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:مقدمه 
ابالغـی طـی   1395قانون بودجه سـال  ) 6(تبصره ) و(در راستاي تحقق مفاد دستورالعمل ابالغی توزیع اعتبارات موضوع بند 

تـا سـقف میـزان    و حمل ونقل خدماتی ،هاي عمرانی، اعتبارات کمک به اجراي پروژه04/03/1395مورخ 8474نامه شماره 
ضوابط و شرایط تخصیص و نحـوه معرفـی شـهرهاي واجـد شـرایط در دو بخـش       . ابالغ شده به استان ها توزیع خواهد شد

. ها، درج گردیده استشرایط عمومی و نیز ضوابط اختصاصی هریک از سرفصل
، اولویتهاي دولت و تکالیف ملـی  نامه براساس سیاستهاي کالن کشور، قوانین و اسناد فرادستاعتبارات موضوع این شیوه

این سازمان به شهرهایی که از سوي حوزه معاونت امور شهرداریها حائز شرایط تشخیص داده شوند، در عناوین مشـخص  
.شده ذیل و در دو مرحله تخصیص خواهد یافت

هاعناوین پروژهبخشردیف
1

شهريخدماتپروژه هاي 
شهري و روستاییمدیریت پسماند

جداسازي شبکه آبرسانی فضاي سبز شهري2
نشانی شهريآتشاحداث ایستگاه 3
4

پروژه هاي عمرانی
کمک به نوسازي بافتهاي فرسوده شهري

هاي گردشگرياجراي پروژه5
تهیه برنامه راهبردي عملیاتی شهر و شهرداري 6
بهبود عبور و مرور شهريپروژه حمل و نقل7
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عمومی و گردش کارشرایط -الف

تخصیص اعتبار فقط براي شهرهاي با جمعیت کمتر از 1395قانون بودجه سال ) 6(تبصره ) و(مطابق با بند -1
.یکصدهزار نفر خواهد بود

.خواهد بود) 1390سال (مالك جمعیت براي هر شهر آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن -2
بندي و از طریق معاونت امور عمرانی استانداري، در موردنیاز جمعها و مستندات تمامی تقاضاهاي شهرداري-3

.هاي عمرانی و خدماتی، ارسال گرددقالب بسته پروژه
امور عمرانی استانداري، صورت ها، از طریق معاون اجراي پروژهنظارت بر حسن اجراي کار و تایید پیشرفت-4

.خواهد گرفت
ها توسط معاونت امور عمرانی استان، و تایید یشرفت فیزیکی پروژهمرحله دوم اعتبارات پس از اعالم میزان پ-5

.ها تخصیص خواهد یافتمعاونت امور شهرداري
پرداخت اعتبارات، متناسب با تخصیص از خزانه بوده و پرداخت کامل آن منوط به تحقق صددرصد تخصیص -6

.بینی شده استبودجه پیش
شوند،  باید اعتبارات دریافتی را در همان پروژه هزینه نموده و در میدمنهایی که از اعتبارات فوق بهرهشهرداري-7

.پرداخت نخواهد شدصورت عدم رعایت این مهم، مرحله دوم اعتبارات 
نامه، شامل مشخصات کلی پروژه و نحوه تامین منابع مالی براي هریک از این شیوه) 1(تکمیل کاربرگ شماره -8

.ها، الزامی استها و پروژهطرح
پیشنهادي نقل و حمل وخدماتی ،هاي عمرانینامه، شامل فهرست پروژهاین شیوه) 2(تکمیل کاربرگ شماره -9

. با رعایت سقف سهمیه استان، الزامی استExcelافزار مهاي استان، در قالب نرشهرداري
،هاي عمرانییک پروژههاي تخصصی هر کاربرگ، تکمیل )2(و ) 1(عالوه بر تکمیل کاربرگ هاي شماره -10

. این شیوه نامه الزامی استو حمل ونقل یخدمات
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)1(کاربرگ شماره 
مشخصات کلی پروژه و نحوه تامین منابع مالی 

) : 1390سال (جمعیت :                             شهر :استان 

:عنوان پروژه 

...................................:      بینی شده پایان پروژه زمان پیش...........................................       :   زمان شروع پروژه 

..................................................)میلیون ریال: (کل برآورد اجراي پروژه 

...................................................)میلیون ریال(آورده شهرداري 

)و(ها از محل بند ها و دهیاريکمک سازمان شهرداري
...................................................) میلیون ریال(1395قانون بودجه سال ) 6(تبصره 

...................................................) میلیون ریال(آورده استانی 

) میلیون ریال(سایر منابع 
...................................................با ذکر نام 

: مالحظات 
. هاي مصوب، انجام دهدگردد تمامی مراحل اجراي پروژه را مطابق با طرحها و نقشهشهرداري متعهد می.1
. نظارت بر مراحل اجراي پروژه و تایید پیشرفت فیزیکی آن بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی استان می باشد.2
هاي کشور؛ از منابع درآمدي شهرداري و یا ها و دهیاريتامین اعتبار اجراي پروژه، حداقل معادل کمک سازمان شهرداري.3

. اعتبارات استانی الزامی است
کرد آن توسط شهرداري ممنوع می رفاً جهت اجراي پروژه مصوب پیشنهادي بوده و جابجایی یا عدم هزینهاعتبار پرداختی ص.4

.باشدنظارت بر این امر بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی استان می. باشد

عمرانی نام و امضاي معاون هماهنگی امور نام و امضاي شهردارنام و امضاي رئیس شوراي اسالمی شهر
استانداري
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)2(کاربرگ شماره 

. . . . . . . . . . . . . . . . .هاي استان هاي عمرانی و خدماتی پیشنهادي شهرداريفهرست پروژه
)1395قانون بودجه )6(تبصره)و(موضوع بند (

میزان پیشرفت 
هاي نیمه تمام پروژه

)درصد(

آورده 
استان

آورده 
شهرداري

سهم کمک 
سازمان مبلغ برآورد شده عنوان پروژه شهرداري ردیف

1

2

3

4

5

6

....

------- کل جمع

. مبالغ به میلیون ریال درج شود
:توضیح 

.ضروري استExcelتکمیل این کاربرگ و ارسال آن در قالب فایل 
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ضوابط اختصاصی-ب
ت شهريخدمابخش 

و یا ایجاد و تکمیل (هاي تفکیک از مبدا، جمع آوري و ساماندهی محل هاي دفن کمک به اجراي پروژه-1
هاي کشورها و دهیاريپسماندهاي عادي در شهرداري) تاسیسات پردازش و بازیافت

مقدمه
»و«هاي عمرانی و خدماتی موضوع بند دستورالعمل توزیع اعتبارات پروژه3بند » ج«نامه حاضر به استناد قسمت شیوه

و به منظور توزیع مناسب اعتبارات و ) 4/3/95مورخ 8474ابالغی طی نامه شماره (1395قانون بودجه سال 6تبصره 
ا و دهیاریها موظف به ها، شهرداریهکلیه استانداري.هاي مدیریت پسماند شهري و روستایی تدوین شده استتعریف پروژه

.باشندنامه حاضر میرعایت مفاد شیوه

فرایند تعریف پروژه
 با توجه به میزان اعتبار تخصیص یافته به استان و منطقه بندي موضوع دستورالعمل طرح جامع مدیریت پسماند

