتوبوسرانیمی

 هده داشته باشند.برو

شوراي اسيامی شهرهاا  ها با همناريهاي حمل ر نقل ومومی توسط شهرداريبا تومه به ضرررت اصياح ساختار سامانه ـ1تبصره        

گذاري خدمات هاا اصياح نحوه ت متهاي ماري اتوبوسرانیا نسبت به كاهش هز نهسازماوها موظفند ضمن امرا ر روا ت تمه دات ابياغی اتوبوسرانی

 ر اخذ ماوبه شوراي اسيامی شهرها اتدام نما ند.سازماو حمل ر نقل ومومی توسط اتوبو  براسا  دستورالعمل ابياغی 
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با ست نسبت به تاس   با تومه به بالا بودو هز نه ب مه شخص ثالث اتوبو  براي اتوبوسران هاا سازماو ضمن تام ن اوتبار مربوطه می ـ2تبصره        

نسبت به نراهم نمودو شرا ط ر تسه ل امناو ب مه شخص ثالث نارگاو حمل ر  اايندرق ب مه نارگاو حمل ر نقل ومومی مسانر ر  ا پوشش ب مه لحظهص

 مطابق سا ر شغيهاي خدماتی انجام دهد. %37به  %11نقل ومومی اتدام نما د. همچن ن پ ج ري لازم براي كاهش نرخ ب مه تام ن امتماوی از 

سازماو موظص است همه امور مربوط به اوتبارات ماري ر ومرانی اتوبوسران ها را تا حاول نت جه نها ی ر رار ز رمه به حساب  ـ3تبصره        

 ر رزارت اموراتتااد ر دارا ی را پ ج ري نما د. معارنت برنامه ر زي ر نظارت راهبردي ر    ممهوردر  اتوبوسرانی

 31بند )ب( تباره« 3» نامه امرا ی مزب نی در آ  نشهرهاي داراي سامانه اتوبوسرانی موظفند ضمن امراي تمه دات پ ش شهرداري ـ9ماده        

الامناو توسط ر براسا  شرح خدمات ماوب شورا عالی ر حتی سازماوكل كشور نسبت به انجام اتدامات ذ ل با هماهنجی  3133تانوو بودمه سال

 اياح ر  ا مهندس ن وضو سازماو نظام مهندسی ساختماو )داراي تخاص تران ك(ا انجام دهند ر سازماو موظص به نظارت مشارر ن ر پ مانناراو ذ

 باشد:برحسن امراي آو می

 رري.هاي ماري ر انزا ش بهرهـ سازماندهی مناسب در ساختار ن رري انسانی در مهت كاهش هز نه3        

 اختار تجه زات ر نارگاو اتوبوسرانی.ـ سازماندهی مناسب در س7        

  ـ برآرردو انتظارات مسانراو ر انزا ش مطيوب ت استفاده از نارگاو حمل ر نقل ومومی از نظر كمی ر ك فی از تب ل:1        

تظار در ا ستجاه با تنظ م به نه زمانی حركت آنهاا كاهش تاخ ر ر كاهش مدت زماو ان بهبود شرا ط داخيی ر ظاهري نارگاوا بهبود نظم برنامه        

سواري با ا جاد توتفجاه درچرخه در ا ستجاه ر درچرخه بر در ميو اتوبو  سرناصيه زمانیا كاهش زماو دسترسی به ا ستجاه اتوبو  از طر ق درچرخه

هاي نو ن  ا بل استفاده معيولاو ر سا ر ررشارتفاع  ا تابراي حمل ر نقل ترك بیا انزا ش سروت متوسط مابجا ی با اتوبو ا استفاده از اتوبو  كم

 تعداد مسانراو با مد ر ت مناسب. %71برداري ر در نت جه انزا ش حداتلبه نه بهره

 ـ ناب ا ستجاه ر سرپناه مناسب ر تابيوي استاندارد با اطياوات لازم در ا ستجاه ر انتقال ا ستجاه به پهيوگاه معابر.1        

 اي.تعم رگاهی ر كاهش م زاو خرابی دستجاهها با كنترلهاي منظم دررهـ مد ر ت  3        

ب ـ ناب تجه زات رناهی داخل اتوبوسها نظ ر كولرا راد وا تيو ز وو ر بيندگو ر سامانه نما شجر ر اويام صوتی ا ستجاه ر مس ر ر رنع معا  1        

 رناهی.

 (.CMآلات از طر ق آنال ز ررغن )مراتبت رضع ت ماش ن ـ نراهم نمودو شرا ط لازم براي امراي طرح2        

 .CMـ تع  ن ر تشن ل ت م ننی به منظور بازرسی ر كنترل سرر   ر نجهداري ر تعم ر اتوبوسها ر چجونجی امراي طرح  3        

 ـ تأم ن نضاي سرپوش ده به ونواو انبار ننی تطعات ر روا ت شرا ط كامل انبارداري.9        

 مس ر اتوبوسرانی با خدمات ر امنانات مانبی. 31تا 1سوارهاي با ظرن تـ مطالعه ر طراحی پارك31        

 منظم در مس رهاي وبوري از پارك سوارها ر توتفجاههاي ومومی. ـ ا جاد ا ستجاه كنار توتفجاههاي طبقاتی ر سرر  33        

دستجاه با امنانات مانبی ر تجه زات  111جاه استاندارد اتوبو  شهري با ظرن ت حداتل ـ مطالعها طراحی ر احداث تعم رگاه ر توتف37        

 كارگاهی لازم بو ژه مهت استفاده بخش غ ردرلتی.

 ـ مطالعه امناو سنجی ر اخذ مجوز تاس   آموزشنده  ا ا جاد رشته تحا يی در هنرستاو ننی  ا كار ر دانش به منظور مذب ر ترب ت ن رري31        

 انسانی موردن از اتوبوسرانی در مركز استاو.

