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ک79524/ت16516نامهبهبودتردددرمعابرشهریوحومه)شمارهآیین

 )92/26/88مورخ

و   به استناد اصل یکصد و سی 7831/71/12ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ  وزیران عضو کارگروه توسعه حمل

نامه بهبود  آیین 7831/31/83ه مورخ 27323/ت787237 نامه شماره هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویب

 تردد در معابر شهری و حومه را به شرح زیر تصویب نمودند:

 روند: کار می نامه، اصطالحات ذیل در معانی مشروح به در این آیین -1ماده 

 ونقل و سوخت. ستاد مدیریت حمل ستاد: -الف 

 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور. شورای عالی: –ب 

 های کشور. ها و دهیاری سازمان شهرداری سازمان: –ج 

 شورای هماهنگی ترافیک استان. شورای همتا: –د 

 شوند: های زیر تقسیم می و تقسیمات کشوری به گروه 7831نامه بر اساس جمعیت سرشماری سال  شهرهای موضوع این آیین –2ماده 

 تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، اهواز، قم و کرمانشاه شهرها: کالن –گروه الف 

ارومیه، زاهدان، رشت، کرمان، همدان، اراک، یزد، اردبیل، ایالم،  ها: شهرهای باالی سیصدهزار نفر و مراکز استان –گروه ب 

 منان، سنندج، شهرکرد، گرگان، ساری و یاسوج.آباد، س بجنورد، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، اسالمشهر، قزوین، زنجان، خرم

شهر، آبادان، سبزوار،  گلستان، کاشان، دزفول، قدس، بروجرد، مالرد، خمینی شهرهای یکصدهزار تا سیصدهزار نفر: –گروه ج

شهر،  سنجان، زابل، نسیمشهر، قرچک، سیرجان، مالیر، بوکان، مراغه، رف آباد، بابل، آمل، شهریار، خوی، ساوه، قائم ورامین، نیشابور، نجف

حیدریه، اندیمشک، مرند، میاندوآب، بندر ماهشهر، بندر  شهر، پاکدشت، خرمشهر، مرودشت، تربت کاووس، شاهین مهاباد، شاهرود، گنبد

 ن.انزلی، شهرضا، مسجد سلیمان، جهرم، ایذه، دورود، بهبهان، ایرانشهر، سقز، جیرفت، نظرآباد، شوشتر، قوچان، برازجان و مریوا

جام، کوهدشت، شیروان،  آباد غرب، میانه، کازرون، خوراسگان، اهر، تربت فسا، اسالم هزار تا یکصدهزار نفر: شهرهای سی –گروه د

شهر، الیگودرز، بناب، اندیشه، بم، تاکستان، نقده، نهاوند، چابهار،  آباد، سلماس، کمال بهشهر، دوگنبدان، کاشمر، محمدشهر، پارس

آباد،  کریم، مبارکه، سراوان، بندر گناوه، فیروز شهر، رباط خمینی، قروه، لنگرود، خمین، مشگین انه، الوند، بندر امامالهیجان، ابهر، ب

آباد،  وبیدگل، فوالدشهر، آباده، الر، صالح شهر، زرند، داراب، میناب، آران دامغان، میبد، امیدیه، پیرانشهر، خاش، نورآباد)لرستان(، زرین

ردکان، باقرشهر، نورآباد، اسدآباد، هرسین، اقلید، دهدشت، رامهرمز، بابلسر، بروجن، بیجار، کامیاران، تویسرکان، ازنا، شوش، اسفراین، ا

دشت، پیشوا، هشتگرد، باغستان، چهاردانگه،  خورموج، خرمدره، گرمسار، بافق، طبس، دهبارز، بومهن، دماوند، ماهدشت، مشگین

آباد، آزادشهر، قائن، استهبان، نیریز، بافت، شهربابک، کهنوج، بردسیر، تایباد، درگز،  در ترکمن، علیخلخال، اقبالیه، آبیک، محمدیه، بن

آباد، دلیجان، محالت، آستارا،  پیاز، فالورجان، قهدریجان، گلپایگان، دولت گناباد، چناران، سرخس، فریمان، بهارستان، درچه

، تنکابن، رامسر، نوشهر، فرویدونکنار، نکا، چالوس، سراب، آذرشهر، سردشت، ماکو، سرا اشرفیه، هشتپر ) تالش(، رودسر، صومعه آستانه

شهر، کنارک، کردکوی، الشتر،  دژ، تکاب، سر پل ذهاب، سنقر، کنگاور، جوانرود، صحنه، سوسنگرد، شادگان، اشنویه، گرمی، فرخ شاهین

، بهار، حمیدیا و نه شهر اقماری پردیس، پرند، گلبهار، بینالود، صدرا، قال، کالله، فومن، محمودآباد شهر، ایوان، دهلران، گراش، آق هادی

 شهر و مجلسی. سهند، مهاجران، عالی



2 
 

 های الف، ب، ج و د نیستند ه گروهسایر شهرهایی که در زمر –گروه ه

انجام داده و هر سه ماه  ( موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدامات زیر را1شهرداری شهرهای موضوع ماده ) – 3ماده 

 بار گزارش عملکرد و پیشرفت اقدامات خود را به شورای همتا ارائه نماید. یک

 ه د ج ب الف شرح اقدامات ردیف 

7 
ونقل با  های حمل ونقل و ترافیک شهری و حومه و تدوین سیاست انجام، تکمیل یا بازنگری مطالعات جامع حمل

 و اجرای آن پس از تصویب شورای عالیونقل  تأکید بر اصالح ساختار حمل
* * 

  

  

  

  

  

  