محیطی واجد اولویت ، منطقه یا مناطقی از استان که از نظر زیست)26/12/85مورخ 11/1/68045ابالغیه شماره (
این منطقه یا مناطق شامل تعدادي شهر و روستا خواهند بود که . جهت اجراي پروژه می باشند انتخاب خواهند شد

. کیلومتر از شهر مرکزي منطقه میسر می باشد50تا 40امکان ساماندهی دفع پسماندهاي تولیدي در آنها در شعاع 
اولویت با . هزار نفر وجود داشته باشد100شهر با جمعیت کمتر از حداقل سهین منطقه یا مناطق الزاماً باید در ا

مناطقی خواهد بود که از نظر زیست محیطی شرایط نامناسب تري داشته باشند و شهر بزرگی در این منطقه وجود 
). اولویت با شهرهاي مرکز شهرستان یا مرکز استان می باشد(داشته باشد 

ه شهرها و روستاهاي تحت پوشش باید طرح تفکیک از مبدا را بر اساس شرایط منطقه، در قالب این پروژه کلی
برآورد و در فرایند تعریف پروژه به ... امکانات منطقه، جمعیت تحت پوشش طرح، سطح آموزش توده مردم و 

نامه مشخص الزم است براساس یک بر. سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور براي بررسی و تأیید ارسال گردد
آوري مکانیزه و غیرمکانیزه پسماند در این منطقه شناسایی، کمبودها احصاء و به اي، ماشین آالت فعلی جمعمنطقه

در قالب این پروژه با توجه به تعداد سهمیه خودروي حمل پسماند . سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور ارائه گردد
استان، این ماشین آالت به شهرها و روستاهاي واجد شرایط واگذار اختصاص یافته به شهرداریها و دهیاریهاي

. شودپرداخت میابالغی مربوطهنامهبخشی از قیمت خودرو توسط شهرداري و دهیاري بر اساس شیوه. خواهد شد
ا و هاي دفن موجود که امکان استفاده مشترك توسط کلیه شهرداریهدر قالب فرآیند تعریف شده ذیل یکی از محل

هاي زیست محیطی اخذ شده از اداره کل حفاظت دهیاریهاي تحت پوشش طرح را از نظر مسافت، ظرفیت و تاییدیه
محیط زیست استان را داشته باشد به عنوان محل دفن مرکزي انتخاب و تحت پوشش طرح ساماندهی قرار 

میلیارد ریال با توجه به 5نی حداکثر جهت ساماندهی این محل براساس طرح مورد تایید کمیته فنی استا. گیردمی
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میزان (کل اعتبارات تخصیص یافته به استان توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور قابل پرداخت خواهد بود
هزار نفر جمعیت در پروژه، به نسبت جمعیت روستاها و شهرهاي تحت پوشش 100سهم روستاها و شهرهاي زیر 

همچنین . )شودسهم ابالغ شده مدیریت پسماند شهري و روستایی به استان تعیین میبه کل برآورد پروژه از محل
.گرددهزار نفر جمعیت تحت پوشش رأساً توسط شهرداري مربوطه تأمین می100سهم شهرداریهاي باالي 

د الزم ایمدنظر باشتاسیسات پردازش و بازیافت منطقهشایان ذکر است که در صورتیکه موضوع احداث یا تکمیل
شهرداریها و . است طرح توجیه فنی و اقتصادي ایجاد تاسیسات مذکور تهیه و جهت تایید به سازمان ارسال گردد

"و"دهیاریهاي تحت پوشش براساس مفاد دستورالعمل توزیع اعتبارات پروژه هاي عمرانی و خدماتی موضوع بند 
س میزان پسماند تولیدي می باشند این پروژه براساملزم به تأمین سهم خود در1395قانون بودجه سال 6تبصره 

).شوددستورالعمل فوق الذکر تعیین می4میزان سهم آورده دهیاریها و شهرداریها بر اساس بند (
 کاربرگامضاي فرایند اجرا و تکمیل ومستندسازي استانداري نسبت بهالزم است پروژه اجراي تضمینجهت

توسط شهرداران، دهیاران، روساي ي دفن قدیم و معرفی مکان دفن مشتركموضوع تعطیلی مکانها5شماره 
اندار، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري و فرم، ان، بخشدارروستاها/شوراهاي اسالمی شهرها

.اقدام نمایندمدیرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري
زي توسط استانداري تعیین تکلیف و براساس بهاي خدمات مورد تایید الزم است که ساز و کار اداره محل دفن مرک

.هاي دفع تعیین گردداستانداري هزینه

فرآیند انجام کار
عضویت کارشناس و دفتر امور شهري و شوراها مسئولیت تشکیل کمیته فنی مدیریت پسماند در محل استانداریها با -1

دفتر فنیکارشناس کارشناس دفتر امور روستایی و شوراها، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها، ، دفتر مذکور
، نماینده فرمانداري شهرستان، نماینده اداره کل )نفر3(، کارشناسان مجرب منتخب شهرداریهاي استان استانداري

).صرفاً در استانهاي ساحلی شمالی(حفاظت محیط زیست استان 
هاي دفن متمرکز پسماند و واحدهاي پردازش و بازیافت بر اداره کل محیط زیست استان براي پروژهتاییدیه -1-2

.اساس ضوابط و مقررات مربوطه الزامی است
داراي اولویت از نظر اجراي پروژه شامل شهرها و روستاهاي تحت پوشش ) شهرستانها(شناسایی و معرفی مناطق -2

.3شماره کاربرگبراساس 
و یا پروژه 4شماره کاربرگجهت اجراي پروژه ساماندهی محل دفن و تکمیل مشتركل دفن مرکزي انتخاب مح-3

.ایجاد و تکمیل تاسیسات پردازش و بازیافت با تهیه و تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادي و زیست محیطی
.5شماره کاربرگتکمیل و امضاي -4
کاربرگامل تفکیک از مبدا شهرها و روستاهاي مندرج در تهیه طرح مدیریت پسماند شهرها و روستاهاي منطقه ش-5

ابالغی (آوري پسماندهاي خشک تفکیک شده در مبدا براساس شیوه نامه اجرایی ذخیره سازي موقت و جمع1شماره
پردازش، جداسازي و بازیافت پسماندهاي عادي در مناطق نامه و نیز شیوه) 26/3/95مورخ 12260طی نامه شماره 
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توسط کمیته فنی به همراه برآورد هزینه هاي مورد )23/12/1391مورخ 39097نامه شماره ابالغی طی(روستایی 
.اعتبار توسط شهرداریها و رعایت سقف اعتبار استانتأمین درصد 40نیاز با لحاظ نمودن حداقل 

4و بر اساس بند استانمعرفی شهرها و روستاهاي واجد شرایط دریافت خودوري حمل پسماند با رعایت سهم-6
.1395قانون بودجه سال 6تبصره "و"دستورالعمل توزیع اعتبارات پروژه هاي عمرانی و خدماتی موضوع بند 

با رعایت مفاد شیوه نامه اجرایی احداث 4شماره کاربرگمندرج در مشتركتهیه و تدوین طرح ساماندهی محل دفن -7
و یا ایجاد و تکمیل تاسیسات )14/7/94مورخ 30814شماره ابالغیه (ري و راهبري مراکز دفن پسماندهاي عادي شه