 برداري از سامانه كارت بي ت.ـ خر دا ناب ر بهره31        

 ـ تجه ز ا ستجاههاي اتوبو  به سامانه نما شجر ر اويام صوتی ا ستجاه ر مس ر اتوبو .33        

 زسوز در شهرهاي داراي گاز شهري.اندازي تعم رگاه مخاوص اتوبوسهاي گاـ مطالعها طراحی ر راه31        

 ـ مجهز نمودو تعم رگاه مركزي اتوبوسرانی به ابزار ر تجه زات پ شرنته تعم رگاهی برحسب نوع اتوبو  بو ژه كام ونت براي تعم رگاه س ار32        

 ر امداد.
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معا ساماندهی حمل ر نقل ر تران ك شهري ر سا ر موظص است تمه دات لازم براي ومي اتی نمودو نتا ج مطالعات ما سازماو ـ11ماده        

 ها نراهم نما د.مطالعات موردي براي سامانه اتوبوسرانی را با همناري شهرداري

 ته ه ر ابياغ نما د. را ماه پ  از ابياغ ا ن دستورالعمل شاخاهاي ارز ابی كمی ر ك فی اتوبوسران ها7شورا عالی موظص است حداكثرـ 1تبصره        

معارنت  ماهه به 1ماهه به رزارت كشور ر 1هاا گزارشهاي سازماو موظص است از طر ق پا ش شاخاهاي ابياغی براي اتوبوسرانی ـ2تبصره        

 ارسال نما د.برنامه ر زي ر نظارت راهبردي ر    ممهور

رري اتوبوسرانیا توسط براسا  ا ن دستورالعمل ر بهره ان هابراسا  ومينرد آنها ر كارا ی اتوبوسرا اارز ابی مد راو اتوبوسرانی ـ11ماده        

 سازماو با اوزام كارشناساو متخاص ر به صورت سرزده با اوطاي امت ازات مثبت ر منفی رحما تهاي لازم انجام خواهد شد.

 ها:فصل پنجم ـ تعمیر و نگهداري اتوبوس توسط اتوبوسراني        

اي ها موظفند شرا طی نراهم نما ند تا تعم ر ر نجهداري اتوبوسها به گونهاده به نه از امنانات مومودا اتوبوسرانیبه منظور استف ـ12ماده        

 برداري ممنن باشد.برداري كامل از كل نارگاو اتوبوسرانی در شهرها در طول درراو بهرهصورت گ رد تا امناو بهره

نعقده با كارخانجات طرف ترارداد براي تام ن اتوبو  موردن از اتوبوسران هاا شرا طی نراهم نما د تا سازماو با د در تراردادهاي م ـ1تبصره        

 سال خدمات پ  از نررشا تام ن تطعات ر لوازم  دكی موردن از را تعهد نما د.33سال درراو ضمانت ر 7كارخانجات طرف تراردادا در طول حداتل 

در صورت توتص  درراو گارانتیدر ست در تنظ م ترارداد با شركتهاي سازنده اتوبو  تمه داتی نراهم آررد تاموظص ا سازماو _ 2تبصره            

 ب ش از  ك هفته اتوبو  بدل ل نقداو تطعات  دكیا مدت خواب اتوبو  به ا ام درراو گارانتی اضانه گردد.

خسارات ودم النفع )مهت مبراو ضرر ر ز او رارده به دارنده اتوبو  كه در اثر كارخانجات طرف ترارداد با د متعهد به مبراو  _ 3 تبصره           

ميزم به اخذ تعهدات ضمانت نامه سازماو نقداو تطعات ر لوازم  دكیا خارج از حد نرمال متوتص راز در آمد مستمر ساتط شده ( گردند بهم ن منظور

 باننی از كارخانجات سازنده اتوبو  م باشد.

موظص است سالانه اوتبار  ارانه بي ت اتوبوسران ها ر خر د لوازم ر تطـعات  دكی اتوبوسـران ها در بودمه سـنواتی پ شـنهاد سازماو   _ 4هتبصر        

 ر پـ  از تخـا ص ب ن اتوبوسران ها توز ع نما د.

اتي میا نش ب ر نرازا شرا ط تعم ر ر نجهداريا با در  با د تداب ر لازم به نحوي اتخاذ شود كه براي هر شهر با تومه به شرا ط ـ13ماده        

م ر ر نظرگرنتن تدرت ر سروت ر امنانات مانبی لازم براي اتوبوسهاا از تنوع در راگذاري اتوبو  ميوگ ري گردد تا از مشنيات تام ن تطعات ر تع

 نجهداري ر انبارداري مضاوص پ شج ري شود.

 داري از خطوط اتوبوسراني شهري و حومه شهري به بخش غیردولتيبرستورالعمل واگذاري اتوبوس و بهرهد

 فصل اول ـ تعاریف: 
 ررند در ذ ل تعر ص شده است:برخی وبارات كه در ا ن دستورالعمل به اختاار به كار می ـ1ماده        

 شوراي والی هماهنجی تران ك شهرهاي كشور. شورایعالي:        

 .كه ز ر مجمووه مسئول از رزارت كشور در امور حمل ر نقل همجانی م باشدار ها ر ده ار هاي كشورزماو شهردسا سازمان:        

اي با اساسنامه ماوبا ز رنظر شهرداري شهرها است ر سازماو اتوبوسرانی  ا شـركت راحد اتوبـوسرانی شـهري ر حـومه اتوبوسراني:        

 حمل ر نقل ومومی توسط نارگاو اتوبوسرانی در شهرها را بروهده دارد.مسئول ت هدا تا نظارت ر كنترل ارائه خدمات 

 هاي شهري كشور.اتحاد ه اتوبوسرانی اتحادیه:        

باشد كه براسا  دستورالعمل مربوط ر ن ز شرا ط مندرج در نال درم ا ن دستورالعملا اشخاص حقوتی  ا حق قی می بخش غیردولتي:        
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هاي متقاضی )تبل از راگذاري نما ند كه به نامارائه خدمات حمل رنقل ومومی مسانر در شهرها ر حومه آنها اتدام مینسبت به ز رنظر اتوبوسرانی 

 شود.بردار )بعد از راگذاري اتوبو  ر خط( خوانده میاتوبو  رخط( ر بهره

 ه ز ر را بروهده دارند:گانهاي ننی در سازماو تشن ل شده ر رظا ص سهكم ته هاي فني:كمیته        

 دهی )كم ته سفارش(.الص( سفارش        

 گ ري )كم ته تحو ل(.ب( تحو ل        

 برداري )كم ته ومي ات(.ج( نظارت ر پا ش ومي ات بهره        

 آمده است.« آو يبردارها ر بهرهاتوبوسرانیبه  سازماودستورالعمل نحوه راگذاري اتوبو  از » ها در رظا ص كم ته        

 فصل دوم ـ شرایط متقاضیان غیردولتي        

متقاضی حقوتی )خاوصی ر تعارنی( با ستی داراي شركت با شماره ثبت شده در اداره ثبت شركتها با موضوع نعال ت ارائه خدمات  ـ2ماده        

 حمل ر نقل مسانر باشد.