1 
ونقل و ترافیک شهری و حومه و اجرای آن پس از تصویب در  انجام، تکمیل یا بازنگری مطالعات ساماندهی حمل

 شورای همتا
    * * * 

8 
زمانی توقف های طبقاتی، عمومی و مکانیزه و مدیریت  گذاری و احداث توقفگاه مطالعه، مکانیابی، قیمت

 ای حاشیه
* *       

2 
مطالعه، بازنگری و تهیه طرح محدوده زمانی و مکانی تردد و اجرای آن پس از تأیید شورای عالی و ابالغ وزیر 

 کشور
*         

1 
بندی  ها و زمان سازی سامانه اتوبوسرانی، بازتنظیم مسیرها و مکان ایستگاه انجام مطالعات توسعه و بهینه 

 ناوگان اتوبوسرانی و اجرای آن پس از تصویب شورای همتاحرکت 
* * *     

   * * * * های موجود در راستای بهبود تقاضای سفر مطالعه و اصالح کاربری 6

1 
های حمل ونقل در راستای کاهش تقاضای سفر و  های مدیریت سیستم انجام و یا تکمیل مطالعات روش

 مدیریت عرضه
* *       

       * * های دارای خط اتوبوسرانی در منطقه اضطرار آلودگی هوا ای در خیابان سطوح پارک حاشیهکاهش  3

 * * * * * ونقل های مرتبط با دولت الکترونیک با رویکرد کاهش تقاضای حمل اجرای طرح 9

     * * * ها های مدیریت توقفگاه مطالعه و اجرای طرح 73

77 
ونقل و مرکز پایش تردد ناوگان و عملکرد شبکه و کنترل و  اندازی سامانه هوشمند حمل راهمطالعه، توسعه و 

 شناسایی تخلفات راهنمایی و رانندگی
* *       

 * * * * * سازی و اصالح هندسی معابر شهری های روان مطالعه و اجرای طرح 71

78 
تبلیغات میدانی، تبلیغ و آموزش از طریق صدا های ارتقای فرهنگ تردد و آموزش عمومی از طریق  اجرای طرح

 اندیشی، ساخت تیزر و پویانمایی های اینترنتی، کتابچه، نمایشگاه، همایش هم های مکتوب، پایگاه و سیما، رسانه
* * * *   

         * ونقل همگانی برای تغذیه خطوط قطارشهری و خطوط اتوبوس تندرو بازتنظیم خطوط حمل 72

       * * مطالعات سامانه اتوبوسرانی تندرو و پرظرفیت و اجرای آن پس از تصویب در شورای همتاانجام  71

76 

ونقل عمومی با بهبود شرایط داخلی، ظاهری و تهویه ناوگان، کاهش  افزایش مطلوبیت استفاده از ناوگان حمل

ویژه، افزایش قابلیت اطمینان و تأخیر، کاهش سرفاصله زمانی، افزایش سرعت و نظم حرکت، ایجاد خطوط 

 دسترسی

* * * *   

71 

های  ونقل همگانی و استفاده از روش برداری از سامانه موقعیت مکانی و زمانی بر روی ناوگان حمل مطالعه و بهره

نوین پایش و سامانه بلیت الکترونیکی در ناوگان و اخذ بلیت مشترک سراسری اتوبوس و قطارشهری در 

 شهرهای الف

* * *     
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       * * ایجاد خطوط وسایل نقلیه پرسرنشین و تشویق و حمایت از همپیمایی 73

       * * ای با خط ویژه اتوبوس جایگزینی خط توقف حاشیه 79

 * * * * * ونقل شهری های حمل های جامع و تفصیلی شهری با سیاست سازی کاربری زمین و طرح هماهنگ 13

     * * * خطوط ثابت پرمسافر به جای تاکسیاستفاده از ون در  17

     * * * افزایش ساعات کار خطوط اتوبوسرانی و توسعه خطوط شبانه 11

 * * * * * شهری و اجرای اقدامات الزم ونقل کاالی درون مطالعات ساماندهی حمل 18

12 
دوچرخه، ایجاد توقفگاه دوچرخه و مطالعه و ساماندهی تردد دوچرخه و موتورسیکلت، ایجاد مسیرهای ویژه 

 ها بر در جلوی اتوبوس دوچرخه
* * *     

 * * * * * ویژه معلوالن توان به ساماندهی معابر برای تردد عابر پیاده و افراد کم 11

16 
شهری و مبادی ورودی شهرها برای  خیز در معابر درون سازی معابر، رفع نقاط حادثه سازی و ایمن طراحی آرام

 کاهش سرعت و تصادفات
* * * * * 

 * * * * * طراحی، تهیه و نصب عالئم افقی و عمودی راهنمایی و رانندگی در معابر 11

 * * * * * های مسافر و بار و اجرای آن پس از تأیید شورای شهر و تصویب شورای همتا انجام مطالعات ایجاد پایانه 13

   * * * * شهرهاکمک به احداث مراکز معاینه فنی در  19

     * * * های آموزش ترافیک طراحی و احداث بوستان 83

نامه و  های مندرج در این آیین رویه در انجام مطالعات و اجرای اقدامات و طرح شورای عالی مسئول ایجاد هماهنگی و وحدت –4ماده 

 ها و مطالعات مذکور است. نظارت بر روند اجرای طرح

نامه انجام شود و اقدام مغایر با آن مجاز  اقدامات مربوط به بهبود تردد در معابر شهر و حومه باید در چارچوب این آیین  –5ماده 

 باشد. نمی

 ماهه را به ستاد گزارش نماید. نامه را برعهده دارد و باید عملکرد سه وزارت کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای این آیین  –6ماده 

 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 71/38/7831مه در تاریخ نا این تصویب 

 