).منضم به طرح توجیهی فنی و اقتصادي و زیست محیطی(پردازش و بازیافت 
ارسال مدارك و مستندات بندهاي فوق با تایید معاون محترم امور عمرانی استانداري به سازمان شهرداریها و -8

.دهیاریهاي کشور
در صورت تأیید آن اعتبارات مصوب ازدرصد50ناسی در خصوص مدارك و مستندات ارسالی و پرداخت کارشبررسی -9

.هاها و دهیاريط سازمان شهرداريتوس
.توسط استانداريدرصد60به میزان ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی حداقل -10
.پرداخت مابقی اعتبارات و واگذاري خودروهاي حمل پسماند-11
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3شماره کاربرگ
) ...منطقه(روستاهاي تحت پوشش پروژه ساماندهی محل دفن در شهرستان شهرها و هاي دفن موجود در محلجدول مشخصات 

ردیف

نام 
روستا /شهر

واجد محل 
دفن

نام شهرها 
و 

روستاهاي 
تحت 
پوشش

جمعیت شهرها 
و روستاهاي 

تحت پوشش 
براساس (

سرشماري 
)1390سال 

مساحت محل 
)هکتار(دفن 

فاصله از 
مرکز 

روستا/شهر
)کیلومتر(

سال 
شروع 
بهره 
برداري

تاییدیه از 
سازمان محیط 

زیست
)تن در روز(برآورد میزان پسماند دفن شده 

برآورد میزان تفکیک 
پسماند خشک

)تن در روز(
برآورد میزان 
پسماندهاي 
دفن شده 

)تن(تاکنون 

مساحت 
زمین 

باقیمانده 
)هکتار( ندارددارد

غیر از (عادي 
عمرانی و 
)ساختمانی

بیمارستانیصنعتی
عمرانی 

و 
ساختانی

در محل در مبدا
دفن
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4شماره کاربرگ
) ...منطقه(جدول مشخصات محل دفن مرکزي انتخاب شده جهت اجراي پروژه ساماندهی محل دفن پسماند در شهرستان 

نام شهر
×سیستم جمع آوري شیرابه×سیستم جمع آوري گازپسماند با کمپکتورفشرده سازي پوشش روزانه با خاكحصارکشیساختمان نگهبانی

نداردداردنداردداردانجام نمی شودانجام می شودانجام نمی شودانجام می شودنداردداردندارددارد

:توضیحات
.کیلومتر باشد30کیلومتر و در مناطق کوهستانی و صعب العبور بیش از 50فاصله محل دفن مرکزي از سایر محل هاي دفن مجاور در مناطق مسطح نباید بیش از 

.گاز محل دفن به لوله هاي جمع آوري گاز محل دفن می باشدمنظور از سیستم جمع آوري گاز، استفاده از الیه هاي نفوذ ناپذیر در کف، دیواره ها و روي محل دفن و جمع آوري و استحصال 
.آوري و هدایت شیرابه به لوله هاي زهکشی می باشدمنظور از سیستم جمع آوري شیرابه، تعبیه شیب مناسب و استفاده از الیه هاي نفوذ ناپذیر شیرابه در کف، دیواره ها وروي محل دفن و جمع 

:در صورت وجود سیستم جمع آوري گاز محل دفن و شیرابه، جزئیات آن توضیح داده شود× 
:سیستم جمع آوري گاز محل دفن

:سیستم جمع آوري شیرابه
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5شماره کاربرگ

صورتجلسه
و بـا حضـور   ............ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهـاي کشـور در تـاریخ    ........... مورخ ......... با عنایت به نامه شماره 

تعطیـل و کلیـه   ........... واقع در شهرستان ........... و روستاهاي ......... شهرهاي امضاکنندگان ذیل، محل هاي دفن پسماند
منتقـل  .......... بخـش  ........... واقـع در شهرسـتان   ........... پسماندهاي ورودي به این محل ها به محل دفن پسماند شـهر  

از محل دفـن انتخـاب شـده مرکـزي بـر عهـده       شایان ذکر است که مدیریت نگهداري و بهره برداري اصولی. خواهد شد
بـا لحـاظ نمـودن میـزان     ............. براساس تعرفه تعیین شده توسط اسـتانداري  (بوده و هزینه هاي آن ............. شهرداري 

از محل بدیهی است که از زمان آغاز عملیات بهره برداري. بر عهده کلیه شهرداریها و دهیاریها خواهد بود) پسماند تولیدي
تمام بخشداران، فرمانداران دهیاران و .دفن مرکزي انتخاب شده، عملیات اجرایی در محل هاي دفن قدیم ممنوع می باشد

.شهرداران مربوط به محل هاي دفن قبلی و جدید الزامی است که صورتجلسه را امضا نمایند

امضاءسمتنام و نام خانوادگیردیف

...دهیار روستاي 1

...ي شوراي اسالمی روستارئیس2

...شهردار 3

...رئیس شوراي اسالمی شهر4

...بخشدار 5

...فرماندار 6

مدیرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري7

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري8

استانمحیط زیست حفاظت مدیرکل 9



12

6شماره کاربرگ
) ........منطقه(جدول مشخصات شهرها و روستاهاي تحت پوشش طرح تفکیک از مبدا در شهرستان 

روستا/ نام شهرردیف
جمعیت 

)1390سرشماري سال (
برآورد اعتبار جهت اجراي طرح 

)میلیون ریال(
*دهیاري/ سهم شهرداري

)میلیون ریال(
سهم استانداري

)میلیون ریال(
سهم سازمان شهرداریها و 

)میلیون ریال(دهیاریهاي کشور 

.گردده توسط شهرداریها یا دهیاریها تأمین میک،1395قانون بودجه سال 6تبصره"و"موضوع بند ،هاي عمرانی و خدماتیدستورالعمل توزیع اعتبارات پروژه4میزان سهم تعیین شده براساس بند * 
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7شماره کاربرگ
) ........منطقه(پوشش جمع آوري پسماند در شهرستان جدول مشخصات شهرها و روستاهاي تحت 

ردیف

یا روستاينام شهر
متقاضی دریافت 
خودروي حمل 

پسماند

نام شهرها و 
روستاهاي تحت 

پوشش

جمعیت شهرها و روستاهاي تحت 
پوشش 

براساس سرشماري سال (
1390(

سهم شهرداري
)میلیون ریال(

هادهیاريسهم 
)میلیون ریال(

استانداريسهم 
)میلیون ریال(

سهم سازمان شهرداریها و 
)میلیون ریال(دهیاریهاي کشور 
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جداسازي شبکه آبرسانی فضاي سبز شهريکمک به -2
:باشدکمک به جداسازي شبکه آبرسانی فضاي سبز شهري در دو بخش مطالعات و اجراي آن به شرح زیر می

:بخش اول
درصد اعتبار ابالغ شده به استان 15تا سقف جداسازي شبکه آبرسانی فضاي سبز شهري انجام مطالعاتاعتبارات کمک به 

حداکثر اعتبار پرداختی به یک . باشدکرد میقابل هزینهکمک به جداسازي شبکه آبرسانی فضاي سبز شهريدر سرفصل
.باشددرصد مبلغ قرارداد شهرداري با مشاورین ذیصالح و طی دو مرحله می50شهربه میزان 