ر اشتغال به كاركناو درلت ر همچن ن شركا  ر سهامداراو شركتهاي رابسته به درلتا شهردار ها ر  برداريگذاريا بهرههرگونه سرما ه ـ3ماده        

 باشد.شركتها  ا سازمانهاي اتوبوسرانی مادام كه به خدمت در دستجاههاي مربوط اشتغال دارند ممنوع می

توسط اشخاص حق قی ر حقوتی مستيزم روا ت شرا ط ذ ل براي برداري از اتوبو  ر خطوط اتوبوسرانی راگذاري اتوبو  ر بهره ـ4ماده        

 باشد:كاركناو ر رانندگاو بخش غ ردرلتی می

 سال 13ر حداكثر  سال سن.71ـ داشتن حداتل         

 اي  ا كاردانش مرتبط ر حداتل د پيم.ـ داشتن گواهی كاردانی  ا د پيم ننی ر حرنه        

 ت  ا معان ت از خدمت رظ فه ومومی.ـ داشتن برگ پا او خدم        

سال از تار خ در انت 3الامناو در سال ر در شرا ط استثنا ی ر كمبود راننده حداتل ـ دارا بودو گواه نامه معتبر رانندگی براي رانندگاو كه حتی        

 اند.اخذ گواهی صياح ت رانندگی با اتوبو  از اتوبوسرانی گرد دهآو گذشته ر مونق به

 ـ داشتن تاهل.        

 ر اوتقاد به د ن اسيام ر ا  نی از اد او رسمی كشور ـ تابع ت ممهوري اسيامی ا راو.        

 ـ نداشتن سو  پ ش نه.        

 ـ ودم اشتهار به نساد اخياتی.        

 ـ ارائه گواهی صحت بدنی ر ننري ر ودم اوت اد به موادمخدر ر مشرربات النيی.        

 ـ التزام به روا ت شئونات اسيامی.        

 ـ نداشتن شغل د جر.        

سال از م زاو حداتل تحا يات مطيوب )كاردانی ننی مرتبط(  31سال تجربه رانندگی اتوبو  شهريا  ك سال ر حداكثر  7بازاي هر ـ1تبصره        

 درره نهضت سوادآموزي كمتر نشود.تواو كاست مشررط برآننه از سواد پنجم دبستاو  ا گواهی پا او می

براي اشخاص حقوتی متقاضیا ارائه گواهی ودم سو  پ ش نه ك فري موثرا ودم سو  شهرت ر ودم اوت اد به مواد مخدر ر مشرربات  ـ2تبصره        

 باشد.النيی از مرامع ذ اياح براي اوضاي ه ئت مد ره ر مد روامل ضرري می

رانی ه چ نوع تعهدي نسبت به ه چ ك از پرسنل شركت اوم از كارمنداو  ا رانندگاو استخدامی شركت ر رانندگاو تحت اتوبوس – 3تبصره            

م پوشش را نداشته ر كي ه مسئول تهاي تانونی مربوطه بعهده شركت م باشدا شركت تمه دات لازم بمنظور ب مه رانندگاو تحت پوشش خود را نراه

 خواهد نمود.

برداري از اتوبوس وخطوط اتوبوسراني شهر وحومه توسط بخش رات وشرایط عمومي واگذاري اتوبوس وبهرهفصل سوم ـ مقر
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 غیردولتي

 الف( واگذاري اتوبوس به بخش غیردولتي

از  %11داتلها موظص هستند حشودا اتوبوسرانیاويام می سازماوها توسط تعداد ر نوع اتوبوسهاي مد د راگذاري به اتوبوسرانی ـ 5ماده        

 خطوط را با روا ت شرا ط مندرج در توان ن ر مقررات مرتبطا به متقاض او غ ردرلتی راگذار نما ند. %11اتوبوسهاي تحو يی ر 

رت نامه ابياغی رزاتاو ب امياك ادر راگذاري اتوبوسهاي نو به متقاض او غ ردرلتیا در تع  ن م زاو سهم متقاضی از ت مت اتوبو  ـ 6ماده        

 گردد.ت مت اتوبو  تع  ن گرد ده است( كه در رمه سازماو پرداخت می %3/32براسا  ماوبه مربوطه 3133باشد. )م زاو آو در سالكشور می

 باشد.نامه میچجونجی راگذاري اتوبوسهاي مينی اتوبوسران ها به متقاض او غ ردرلتیا براسا  شرا ط مندرج در ا ن آ  ن ـ 7ماده        

نظر ه كارشنا  رسمی  ها ر نحوه راگذاري براسا تعدادا ت مت ر نوع اتوبوسهاي مينی مومود ر تابل راگذاري اتوبوسرانی ـ1تبصره        

 گردد.مد رها مجمع ر شوراي شركت  ا سازماو تع  ن میتاو ب ه ئت دادگستري ر

نامه مالی ر معامياتی اتوبوسرانی روا ت آئ ن می كارشنا  رسمی دادگستري رنظر ه رس در راگذاري اتوبوسهاي مينی اتوبوسران ها ـ2تبصره        

نامه مالی ر معامياتی شهرداري نامه مالی ر معامياتی خاصی براي اتوبوسرانی به تاو ب نرس ده استا آ  نباشد ر تا زمانی كه آ  نمربوطا الزامی می

ا ن دستورالعمل براي اتوبوسهاي مينی مورد راگذاري به بخش خاوصیا  1ي روا ت مادهمياك ومل خواهد بود. اتوبوسرانی موظص است در راستا

 گردد.گردد را از متقاضی اخذ ر مابقی از بابت  ارانه تسه يات درلت براي درراو تعهد كسر میا ن دستورالعمل تع  ن می 1سهم مقرر كه در ماده

سال ومر مف د به  2اي مينی به بخش غ ردرلتیا مجاز به راگذاري اتوبوسهاي مينی بالاي ها در راگذاري اتوبوسهاتوبوسرانی ـ3تبصره        

 باشند.متقاض او بخش غ ردرلتی نمی

برداري اتوبوسهاي نوق پ  سال ومر مف د به متقاض او بخش غ ردرلتیا امناو بهره2در خاوص راگذاري اتوبوسهاي مينی ز ر ـ4تبصره        

 باشد.برداري از اتوبوسهاي  ادشده میبو  از تار خ تول د منوط به تائ د كم ته ننی ومي اتی در امناو بهرهسال نعال ت اتو31از

گ رد. اتوبوسرانی نامه به متقاض او صورت میبرداري خطوط اتوبوسرانی به بخش غ ردرلتی براسا  ا ن آئ نراگذاري اتوبو  ر بهره ـ 8ماده        

 نما د:هاي ذ ل را در راگذاري اتوبو  ر خطوط روا ت میتدر شرا ط  نساو ارلو 

   باشند.ـ در راگذاري اتوبو  ر خطوط اتوبوسرانیا متقاض او حقوتی در ارلو ت راگذاري نسبت به متقاض او حق قی می3        

 باشد.ـ در راگذاري به متقاض او حقوتی ارلو ت با بخش تعارنی می7        

باشند. بد هی است شوند در ارلو ت میـ براي متقاض او حق قیا كاركناو ر رانندگاو رامدشرا ط اتوبوسرانی ر شهرداري كه تعد ل می1        

 هاي متشنل از ن ررهاي تعد ل شدها بالاتر ن ارلو ت را دارند.تعارنی

 زماو تقاضا داراي شغل نباشند. هاي معظم شهداا مانبازاوا آزادگاو ر ا ثارگراو كه درـ خانواده1        

برداري از كل تعداد سقص اتوبو  تع  ن شده در آو در راگذاري خطوط به متقاض اوا ارلو ت با متقاض انی است كه تقاضاي بهره تبصره ـ        

 بتدر ج راگذار خواهد شد. برداري از آو خطخط را دارند. در صورتی كه تعداد متقاض او اتوبو  توسط بخش غ ردرلتی كمتر باشدا بهره

باشد. براي تحو ل هر  ك دستجاه اتوبو  می 1راگذاري اتوبو  به متقاض او مستيزم معرنی رانندگاو رامدشرا ط مندرج در ماده ـ9ماده        

د ده براي هماو اتوبو  با د  الامناو در راننده معرنی گردد. بد هی است براي تحو ل هر اتوبو  رانندگاو آموزشبا د حداتل  ك راننده ر حتی

 معرنی ر اوزام شوند.

د با د بوس يه رنگ بدنه ر  ا ويائم نگ راتوبوسها ی كه بوس يه متقاض او بخش خاوصی در خطوط راگذار شده مورد استفاده ترار می ـ1تبصره        

 د.ناي از اتوبوسهاي مينی سازماو متما ز ر مشخص گردر ژه

وسهاي راگذاري با د توسط متقاضی به تجه زات ا منیا اطفا  حر ق ر معبه كمنهاي ارل ه مجهز باشند. استفاده بدرو تجه زات اتوب ـ2تبصره        

 مذكور ممنوع است.

ام اوي ابوسرانی محلهرگونه اتدام تبي غاتی بوس يه اتوبوسهاي راگذاري با ستی براسا  ضوابط ر مقررات ماري كه از طرف اتو ـ3تبصره        
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 رد. شود صورت گمی

 برداري از اتوبوس و خطوط اتوبوسراني توسط بخش غیردولتي.ب( بهره        

هاي اختااصی درلت براي هر اند از محل استهياك  ارانهها تحو ل گرنتهمتقاض او بخش غ ردرلتی كه اتوبو  نو از اتوبوسرانی ـ11ماده        

 باشند.نما د میسال در خطوطی كه اتوبوسرانی اويام می31شهري به مدت حمل ر نقل ومومی مسانر دررودستجاه اتوبو  منيص به ارائه خدمات 

برداري سال بهره 31با تومه به ومرمف د  اانددر خاوص متقاض او بخش غ ردرلتی كه از اتوبوسهاي مينی اتوبوسران ها تحو ل گرنته ـ1تبصره        

با  اشهري در خطوط ابياغی توسط اتوبوسرانیض او بخش غ ردرلتی براي ارائه خدمات حمل ر نقل ومومی مسانر دررواز اتوبوسهاا درراو تعهد متقا

 گردد.ا ن دستورالعمل به تناسب ومر نارگاو راگذاري ر توانق ب ن متقاضی ر اتوبوسرانی تع  ن می 2ماده 1روا ت تباره

هرويتی نخواهند ر  ا نتوانند به تعهدات تع  ن شده در طول زماو مـذكور  ز نوتا رراث تانونی ري بهبردار ر  ا بعد اچنانچه بهره ـ2تبصره        

بردارا از مبيغ كمك اوطا ی درلت از بابت راگذاري تواند به تناسب زماو خدمات انجام شده ر مدت بات مانده تعهدات بهرهومل نما ندا اتوبوسرانی می

بردار ر  ا رراث تانونی ري اخذ ر اسناد مالن ت اتوبو  به آنها منتقل گردد ر  ا با تحا ل نظر كارشنا  رسمی بهرهاتوبو  رتمی را تع  ن ر از 

به  كارشنا  رسمی دادگستريت مت تع  ن شده ررز توسط  %71دادگستري نسبت به تع  ن ارزش ررز اتوبو  راگذاري اتدام ر با تاد ه حداكثر

 ی ري به ونواو سهم پرداختی متقاضیا اتوبو  موصوف را از تارف آناو خارج نما د.بردار ر  ا رراث تانونبهره

هر ويتی مانند رتوع تاادف ر  ا تعم رات اساسی از اخت ار  برداراو بهدر صورتی كه ارائه خدمات كمی ر ك فی مناسب توسط بهره ـ3تبصره        

ر ن ز در صورت نه در طول مدت  ماه 7توتص ب ش از در ماه پذ رنته خواهد بود در صورت راننده خارج گردد. حداكثر زماو توتص خدمات تا مدت 

 نما د.ا ن ماده اتدام می 7ب ش از  ك بار در سال تنرار شود اتوبوسرانی براسا  مفاد تباره اتعهداتا توتص خدمات

وبوسرانی اويام گرددا كنترل تعم رات ر ا ام توتص توسط كم ته بمحض توتص اتوبوسهاي خاوصی با د مراتب توسط شركت به ات – 4تبصره          

 ومي اتی صورت خواهد گرنت.

هاا زمانبندي حركتا شررع ر خاتمه ساوات كاري خدمات رسانی توسط اتوبو  در خطوط مس را خطا تعداد ر محل ا ستجاه ـ11ماده        

گردد. هرگونه تغ  ر در موارد نوق بردار ابياغ میباشد ر كتباً توسط اتوبوسرانی به بهرهنی میهاي اتوبوسراراگذار شده به بخش خاوصی منطبق با برنامه

بردارا برنامه مد دي را با تومه به تواو ر تواند وندالزرم با اويام تبيی به بهرههاي تع  ن شده با ابياغ اتوبوسرانی خواهد بود. اتوبوسرانی میر برنامه

 اي امرا ابياغ نما د.بردار برتعهدات بهره

گردد. تعداد اتوبوسهاي هر خط براسا  ن از ر مبتنی بر بررس هاي كارشناسیا با پ شنهاد اتوبوسرانی ر تا  د ه ات مد ره تع  ن می ـ1تبصره        

حد سقص تع  ن شده اتوبو ا با متقاض او  تواند در هر خط ر دربراي مابجا ی مسانر می اتوبوسرانی مهت ا جاد انج زه ر رتابت در ارائه خدمات به نه

 متعدد بطور همزماو وقد ترارداد نما د.