.ریزي شهري و روستایی سازمانبرنامهتصویب فاز یک مطالعات در کارگروه استانی و ارسال به مرکز مطالعات : مرحله اول 
.تصویب فاز دو مطالعات در کارگروه استانی و ارسال به مرکز مطالعات سازمان: مرحله دوم

:اعتبار این بخش بر اساس فرآیند ذیل قابل پرداخت خواهد بود
.و ارسال به سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور8شماره کاربرگکمیل ت-
.تکمیل مطالعاتبررسی و تدقیق شهرهاي معرفی شده و تایید دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهري سازمان جهت -

:بخش دوم 
جامع طراحی شبکه به شهرهاي واجد مطالعات اعتبارات کمک به اجراي جداسازي شبکه آبرسانی فضاي سبز شهري 

ریزي تائیدیه از مرکز مطالعات برنامهسانی فضاي سبز شهري که تحت نظارت دفتر فنی استانداري انجام شده و داراي آبر
.باشند، پرداخت خواهد شدشهري و روستایی سازمان 

) سانی فضاي سبز شهريجهت کمک به پروژه هاي جداسازي شبکه آبر(اعتبارات تا سقف میزان ابالغ شده به استان ها این 
به شهرهاي واجد هاي توسعه آنفضاي سبز و اجراي طرحو با اولویت شهرهاي داراي محدودیت منابع آبی در نگهداري 

میلیون ریال و بر اساس 1500به میزان حداقل ) مصوبسانی فضاي سبزمطالعات جامع طراحی شبکه آبرداراي (شرایط 
:دفرآیند ذیل قابل پرداخت خواهد بو

.بر اساس مطالعات انجام شده و اطالعات مندرج در آن9شماره کاربرگتکمیل -
.بررسی و تدقیق شهرهاي معرفی شده و تایید دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهري سازمان جهت اجراي طرح مطالعاتی-

8شمارهکاربرگ
........................سبزاستان مطالعاتجامع طراحی شبکه آبرسانی فضاي انجام متقاضیشهرهاي فهرست

ردیف
نام 
شهر

نام 
مشاور

تاریخ عقد 
قرارداد

مبلغ قرارداد
)به هزار ریال(

تاریخ تصویب در 
کارگروه استانی

نحوه تامین اعتبار
سهم تعهد شده 

شهرداري
سهم 

سازمان
سایر 
منابع

1

2

.......مدیر کل دفتر فنی استانداري 
نام و امضاء
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9شماره کاربرگ
...................خالصه اطالعات مطالعه طرح جداسازي شبکه آبرسانی فضاي سبز از آب شرب شهري شهر 

وضع موجودافق طرحواحدعنوان
مترمربعمساحت کل فضاي سبز شهري

درصد)آب خام(درصد فضاي سبزتحت پوشش شبکه آبرسانی فضاي سبز شهري
متر)میلیمتر به باال300(طول شبکه توزیع 
متر)میلیمتر300تا 200(طول شبکه توزیع 
متر)میلیمتر200تا 100(طول شبکه توزیع 
متر)میلیمتر100کمتر از (طول شبکه توزیع 

مخازن ذخیره یا تامین فشار
بتنی

عددتعداد
مترمکعبحجم

فوالدي
عددتعداد
مترمکعبحجم

هاي مورد نیاز در شبکه تعداد پمپ
عددتعداد
کیلوواتتوان

متر مکعب در سالنیاز آبی فضاي سبز شهري

منابع پیش بینی شده جهت تامین آب مورد نیاز در مطالعه

متر مکعب در سالحفر چاه جدید
متر مکعب در سالچاه در مالکیت شهرداري

متر مکعب در سالواگذار شده توسط شرکت آب وفاضالبچاه
متر مکعب در سالقنات

متر مکعب در سالپساب تصفیه شده تاسیسات فاضالب
متر مکعب در سال....................................: سایر

وضع موجود منابع آب فضاي سبز شهري
وضع موجودواحدعنوان

متر مکعب در سالمصرفی فضاي سبزمیزان آب 

روش آبرسانی موجود
متر مکعب در سالشبکه توزیع محلی

متر مکعب در سالتانکر آبرسانی
متر مکعب در سال....................................: سایر

محل تامین آب مصرفی فضاي سبز

متر مکعب در سالآب شرب شهري
متر مکعب در سالشهرداريچاه در مالکیت 

متر مکعب در سالچاه واگذار شده توسط شرکت آب وفاضالب
متر مکعب در سالقنات

متر مکعب در سالپساب تصفیه شده تاسیسات فاضالب
متر مکعب در سال....................................: سایر

.........شهردار 
نام و امضاء

.......دفتر فنی استانداري مدیر کل 
نام و امضاء
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شهريکمک به احداث و تکمیل ایستگاه هاي آتش نشانی-3
نشانی و امداد از جمله مراکز مهم نشانی به عنوان مکانی جهت استقرار و آمادگی نیروها و خودروهاي آتشهاي آتشایستگاه

از این رو . کننددر تامین ایمنی شهرها و روستاها ایفا میشوند که نقش مهمیرسانی در شهرها محسوب میو حیاتی خدمات
هاي استاندارد و مطلوب از نظر فنی و عملکردي از اهمیت باالیی برخوردار برخورداري شهرها و روستاهاي کشور از ایستگاه

وقوع حوادث و سوانح هاي عادي، در هنگام نشانی باید عالوه بر کارکرد مناسب در زمانهاي آتشساختمان ایستگاه. است
عنوان یک مرکز امدادرسانی مهم میسر باشد ه مختلف، از استحکام و مقاومت الزم برخوردار بوده تا امکان بهره برداري آن ب

.و فضاهاي متناسب با نیاز وتعداد پرسنل و عملکردهاي الزم در طراحی مد نظر قرار گیرد
نظرالزامات مورد شناسایی شهرهاي هدف واولویت هاي -1

هاي نیمه تمام در دست احداث؛ایستگاهشهرهاي واجد -1-1
) در سطح شهرها و روستاها(اي منطقهبا اولویت امکان خدمات رسانی نشانی مستقلشهرهاي فاقد ایستگاه آتش-1-2

دقیقه 15کیلومتر و در بازه زمانی 15با شعاع عملکردي حداکثر 
 باشدنشانی مورد نیاز مییک ایستگاه آتشجمعیت هزار نفر 50براي هر براساس استانداردهاي موجود.
هاي تیپ ابالغینقشهو مشخصات فنی طراحی ضوابط مکان گزینی و نشانی بر اساس هاي آتشاحداث ایستگاه

.سازمان صورت پذیرد1فاز
نحوه تامین اعتبار-2

.اعتبارات پرداختی سازمان در دو مرحله پرداخت خواهد شد
طرح احداث شهرهاي هدف فهرستو قرارگرفتن در) 10شماره کاربرگ(از بررسی مدارك واصلهمرحله اول؛ بعد -2-1

درصد اعتبار50تا سقف ؛1395در سال ساخت ایستگاه
درصد توسط استانداري؛70مرحله دوم؛ بعد از تایید پیشرفت فیزیکی تا -2-2
.برداري برسدبه اتمام و بهرهاین سازمان، اعتبارات نشانی باایستگاه آتش اعتبارات شهرداري باید به میزانی باشد که :نکته