ا ن ماده كاسته شود ر  ا  3در صورتی كه به هر ويتی تعداد اتوبوسهاي نعال در طول خطوط راگذاري از تعداد تع  ن شده در تباره ـ2تبصره        

تواند موتتاً برداراو میبردار  ا بهرهانی دچار اختيال گرددا اتوبوسرانی با اويام تبيی به بهرهرسدر اثر ودم روا ت مفاد مندرج در ا ن ماده خدمات

بردار به ا ن امر اوتراض نما د موضوع در كم ته برداري از خطوط راگذار شده اتدام نما د. در صورتی كه بهرهبهرهبه ابطورمشترك با سا ر متقاض او

 نامه مطرح ر برابر تام مات متخذه اتدام خواهد شد.ا ن آ  ن 32اف موضوع ماده تخيفات رحل اختي رس دگی به

ساوت تبل  71با تومه با  ننه نعال ت خودررهاي شركت در ه چ شرا طی نبا د متوتص گرددا شركت با د تمه داتی اتخاذ كند تا  – 3تبصره              

 راننده كمنی  ا خودرر ما جز ن اتدام نما د ر دت قاً بر آو نظارت كند. از هر نوع مرخای ر  ا تعم ر خودرر نسبت به تع  ن

خودررهاي راگذار شده در طول مدّت ده سال به ه چ ونواو حق خررج از استاو مربوطه را تحت ه چ ونوانی از تب ل تفر حیا  – 4تبصره             

  ز ارتیا دربستیاخانوادگی ر غ ره ردر ه چ زماو را ندارد. 
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 گردد.ها اويام میخطوط راگذاري به بخش غ ردرلتی توسط اتوبوسرانی ـ12ماده        

برداري از خطوط به متقاض اوا خطوطی كه داراي حجم مسانر ر نرخ كرا ه سفر ب شتري در زماو تقاضا باشند در ارلو ت در راگذاري بهره        

تر ن خط/خطوط اويام شده نوق را انتخاب ر پ  از پ شنهاد به اتوبوسرانی ر تائ د تواند مناسبیباشد. متقاضی با تومه به شرا ط زماو راگذاري ممی

 آو در ه ئت مد ره نسبت به وقد ترارداد اتدام نما د.

محاسبه ر تبل از  وسازماشودا نرخ مزبور براسا  ابياغ ه در زماو وقد ترارداد تع  ن می انرخ كرا ه حمل مسانر در خطوط راگذاري ـ13ماده        

باشد. هرگونه انزا ش در نرخ وقد ترارداد با د به تاو ب شوراي اسيامی شهر برسد. نحوه پرداخت كرا ه تع  ن شده توسط مسانر ن باورت نقدي می

 شنهاد توسط اتوبوسرانی به شوراي شهر ر ماه به اتوبوسرانی ر ارائه پبردار تا پا او بهمنكرا ه مابجا ی مسانر براي سال بعد منوط به ارائه پ شنهاد بهره

 باشد.الامرا میبرداراو لازمباشد. نرخ كرا ه ماوب براي بهرهتاو ب ر ابياغ نرخ كرا ه توسط شوراي اسيامی شهر تبل از پا او سال می

شوراي اسيامی  اشهريومی مسانر درروبراي ا جاد انج زه ر تشو ق بخش غ ردرلتی در نعال ت در ارائه خدمات حمل ر نقل وم ـ1تبصره        

نسبت به نرخ مابجا ی مسانر توسط نارگاو  %71برداراو بخش خاوصی نرخ مابجا ی مسانر در شهرها را حداكثر به م زاوتواند براي بهرهشهرها می

 مينی اتوبوسرانی شهرها انزا ش دهد.

 باشد.بردار ر تائ د اتوبوسرانی میرا ه منوط به پ شنهاد بهرهاستفاده از هر منان زم تابل تبول براي اخذ ك ـ2تبصره        

ها منيص هستند اوتبارات اختااصی براي بخش خاوصی در بودمه سنواتی كشور از محل اوتبار خر د تطعات ر لوازم اتوبوسرانیـ 14ماده         

اي شدها دررو شهري  ا حومهرا متناسب با تعداد نارگاو ر خط راگذاري وسازما ابياغی  دكیا  ارانه اتوبوسران ها ر امراي خطوط شبانه اتوبوسرانی

 برداراو بخش خاوصی توز ع نما د.بودو خطا طول خط ر حجم مسانر ررزانها ب ن بهره

بردارا مشررط بر هتع  ن شده درصورت درخواست بهر 31بردار كه در ماده اتوبوسـرانی موظـص است بـعد از خاتمـه تعـهد بهره ـ15ماده         

بردار همچناو ارائه خدمات خود را براسا  ررند گذشته  ا با تغ  رات لازم ر ماوبا در مس ر تع  ن رضا ت از ومينرد ري ترت بی اتخاذ نما د كه بهره

 شده ارائه نما د.

شدها براسا  تأ  د كم ته ننی ومي اتی امناو بو  راگذارلحاظ نرسوده بودو اتوبردار پ  از پا او مدت تعهد به چنانچه براي بهره ـ1تبصره         

تواند نسبت نامه مربوطه میبردار با از رده خارج نمودو اتوبو  نرسوده مطابق آ  نارائه خدمات حمل ر نقل ومومی مسانر با اتوبو  م سر نباشدا بهره

 نامه اتدام نما د.به در انت اتوبو  مد د مطابق شرا ط ا ن آ  ن

ل درره ن ز با د سالانه در طول درراو ترارداد با بخش خـاوصیا اتوبوسـها را بـازرسی ننی كامل نما د ر درطو ومي اتیكم ته ننی  ـ2تبصره        

 د.دهبازد د سرزده انجام 

سمی مبنی بر ودم انجام تخيفات منيص به سپردو تعهد ر امتقاضی غ ردرلتی نعال ت در امور حمل ر نقل ومومی مسانر با اتوبو  ـ16ماده         

 باشد.هاي صادره میهاي كم ته انضباطی ر رس دگی به تخيفات ر روا ت دستورالعملنامه ر تبول تام مموضوع ا ن آ  ن

از تخيفات  ز ن امور ز ر تران ك ر وياره بر موارد تخيص مندرج در مجمووه توان ن ر مقررات راهنما ی ر رانندگی امور حمل ر نقل تبصره ـ        

 هاي انضباطی ر رس دگی به تخيفات خواهند بود:هاي كم تهشود ر مرتنب ن تابع تام مبرداراو محسوب میبهره

 ـ امتناع از حمل مسانر ر  ا حمل مسانر با شرا طی خارج از مقررات.3        

 وبوسرانی تع  ن نما د.ـ مابجا ی مسانر با اتوبو  در غ ر از ساوتا مس ر ر خطوطی كه ات7        

 ـ ودم روا ت شئونات اسيامی ر امتماوی.1        

 هاي محوله ر روا ت مقررات آو.ـ ودم انجام كش ك1        

 ـ ارتناب به مرم در هنجام اتوبوسرانی  ا با استفاده از اتوبو . 3        

 هاي ماوب.ـ ودم روا ت نرخ 1        

 هاي ابياغی رزارت كشورا سازماو ر اتوبوسرانی.ها ر دستورالعملنامهـ وـدم روا ت آ  ن2        



 11 

 ـ تنرار تخيفات راهنما ی ر رانندگی. 3        

 ـ ناب ر استفاده از رسا ل غ رمجاز كه مخالص ضوابط ر مقررات اتوبوسرانی باشد.9        

 ها.اتوبو  ـ استفاده از رانندگاو غ رمجاز ر ناتد كارت شناسا ی در31        

 ( معتبر.CMـ كار با اتوبو  بدرو گواهی معا نه ننی ر گواهی مراتبت رضع ت )33        

نامه صر ح نبوده ر  ا تفاس ر متفارتی از آو رمود داشته باشدا موضوع با ونا ت به ررح حاكم در توانقنامه در مواردي كه مفاد آ  ن ـ17ماده        

خاوصی( ر تواود مسيم حقوتی ر در چارچوب توان ن ر مقررات ماري در كم ته رس دگی به تخيفات ر حل اختيانات  ن ماب ن )اتوبوسرانی ر بخش

 بررسی ر اتخاذ تام م خواهد شد.

 باشد:نفر به شرح ذ ل می 3كم ته انضباطی ر رس دگی به تخيفات متشنل از  تبصره ـ        

 بردار.الاخت ار بهرهـ نما نده تام        

 الاخت ار اتوبوسرانی با حفظ سمتا دب ر ميسات كم ته.ـ نما نده تام        

 ـ نما نده شوراي اسيامی شهر.        

 ـ نما نده سازماو.        

 بردار ر اتوبوسرانی )درصورت توانق كارشنا  رسمی دادگستري(.الطرن ن بهـرهـ نما نده مرضـی        

 ت آرا  براي طرن ن معتبر خواهد بود.راي كم ته با اكثر         

هاي مربوط به ثبت اسناد براي متقاض او در انت اتوبو  ر  ا برداري اوم از مال اتا ب مه ر ووارض سال انه ر هز نههاي بهرههز نه ـ18ماده         

 بردار است.برداري از خطوط بروهده متقاضی  ا بهرهبهره

هاي شهري كشور تمه داتی براي مال اتا هاي سنواتی ر  ا رزارت كشورا سازماو ر  ا اتحاد ه اتوبوسرانیر بودمهچنانچه درلت د ـ1تبصره        

ها منيص هستند تمه دات مربوطه را براي نارگاو بخش ب نی ر ومي اتی نما ندا اتوبوسرانیبرداري پ شهاي بهرهب مه شخص ثالثا ووارض ر سا ر هز نه

 نراهم ر ارائه نما ند.خاوصی اتوبوسرانی 

تواند مبيغی مازاد بر ت مت تع  ن نامها تحت هر ونواوا نمیا ن آ  ن 39ماده  1ر تباره  2ر  1اتوبوسرانی مز موارد مندرج در مواد  ـ2تبصره        

 بردار اخذ نموده  ا در ا ن مورد براي اشخاص تعهد مالی ا جاد نما د.شده از بهره

 نگهداري اتوبوس توسط بخش غیردولتيج( تعمیر و        

برداري اي انجام دهند كه امناو بهرهبرداراو بخـش غ ردرلتی موظـفند تعـم ر ر نجهـداري اتوبوسهاي راگذاري شده را به گونهبهره ـ19ماده        

 .ها نراهم گرددبرداري تحت نظارت اتوبوسرانیكامل از نارگاو راگذاري شده در طول درراو بهره

هاي تعم راتا نجهداريا تأم ن تطعات مورد ن از براي تعم ر ر نجهداري اتوبوسهاي متقاض او بخش خاوصی بروهده كي ه هز نه ـ1تبصره        

 باشد.خر دار اتوبو  می

م ن تطعات ر  ا تأم ن اوتبار براي چنانچه درلتا رزارت كشورا سازماو ر اتحاد ها شرا طا تسه يات ر  ا تمه داتی براي ضمانتا تأـ 2تبصره        

ها موظفند شرا طا تسه يات ر تمه دات  ادشده را همانند هاي شهري كشور نما ند. اتوبوسرانیهاي تعم ر ر نجهداري اتوبوسها براي اتوبوسرانیهز نه

 اتوبوسهاي مينی براي اتوبوسهاي بخش غ ردرلتی ن ز تأم ن ر تخا ص نما ند.

برداراو بخش خاوصی درخواست استفاده از امنانات تعم رگاهی اتوبوسرانی براي اتوبوسهاي خود نما ندا انـچه بهرهچن ـ3تبصره        

توانند خدمات لازم را براي بخش خاوصی در تبال اخذ رمه متناسب )با لحاظ تخف ص( براي اتوبوسران ها درصورت دارا بودو امنانات مورد ن از می

 ی ارائه نما ند.برداراو بخش خاوصبهره

تواند در تبال اخذ رمه نسبت به خر د هاا اتوبوسرانی میبرداراو بخش خاوصی به منظور كاهش هز نهدرصورت درخواست بهره ـ4تبصره        

 متمركز لوازم ر تطعات پرمارف اتوبوسها ر مواردي نظ ر لاست ك ر ررغن اتدام نما د.



 11 

ررزا در نزد نتر ن توتفجاه مجاز به خط خاوصی موظفند اتوبوسها را در ساوات غ رنعال در طول شبانهبرداراو بخش بهره ـ 5تبصره        

 راگذاري شده نجهداري نما ند.