نظارت بر ساخت ایستگاه-3
هاي تیپ احداث ایستگاه آتش نشانی بر اساس ضوابط و نقشهنظارت بر حسن اجراي طرح احداث ایستگاه آتش-3-1

. باشدنشانی بر عهده دفاتر فنی استانداري می
.باشدایستگاه آتش نشانی بوده و جابجایی آن توسط شهرداري ممنوع میاعتبارات دریافتی صرفاً براي احداث -3-2

.پس از تایید سازمان، امکان احداث ایستگاه آتش نشانی بیش از تعداد استاندارد وجود دارد،براي شهرهاي با موقعیت خاص:1تبصره
.دفتر فنی استانداري برسدها پس از تهیه توسط شهرداري باید به تاییدنقشه هاي اجرایی ایستگاه:2تبصره 
.نشانی نیمه تمامی است که شرایط فوق الذکر را دارا می باشندهاي آتشاولویت با تکمیل ایستگاه:3تبصره 
هاي آتش نشانی از ه پیشرفت فیزیکی و سایر اطالعات مورد نیاز ایستگاهینشانی، تاییدضوابط طراحی ایستگاه آتش:توضیح

ستاد هماهنگی امور -دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهري(هاي کشور ها و دهیارياريطریق سایت سازمان شهرد
.قابل دسترسی استwww.imo.org.irبه آدرس ) ایمنی و آتش نشانی کشور



17

10شماره کاربرگ
ایستگاه هاي آتش نشانی احداث یا تکمیل بررسی وضعیت موجود پروژه 

:شهر:شهرستان:استان
متر مربع................... اعیان متر مربع................. عرصه :    مساحت ایستگاهمستقل        :     نوع ایستگاه

:میزان برآورد شهرداري:پیش بینی زمان خاتمه:تاریخ تصویب طرح
تکمیل           احداث:   عنوان طرح:تاریخ دریافت مرحله دوم اعتبار:تاریخ دریافت مرحله اول اعتبار

:ناظر مقیم:مشاور طرح:پیمانکار
:تاریخ آخرین بازدید:کارشناس بازدید کنندهبتنی      فوالدي       :  نوع سازه

.تفکیک سهم شهرداري و استانداري چه میزان استمیزان کل مبلغ تأمین شده جهت اجراي طرح به 
بر حسب ریال................................         ،   سهم استانداري ................................سهم شهرداري 

.ریال می باشد............................... مبلغ کل هزینه شده مطابق صورت وضعیت تاکنون
شروع نشده           متوقف           در دست اجراء            خاتمه یافته:  پروژهوضعیت 

:نحوه واگذاري پروژه جهت اجراء
مدیریت پیمان                  امانی                  متر مربع زیر بناء               فهرست بهاء

رعایت شده است؟    بلی           خیرآیا ضوابط طراحی و مکان یابی در احداث ایستگاه
:ابالغ شده1فازمطابقت نقشه هاي اجرایی مورد تأیید قرار گرفته با نقشه هاي تیپ

مطابقت دارد% 50کامالً مطابقت دارد                                 کمتر از 
"کروکی موقعیت"رد                                مطابقت دارد                         اصالً مطابقت ندا% 50بیش از 

)الصاق عکس از وضعیت موجود ساخت ایستگاه الزامی است(:     صورت وضعیت پیشرفت کار

)درصد(پیشرفت فیزیکی)نامطلوب–مطلوب (ارزیابی عملکردواحدمقدارشرح عملیاتردیف
1
2
3

کل پروژه
مدیر کل دفتر فنی استانداريکارشناس دفتر فنی استانداري

امضاءامضاء

تاریخ بازدیدها در مراحل قبلی
درصد پیشرفت فیزیکی در طی مراحل بازدید

علت تأخیر در اجراي پروژه

شرح علت تأخیر

سایر علل با ذکر موردکمبود مصالحنقشه هاي اجراییپیمانکارکمبود اعتبار

:نوضیحات ضروري
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عمرانیبخش 

کمک به نوسازي بافت فرسوده-4
هاي احیاء، بهسازي و نوسازي هاي هدف برنامهها و محلهآفرینی پایدار محدودهشهرداري ها در فرایند بازالزم است 

از طریق فراهم نمودن حضور عناصر مدیریت محلی در فراینـد  (ریزي و هماهنگی با برنامه) بافتهاي فرسوده(شهري 

هـاي احیـاء،  هاي هدف برنامـه ها و محلهش و جایگاه محدودهبرنامه هاي مرتبط، توجه به نقيبرنامه ریزي و اجرا

تدوین سندهاي محلـی، فعـال سـازي دبیرخانـه     ها،برنامه پنج ساله عمرانی شهرداريبهسازي و نوسازي شهري در

... مـدیریت و از طریق تشکیل سازمان یـا معاونـت،  (ایجاد ترتیبات نهادي بهسازي شهري بازآفرینی شهري با ستاد 

ها به عنوان نهاد واسط بـین مـدیریت   اهبري امور بهسازي شهري، حمایت از ایجاد و تقویت شورایاريربرايمرتبط

از طریق استفاده از ابتکارات مالی در فرآیند بهسازي شـهري،  (تأمین مالی بهسازي شهري ...) شهري و شهروندان و

توسعه و جلـب  ...) انتشار بسته حمایت مالی شهرداري وتدوین و در اولویت قراردادن محالت هدف دربودجه سالیانه،

از طریق تدوین سـاختاري مناسـب بـراي جلـب مشـارکت مـردم محـالت هـدف،        (ها در بهسازي شهريمشارکت

حمایـت هـاي حقـوقی و    مشارکت دادن مردم در مراحل هدف گذاري، سیاست گذاري، برنامه ریزي، اجرا و نظارت،

ر،در حوزه موضوعات مرتبط با محـالت هـدف و کـاهش فقـ    دولتی داوطلب خصوصاًمالی از ایجاد تشکل هاي غیر

رویکردهـاي  هـاي محـالت در محـالت هـدف بـا     ایجاد خانـه هاي محالت،برگزاري انتخابات و تشکیل شورایاري

هایی بـا موضـوع حقـوق و تکـالیف    ها و نشستبرگزاري جشنوارهاي، آموزشی، فنی و حقوقی به شهروندان،مشاوره

هـا و اقـدامات بهسـازي    اجراي طرح...) انتشار عملکرد مالی به زبان قابل فهم و ساده براي شهروندان وشهروندان،

هاي آموزشی به منظور توانمند کردن کارکنان شهرداري براي تعامـل سـازنده بـا    شهري و همچنین برگزاري کارگاه

حمایـت از  هـا، محلـی و توسـعه اجتمـاعی شـهرداري    حمایت از ابتکـارات  ساکنین محالت هدف و نمایندگان آنها،

ینـد  آهـاي محـروم در فر  را، زنـان و گـروه  فقـ حمایت از جلب مشارکت مردم، خصوصاًو نهادهاي مردمی،هاانجمن

.ایفاي نقش نمایندلیاتی و اجرایی بهسازي بافت فرسوده مبراي انجام برنامه هاي ع... تصمیم سازي محلی و
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:هاي ذیل انجام گیردژه هاي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده طبق ضوابط و شاخصضروري است انتخاب پرو

موضوع قانون تأسیس شورایعالی (استان 5شهرهاي معرفی شده باید داراي محدوده مصوب کمیسیون ماده -

.باشند)شهرسازي و معماري

.ی باشدمحدوده داراي مطالعات طرح بهسازي و نوسازي مصوب در کارگروه امور زیربنای-

.باشد)محله هدف(هر شهر باید داراي طرح و برنامه عملیاتی در مقیاس محدوده و محله اي خاص -

.رینی شهري استان، مشخص شده باشدبایست توسط ستاد بازآفهاي هدف میبندي محلهاولویت-

:تکمیل اطالعات زیر براي معرفی پروژه در این بخش ضروري است-

11کاربرگ شماره 
نام 
شهر

نام محله و 
محدوده هدف

مساحت محله و محدوده 
) متر مربع(هدف 

جمعیت محله 
)نفر(

میزان آورده شهرداري در 
)میلیون ریال(این پروژه 

سهم کمک سازمان 
)میلیون ریال(
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هاي گردشگرياجراي پروژهکمک به-5
اجـراي سیاسـتهاي کـالن    توسعه شـهري و بـه منظـور   بر اساس رویکردهاي کلی توزیع اعتبارات در راستاي تحقق اهداف 

توسعه گردشگري در کشور، وبا توجه به خصلت فرابخشی برنامه ریزي گردشگري،  اعتبـارات کمـک بـه اجـراي طرحهـاي      
:گردد گردشگري، در قالب سهمیه مشخص شده استان و براساس ضوابط زیر توزیع می

اي یا محلّی و مصوب کارگروه سطح ملی، منطقهدرشهرهاي واجد شرایط باید داراي طرح گردشگري -5-1
.گردشگري استان باشند

هاي حفظ و احیاء بافتها و ابنیه ارزشمند فرهنگی، تاریخی بعنوان پروژه گردشگري معرفی چنانچه پروژه-5-2
ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در اجراي پروژه، ها وشوند، رعایت سیاستمی

.استضروري 
تواند بعنوان پروژه گردشگري سواحل دریا میدر استانهاي ساحلی شمال و جنوب کشور، طرحهاي مناسب سازي-5-3

. در اولویت قرار گیرد
که از ) شهرداري و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري(طرحهاي نیمه تمام گردشگري -5-4

.یت قرار گیرندسالهاي گذشته اعتبار دریافت نموده اند، در اولو
.توسعه امکانات استانی باشدبراساس گردشگري داخلی وطرحگردشگري وجه-5-5
، مورد درآمد صنایع بومی وارتقاي وضعیت اقتصادي منطقهافزایشمثبت طرح در ایجاد اشتغال، کمک به تاثیر-5-6

. نظر باشد
راستاي تحقق توسعه پایدار در محیطی منطقه و زیستدر جهت بهبود وضعیت از طرح و بهره برداري اجرا-5-7

.باشد
و سایر طرحهاي ) در صورت موجود بودن(استانپیشنهادي هماهنگ با طرح جامع گردشگري طرحهاي-5-8

.باشدشدهدر جهت اصالح نواقص آنها تهیه یا باالدست و 
یا محدوده ومحل اجراي طرح در داخل ،خدمات شهريحیطهتوجه به تامین اعتبار از سهم شهرداري در با-5-9

.حریم شهر باشد
) سهم کمک سازمان،بودجه شهرداري،منابع استانی(متناسب با منابع تامین اعتبار ،پیش بینی شده طرحاعتبار-5-10

باقیمانده 3/1از محل اعتبارات استانی و 3/1نیاز از منابع داخلی شهرداري، اعتبار مورد3/1اي که ؛ به گونهباشد
. از محل کمک سازمان باشد

.وجه به محدودیت اعتبار تخصیصی، طرح براساس فازبندي مستقل اجرایی، زمانی ومالی تنظیم گرددبا ت-5-11
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"عملیاتی شهر و شهرداري-راهبردي"کمک به تهیه برنامه -6

طی نامه ابالغی باید مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت کشور ها میتهیه برنامه راهبردي عملیاتی شهر و شهرداري-6-1
ها و دسترسی به این دستورالعمل از طریق پورتال اطالع رسانی سازمان شهرداري. (باشد09/08/1394مورخ 34492شماره 
.)پذیر استامکانwww.imo.org.irهاي کشور به نشانی دهیاري

به هنگام، براي تهیه برنامه راهبردي عملیاتی شهر و ) هاديجامع، تفصیلی و(شهرهاي داراي طرح توسعه شهري -6-2
.شهرداري در اولویت خواهند بود

داد تهیه طرح و شرح خدمات آن رکه شهرداري تصمیم به واگذاري تدوین برنامه به مشاور دارد، ارسال قراصورتیدر-6-3
.فت مرحله اول اعتبار، ضروري استبراي دریا

عملیاتی شهر و شهرداري -بر شرح خدمات، نحوه واگذاري تهیه، بررسی و تأیید برنامه راهبردينامه مشتمل شیوه-6-4
.د شدمتعاقباً ابالغ خواه

هاي قابل تحویل در خصوص تدوین برنامه راهبردي عملیاتی شهر و شهرداري که باید توسط مشاور سرفصل خروجی-6-5
:باشدر میطرف قرارداد به شهرداري تحویل گردد، به شرح زی

گزارش مطالعات مرتبط با اسناد فرادست و مرتبط-6-5-1
هاگزارش مطالعه راهبردي توسعه شهر و درختواره چشم انداز تا سیاست-6-5-2
هاي برنامهلی شهرداري در طی سالهاي ماگزارش برآورد منابع درآمدي و خط مشی-6-5-3
هابرنامههاي کارکردي و زیرک حوزهگزارش برنامه عملیاتی شهرداري به تفکی-6-5-4
دستورالعمل 13مطابق بند (عملیاتی شهر و شهرداري جهت ارائه به مراجع ذیصالح -الیحه برنامه راهبردي-6-5-5

)09/08/1394مورخ 34492
با ضوابط مطابقپرداخت مرحله دوم اعتبار در این بخش منوط به سیر مراحل تأیید و تصویب برنامه تهیه شده،-6-5-6

.باشدقانونی می

:سازوکار بررسی، تصویب و تأیید برنامه راهبردي عملیاتی شهر و شهرداري
بـه  131534بر اساس تفویض اختیار وزیر کشور طی نامه شـماره  :شهرهاي بین بیست تا پانصد هزار نفر جمعیت) الف

شـوراي برنامـه ریـزي و    «هـا،  از آن جا که در اسـتان . ، مرجع نهایی تأیید و ابالغ برنامه، استانداري است5/10/1394تاریخ 
تارهاي تشـکیالتی  جهت راهبري امور مرتبط با برنامه ریزي وجود دارد، به منظـور جلـوگیري از ایجـاد سـاخ    » توسعه استان
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نظـر گرفتـه خواهـد شـد و     هـزار نفـر جمعیـت در   500تـا  20جدید، این شورا به عنوان مرجع نهایی تأیید برنامه شهرهاي 
هـاي فنـی و   کند به عنوان بازوي تخصصی شورا، وظیفه بررسـی که ذیل این شورا فعالیت می» کارگروه زیربنایی و عمران«