مد رها تخف فات ر ژه در ارائه خدمات تعم ر ر توانند با تاو ب ه ئتبه منظور كمك ر حما ت از بخش غ ردرلتیا اتوبوسران ها می ـ 6تبصره        

 ب نی شده در ا ن ماده لحاظ نما ند.هاي تعم ر ر نجهداري پ ـشنجهداري ر سا ر خدمات احتمالی ر  ا تسه ـيات پرداخت اتساطی هز نه

برداراو بخش خاوصی براسا  اويام اتوبوسران ها به منظور نجهداري به نه اتوبوسهاا موظص به امراي طرح مراتبت رضع ت بهرهـ 7تبصره        

 ( از طر ق آنال ز ررغن هستند.CMآلات )ماش ن

اتوبوسران ها موظص به همناري كامل با بازرساو مراتبت رضع ت ر كنترل ر سرر   ر نجهداري ر ومينرد دستجاه ر مد ر ت  ـ 8تبصره        

CM .هستند 

رانی نسبت به ناب س ستم هاي النتررن نی مد ر ت ر بهره برداراو خاوصی موظفند در صورت مه ا شدو شرا ط از سوي اتوبوس – 9تبصره            

كارت  نظارت شبنه از تب ل بی س ما ره اب ر ... اتدام نما د ر در زمانی مناسب كه با هماهنجی اتوبوسرانی مشخص خواهد شد امنانات استفاده از

 د.نراهم نما نخواو را 

مقررات راهنما ی ر رانندگی را خاوصاً ودم توتص در محيهاي غ ر مجازا كمربند  خاوصی موظفند كي ه ضوابط ر شركتهاي – 11تبصره             

پوشش (ا ب مه شخص ثالثا را به كي ه خودررهاي مينی ر تحت  CMا منیا معا نه ننیا انجام مراتبت رضع ت ماش ن آلات از طر ق آنال ز ررغن )  

 حسن انجام كار م باشد.مزبور بعهده شركت بوده ر اتوبوسرانی در ا ن موارد ناظر مسئول برز ودم روا ت هر  ك از موارد ابياغ نما د. مسئول ت ناشی ا

چنانچه براسا  س استهاي درلت موضوع تغ  ر سوخت اتوبوسهاي راگذاري به بخش خاوصی از د زل به گاز طب عی نشرده  ـ21ماده        

(CNGالزامی گرددا اتوبوسرانی از محل اوتباراتی كه دراخ )با د نسبت به تغ  ر سوخت  ابردارگ رد بدرو در انت هرگونه رمهی از بهرهت ارش ترار می

 مارنی اتوبوسهاي راگذاري اتدام نما د.

 می تواند در صورت اخذ موانقت از اتوبوسرانی نسبت به تغ  ر سوخت اتوبو  اتدام نما د. بد هی است برداربهره ادر غ ر مواتع الزام -تبصره         

 در ا ن صورت كي ه هز نه ها مربوط به وهده بهره بردار می باشد.

 فصل چهارم ـ مقررات و شرایط عمومي اسقاط و منع تردد اتوبوس مورد استفاده بخش غیردولتي        

ه ننی ر گواه نامه با اوتبار شش سال در شهرها تنها درصورت در انت گواهی هر شش ماه  نبار معا ن 31تردد اتوبو  با سن ب ش از  ـ21ماده         

 ( ممنن بوده ر در غ ر ا ن صورت ممنوع خواهد بود.CMماهه مراتبت رضع ت )

 تردد اتوبو  نرسودها براسا  تعر ص تانونی آوا به هر شنيی ر از هر نووی در شهرها ممنوع خواهد بود. 3131از ابتداي سال ـ22ماده        

بو  در شهرها با د تحت نظارت اتوبوسرانی ر پ  از ارائه گواهی معا نه ننی   ر م نیوخدمات با اتوبو ا م دي بهرگونه  ارائه ـ23ماده        

 معتبر ممنن خواهد بود.

ت م ته ننی ومي اتی با د كاركرد منظم موتور ر امزاي انتقال تدرتا سيامت كاركرد تجه زات مانبی شامل سامانه موتع ك بازرسیدر ـ24ماده        

آرري امانه ممعر سامانه ر ژه معيولاو ر س(ا بيندگو ر اويام مس ر توسط آو LED(ا كولرا بخاريا تابيوي متغ ر )Rack(ا درچرخه بر )GPSمنانی )

عا نه ر گواهی م(  CM)كنترل شود ر گواهی سيامت اتوبو  به وياره گواهی مراتبت رضع ت ن ز(ا هر  ك از آنها درصورت رمود)النتررن نی بي ت 

 گردد. رر ت ننی هر شش ماه

آنها ميزم به روا ت مفاد ا ن دستورالعمل در راگذاري نارگاو به اتوبوسران هاا سازمانبو  از   ر م نیوبدرصورت اختااص م دي ـ25ماده        

 باشند.به متقاض او بخش غ ردرلتی می

 باشد.از ضمائم لا نفك ا ن دستورالعمل می ابرداري از خطوطر بهره  وهاي ت پ راگذاري اتوبو  ر م دي بترارداد ـ26ماده        
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 توسط وزارت كشور به بخش غیردولتي1 سبودستورالعمل نحوه تأمین و واگذاري میني

 فصل اول ـ تعاریف        

 :ررند در ذ ل تعر ص شده استبرخی وبارات كه در ا ن دستورالعمل به اختاار به كار می ـ1ماده         

 كه ز ر مجمووه مسئول از رزارت كشور در امور حمل ر نقل همجانی م باشد.ار ها ر ده ار هاي كشورسازماو شهرد سازمان:        

باشد كه مسئول ت هدا تا نظارت ر كنترل ارائه خدمات حمل ر هاي با اساسنامه ماوبا ز ر نظر شهرداري شهرها میسازماو اتوبوسراني:        

 توسط نارگاو اتوبوسرانی در شهرها را بروهده دارند. نقل ومومی

 شخص حقوتی كه مسئول ت پرداخت تسه يات ر اخذ اتساط را بروهده دارد. بانك عامل:        

مومی باشد كه ز ر نظر سازمانهاي اتوبوسرانی ر  ا رأساً نسبت به ارائه خدمات حمل ر نقل وشخص حقوتی  ا حق قی می بخش غیردولتي:        

 نما ند.مسانر در شهرها اتدام می

دهی ب( تحو ل ر ج( نظارت ر پا ش ومي ات هاي ننی در سازماو تشن ل شده ر رظا ص سه گانه الص( سفارشكم ته هاي فني:كمیته        

آمده « هابه اتوبوسرانی سازماوداري اتوبو  ازبردستورالعمل نحوه راگذاري ر بهره» ها ر رظا ص ا شاو در برداري را بروهده دارند. مزئ ات كم تهبهره

 است.

 فصل دوم ـ كلیات        

هاي مورد نظر ا ن دستورالعمل براسا  توانق ب ن سازماو ر كارخانجات خودررساز به متقاض او رامد شرا ط راگذار بو م نیـ 2ماده        

 گردد.می

ستورالعمل براسا  درخواست متقاض او حقوتی ر حق قی ر اويام شهردار ها ر اتوبوسرانیا بو  موضوع ا ن دنحوه توز ع م نی ـ1تبصره        

 گردند.میتوسط سازماو تع  ن شده ر متقاض او به بانك وامل ر كارخانجات طرف ترارداد معرنی 

بو  گازسوز باشند. درصورت ودم تول د م نیمیسوز هاي موضوع ا ن دستورالعمل با ارلو ت گازسوز  ا درگانهبو راگذاري م نی ـ2تبصره        

 گردد.صورت د زلی راگذار میهاي  ادشده بهبو سوز توسط كارخانجات داخيیا م نی ا درگانه

 بوسفصل سوم ـ تأمین میني        

تانوو بودمه ر  31ماو براسا  تباره بو  توسط شهرداري ر  ا اتوبوسرانی به سازماو اويام شده ر سازنهرست متقاض او م نی ـ3ماده         

متقاض او رامد شرا ط را به بانك وامل ر  اهاي خودررسازي براي تأم ن نارگاو موردنظرنامه امرا ی آوا ضمن هماهنجی لازم با كارخانهآ  ن

 نما د.هاي طرف تراردادا معرنی میكارخانه

م ي وو ر ال تسه يات براي متقاض او  31بو ا منيص به تأم ن واملا به ازاي هر دستجاه م نیسازماو براسا  ترارداد منعقده با بانك ـ 1تبصره        

 گ رد.سود تسه يات اوطا ی توسط رزارت كشور دراخت ار بانك وامل ترار می %3ساله بوده ر  2باشد كه درره بازپرداخت آو می

ا ن ماده به منظور تسه ل  3ك وامل موظص است وياره بر تسه يات موضوع تباره براسا  توانق صورت گرنته با بانك واملا بان ـ2تبصره        

 درصد اوطا نما د. 31م ي وو ر ال تسه يات با سود  311بو  به متقاض او بو ا به ازاي هر دستجاه م نیامناو خر د م نی

نامه شماره بو  نرسودها براسا  تاو بم نیبو  درصورت از رده خارج نمودو هر دستجاه متقاض او خر د م نی ـ3تبصره        

 گردند.مند میبو  به ونواو كمك بياووض بهرهم ي وو ر ال تخف ص در ت مت م نی 11ه أت محترم رز راوا از  71/3/3131مورخ  11339/ت12311

ارائه گواهی اسقاط توسط راهنما ی ر رانندگی شهر هاي نرسوده منوط به تأ  د كم ته ننی ومي اتی ر بو خارج از رده نمودو م نی ـ4تبصره        

 باشد.موردنظر می

 بوس:برداري مینيفصل چهارم ـ بهره        

                                                 
 كل كشور 3133تانوو بودمه سال  31نامه امرا ی تباره آ  ن 1موضوع ماده 1 
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م دي بو امسئول ت ارائه خدمات حمل ر نقل ومومی به شهررنداو توسط كي ه نارگاو حمل ر نقل ومومی اوم از اتوبو  ر م نی ـ4ماده        

برداري ر نعال ت نارگاو ر زي بهرهباشد ر سازمانهاي اتوبوسرانی موظفند با تومه به رضع ت شهرها نسبت به برنامهمیها بروهده اتوبوسرانی بو 

 تحت نظارت در شهرها در ارائه خدمات به نه به شهررنداو نظارت نما ند. م دي بو  ر بو م نی

ها با همناري شوراي اسيامی شهرهاا ر نقل ومومی توسط شهرداريهاي حمل با تومه به ضرررت اصياح ساختار سامانه ـ1تبصره        

بو ا م دي با  ر اتوبو  براسا  دستورالعمل ابياغی گذاري خدمات حمل ر نقل ومومی با م نیها موظفند نسبت به اصياح نحوه ت متاتوبوسرانی

 رزارت كشور ر با اخذ ماوبه شوراي اسيامی شهرها اتدام نما ند.

بو  اوم از هاي مربوط به ثبت اسناد براي متقاض او در انت م نیبرداري اوم از مال اتا ب مه ر ووارض سال انه ر هز نههاي بهرههز نه ـ2صرهتب        

 باشد.بردار میبرداري از خطوط بروهده متقاضی  ا بهرهحقوتی ر حق قیا  ا بهره

 ا رزارت كشورا سازماو  ا اتحاد ه تمه داتی براي مال اتا ب مه شخص ثالثا ووارض ر سا ر  هاي سنواتی رچنانچه درلت در بودمه ـ3تبصره        

بو  تحت نظارت اتوبوسرانی نراهم ها منيص هستند تمه دات مربوطه را براي نارگاو م نیب نی ر ومي اتی نما دا اتوبوسرانیبرداري پ شهاي بهرههز نه

 ر ارائه نما ند.

 بوس:ـ تعهد خدمات و تأمین قطعات و تعمیر و نگهداري مینيفصل پنجم         

بو ا شرا طی نراهم نما د تا كارخانجات طرف ترارداد در طول نامه با كارخانجات طرف ترارداد براي تأم ن م نیدر تفاهم سازماو - 5ماده        

 بوسها متعهد گردند.ات ر لوازم  دكی مورد ن از م نیسال خدمات پ  از نررش نسبت به تأم ن تطع 33سال درراو ضمانت ر  7حداتل 

بوسها ر بررسی چجونجی اتوبوسـرانی موظص است همنار هاي لازم را با كم ته ننی ومي اتی كه به منظور بازرسی ومينرد م نی ـ 6ماده        

نما ند به دستجاههاي مرامعه می CMمراتبت رضع ت تعم رات ر نحوه سرر   ر نجهداري ويت توتص ر تحت تعم ربودو آنها ر نحوه امراي طرح 

 ومل آررد.

نجات طرف ترارداد براي تأم ن م نی بو ا شرا طی نراهم ا سازماو در تفاهم نامه با كارخابمنظور استفاده به نه از امنانات مومودـ 7ماده         

ل خدمات پ  از نررش نسبت به تأم ن تطعات ر لوازم  دكی م نی بوسها سا 33سال درراو گارانتی ر  7نجات طرف ترارداد در طول ا د تا كارخامن

 .متعهدگردند

بو  كه در اثر م نی متعهد به مبراو خسارات ودم النفع )مهت مبراو ضرر ر ز او رارده به دارنده  با د نجات طرف تراردادكارخا – 8ماده           

نامه  تعهدات ضمانتميزم به اخذ  سازماوبهم ن منظور  گردند تص راز در آمد مستمر ساتط شده (نقداو تطعات ر لوازم  دكیا خارج از حد نرمال متو

 م باشد. سازنده م نی بو نجات باننی از كارخا

ت توتص سازماو موظص است در تنظ م تفاهم نامه با شركتهاي سازنده م نی بو  تمه داتی نراهم آررد تا در درراو گارانتی در صور تبصره :          

             ب ش از  نهفته م نی بو  بدل ل نقداو تطعات  دكیا مدت خواب م نی بو  به ا ام درراو گارانتی اضانه گردد.

 

         

 

 