شنهادي با دستورالعمل ابالغی وزارت کشور و رعایت مقتضیات محلی و منطقـه اي را در  تخصصی و تطبیق ساختار برنامه پی
.برنامه بر عهده دارد

در شهرداریهاي شهرهاي کمتر از بیست هزار نفر جمعیت بر اساس :شهرهاي کمتر از بیست هزار نفر جمعیت) ب
. ، مرجع نهایی تأیید و ابالغ برنامه، فرمانداري است5/10/1394به تاریخ 131534تفویض اختیار وزیر کشور طی نامه شماره 

جهت راهبري امور مرتبط با برنامه ریزي وجود دارد، به » کمیته برنامه ریزي و توسعه شهرستان«از آن جا که در فرمانداري، 
20هرهاي کمتر از منظور جلوگیري از ایجاد ساختارهاي تشکیالتی جدید، این کمیته به عنوان مرجع نهایی تأیید برنامه ش

.نظر گرفته شده استهزار نفر جمعیت در
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حمل و نقلبخش 

هزار نفر100هزار تا 50در شهرهاي با جمعیت تردددستورالعمل انجام مطالعه بهبود -7

کل کشور و با هدف کمک به توسعه و عمران 1395قانون بودجه سال ) 6(تبصره ) و(در راستاي اجراي بند :کلیات
ها، این دستورالعمل به منظور تعیین چارچوب هزینه کرد این اعتبار در بخش شهرهاي زیر یکصد هزار نفر جمعیت و دهیاري

هاي مرتبط با بهبود عبور و مرور شهري و نحوه در این دستورالعمل طرح. تهیه شده استو حومه ايحمل و نقل شهري
.مطالعه و اجرا تشریح گردیده استها در قالب دو سرفصلاختصاص بودجه به شهرداري

 را بر عهده داردذیل یف اوظحمل و نقل یا دبیر همتا در هر استانداري امور فنی ودفترمدیرکل:
آوري گزارشها با چارچوب ابالغی دفتر حمل ونقل سازمان شهرداریها از مجري و ارائه گزارش نظارت جمع-

ماهانه
صورتجلساتارسالودر استانداريمطالعات در شوراي همتاتصویبگیري و تحویلهماهنگی برگزاري جلسات -

ها به منظور اجراي مناسب طرح موظفند اقدامات ذیل را انجام دهندشهرداري:
انجام هماهنگی با کارشناسان و مسئوالن شهري جهت حضور در جلسه مشترك با مجري طرح-
در راستاي استفاده از توان علمی دانشجویان (طرحاجراي بکارگیري نیروي متخصص بومی شهر در کلیه مراحل -

بومیو با هدف تربیت نیروي انسانی متخصصکارشناسی ارشد و دکتري رشته هاي حمل و نقل و راه و ترابري 
.)و درصورت عدم امکان از استان همجوارهمان شهر و در نبود آن از همان استان

استانداريعملکرد ماهانه به گزارش-
حریم شهرهاي مشمول این دستورالعمل مدنظر محدوده و معابر اصلی و جمع و پخش کننده واقع در : رحمحدوده ط

.باشدمی
شهرهاي کمک به انجام مطالعات ،اولویت اعتبار واریزي در بخش عبور و مرور شهري: نحوه اختصاص اعتبار به مطالعه

اعتبار ابالغ شده به استان در سرفصل بهبود عبور و مرور درصد60بنابراین حداقل . نفر استهزار100تا50داراي جمعیت 
مبلغ %50حداکثر اعتبار پرداختی به هر شهر به میزان . باشدشهري، در راستاي کمک به انجام مطالعات این شهرها می

و 12شماره ، پس از ارسال کاربرگ)درصد50(مرحله اول اعتبار سهم سازمان. باشدقرارداد شهرداري با مشاور می
، به حساب شهرداري مربوطه واریز حمل و نقل یا دبیر همتادفتر فنی وامور مدیرکل قراردادهاي مربوطه به سازمان و تأیید 

مابقی اعتبار سهم سازمان پس از ارسال نتایج نهایی مطالعات و تایید کمیته نظارت در وجه شهرداري درصد50. خواهد شد
.پرداخت می گردد
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، 12باشد که پس از تکمیل کاربرگ شماره ریال می) دویست میلیون(200,000,000مبلغ انجام مطالعه حداکثر :طرحاعتبار 
از سهم سازمان درصد50توسط شهرداري و دبیر شوراي هماهنگی ترافیک استان، کاربرگ به سازمان ارسال شده و مبلغ 

.به حساب شهرداري مربوطه واریز خواهد شد
شهر متقاضی انجام مطالعات بهبود تردد شهري: 12هکاربرگ شمار

شهرداري
عنوان 
مطالعات

نام 
مشاور

زادگاه یا شهر 
محل زندگی

مبلغ 
قرارداد 

)ریال(

)ریال(تحوه تأمین اعتبار 
سهم تعهد شده 

شهرداري
سهم 
سازمان

فنی و امور حمل ونقل یادفترمدیرکل 
...ترافیک استاندبیر شوراي هماهنگی 

نام و امضاء

...شهردار 
نام و امضاء

اعتبار ابالغ شده به درصد40اعتبارات این بخش به مبلغ حداکثر : شهريمروروعبوراجراي طرح هاي بهبودبهکمک
ضمن (استان در سرفصل بهبود عبور و مرور شهري و بمنظور کمک به اجراي طرح هاي منجر به بهبود عبور و مرور شهري 

.باشدهزار نفر جمعیت می100هزار تا 50، به شرح ذیل و در شهرهاي بین )پرهیز از هزینه کرد در روسازي و احداث معابر
ها بر اساس نقشه هاي اجرایی مصوب کمیته نظارتتقاطعوافقی راهنمایی در معابرو عالئم خطکشیاجراي.1
اجرایی مصوب کمیته نظارتتهیه و نصب عالئم عمودي راهنماي مسیر براساس نقشه هاي.2
کمیته نظارتمصوباجراییهايراهکارها یا نقشهاصالح هندسی تقاطع ها براساس.3
کمیته نظارتمصوباجراییهايراهکارها یا نقشهراساسسازي ترافیک بهاي آراماجراي طرح.4
کمیته نظارتمصوباجراییهايراهکارها یا نقشهاجراي تسهیالت ویژه عابر پیاده و توانیابان براساس.5

50(اعتبار سهم سازمانمرحله اول . از کل هزینه اجرا می باشددرصد50حداکثر اعتبار پرداختی به هر شهرداري، مبلغ 
حمل و نقل یا دفتر فنی وامور مدیرکل به سازمان و تأیید و قراردادهاي مربوطه 13، پس از ارسال کاربرگ شماره )درصد

مابقی اعتبار سهم سازمان پس از ارسال نتایج نهایی و درصد50.، به حساب شهرداري مربوطه واریز خواهد شددبیر همتا
.در وجه شهرداري پرداخت می گرددحمل و نقل یا دبیر همتا در مورد آن امور دفتر فنی ومدیرکل تایید 

شهر متقاضی اجراي طرح هاي بهبود تردد شهري: 13کاربرگ شماره 

هزینه اجراعنوان طرحشهرداري
)ریال(تحوه تأمین اعتبار

سهم تعهد شده 
شهرداري

سهم سازمان

یافنی و امور حمل ونقل دفترمدیرکل 
...دبیر شوراي هماهنگی ترافیک استان

نام و امضاء

.....شهردار 
نام و امضاء
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نقل یا ایمن سازي یا روان سازي یا کنترل ترافیک یا حمل ونقل بار و مسافر در صورت وجود مطالعات ساماندهی حمل ودر
بهنگام سازي یا تدقیق یا اجراي مطالعه در شهر مشمول، با نظر شوراي هماهنگی ترافیک استان، امکان صرف اعتبار براي 

.سقف اعالم شده وجود خواهد داشت
.باشدمیماه4از تاریخ ابالغ مدت زمان اجراي مطالعه براي هر شهر: مدت انجام مطالعه

در ) بدون نیاز به آماربرداري و پرسشگري(هاي میدانی شرح خدمات مطالعه که از طریق بازدید: شرح خدمات مطالعه
خواهد شد، به شرح ذیل سال آتی براي بازه حداکثر دونقل و ترافیک نهایت منجر به ارائه راهکارهاي اجرایی بهبود حمل و

:باشدمی
شناسایی کلی شهر از منظر حمل و نقل:مرحله اول
...)تقسیمات کشوري، موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، نقش عملکردي و (شهرمعرفی کلی-
ننماینده شوراي اسالمی شهر، شهردار، مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی یا مسئوالجلسه مشترك با -

هاي مسئولین و مدیران آوري نظرات ودیدگاهامور حمل و نقل در شهرداري، رئیس پلیس راهور به منظور جمع
و دولتی مرتبطشهري

ها، ساماندهی حمل ونقل ازي معابر و تقاطعسایمنشناسایی مشکالت بر اساس بازدیدهاي میدانی شامل:مرحله دوم
:، به شرح ذیلسازي تردد در شهرهاهمگانی و روان

هاسازي معابر و تقاطعایمن
و نقاط حادثه ها به منظور تعیین و تدقیق مشکالت عمده در حوزه ایمنیانجام بازدیدهاي میدانی از معابر و تقاطع-1

خیز
...هاي تقاطع و ها، گوشهمنظر مثلث دید، اتصال شاخهها از بررسی وضعیت هندسی تقاطع-2
هاي عابر پیاده و توانیابان در طول معابر و در محل گذرگاههاي همسطح و غیر همسطح و جانپناهشناسایی موقعیت-3

هاتقاطع
ر ومحدوده شناسایی موقعیت و نوع تابلوهاي راهنمایی و رانندگی، راهنماي مسیر و سایر تجهیزات ترافیکی در معاب-4

هاتقاطع
...شناسایی موقعیت و نوع تجهیزات کنترل ترافیک نظیر سرعتکاه، گذرگاه برجسته و-5
در محل)...هاي پالستیکی، عالئم برجسته وگاردریل، استوانه(بررسی وضعیت استفاده از تجهیزات ایمنی ترافیکی -6

مورد نیاز
...ها وهمچون مدارس، بیمارستانسازي معابر در مجاورت اماکن خاصبررسی وضعیت ایمن-7
بررسی وضعیت روشنایی معابر-8
.باشندیا روگذر یا زیرگذر عابرهایی که نیازمند اصالح هندسی و ایمن سازي تعیین و اولویت بندي معابر و تقاطع-9
هاطعارائه پیشنهادهاي اصالحی درخصوص افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده در سطح معابر و تقا-10
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)بار و مسافر(همگانی نقلوساماندهی حمل
خطوط، تعداد کل : شناسایی زیرساختهاي سامانه مدي بوسرانی و مینی بوسرانی از لحاظ کمی و کیفی در سطح شهر شامل-1

ناوگان به تفکیک ملکی و خصوصی و تعداد ناوگان در هر خط
خطوط، تعداد ناوگان خطی و گردشی: کیفی در سطح شهر شاملشناسایی زیرساختهاي سامانه تاکسیرانی از لحاظ کمی و -2

)غیر رسمی(و برآورد ناوگان موقت)تاکسی و ون(
تعداد ناوگان، ایستگاه و پایانه: نقل بار از لحاظ کمی و کیفی در سطح شهر شاملشناسایی زیرساختهاي حمل و-3
مدي (هاي سامانه حمل و نقل همگانی ها و پایانههتگاشناسایی موقعیت، امکانات و بررسی نحوه دسترسی کاربران به ایس-4

و جایگاه هاي سوخت و مراکز معاینه فنی)بوس، مینی بوس، تاکسی و ناوگان باري
نقل همگانی بار و مسافربررسی میزان پوشش دهی شبکه معابر اصلی به وسیله حمل و-5
شناسایی و بررسی زمانبندي حرکت خطوط حمل و نقل همگانی مسافر-6
بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي ذینفعجا شده در هر خط ه آمار تعداد مسافران جاببررسی -7
ها و تجهیزات هوشمندهاي حمل و نقل همگانی بار و مسافر به سیستمبررسی میزان تجهیز سامانه-8
هاد تسهیالت ایستگاهی مناسب براي هاي بهبود جانمایی ایستگاههاي حمل و نقل همگانی در طول مسیر و پیشنارائه طرح-9

مسافرین
هاي حمل و نقل همگانی از جمله تعداد و نحوه تخصیص ناوگان فعالهاي پیشنهادي در خصوص زیرساختارائه طرح-10
هاي بار و مسافرهاي پیشنهادي در زمینه احداث پایانهارائه طرح-11

سازي ترددروان
و سلسله مراتب سازي ترددتدقیق مشکالت عمده در روانها به منظور تعیین وتقاطعانجام بازدیدهاي میدانی از معابر و -1

شبکه
شناسایی موقعیت و خصوصیات کاربریهاي عمده جاذب ترافیک در مجاورت معابر و تقاطع ها-2
هاشناسایی موقعیت ایستگاههاي حمل و نقل همگانی در حاشیه معابر و در نزدیکی تقاطع-3
بندي چراغهاي راهنماییها و زمانتقاطعبررسی وضعیت کنترل-4
...مشخصات فیزیکی معابر و تقاطعات اصلی از قبیل عرض معبر، تعداد خطوط عبوري وبررسی وضعیت هندسی و-5
حاشیه اي و غیر حاشیه اي در مجاورت معابر)پارکینگ(توقف شناسایی وضعیت -6
.باشندهاي ساماندهی و بهبود وضعیت تردد میهایی که نیازمند اجراي طرحتعیین و اولویت بندي محدوده-7
دوچرخه سواران و توانیابان و تعیین جهت حرکت ارائه پیشنهادهاي اصالحی در زمینه ساماندهی و تسهیل حرکت عابرین و -8

.هاي شناسایی شدهدر محدودهو کیفیت پیاده روها و روسازي معابر و محدودیت توقف در نقاط الزم وسایل نقلیه 

در و سطح بودجه الزم اجرایی ارائه نقشه(راهکارهاي اجرایی اقدامات و ارائه و بندي مشکالت اولویتگروه بندي و :سوممرحله
)نقلی شهرنقاط مهم حمل وGISو نقشه مبتنی بر طرح تفصیلی یا جامع یا هاديصورت نیاز

بندي و ارائه گزارشجمع:مرحله چهارم


