قانون حمایت از سامانههای حملو نقل ریلی شهری و حومه
هادُ  - 1ػاهاًِّای حول ًٍمل سیلی ؿْشی ؿاهل  :ػاهاًِّای ًمل ٍ اًتمال جوؼی هؼافش دس صهاى ٍ هؼیش هـخق اػت وِ ػثاستٌذ اص اًَاع لغاس ؿْشی (تشاهَا،
لغاس ػثه ؿْشی ،هٌَسیل ،هتشٍ) ٍ ػاهاًِّای هـاتِ.
هادُ  -2ؿْشداسیّای ؿْشّای تاالی پاًلذّضاس ًفش جوؼیت تا هـاسوت دٍلت هَظفٌذ ًؼثت

تِ تْیِ عشح جاهغ حول ٍ ًمل ٍ تشافیه الذام ًوایٌذ

 .دس

ؿْشّای تاالی یه هیلیَى ًفشجوؼیت ،اًجام هغالؼات اهىاى ػٌجی ػاهاًِ حول ًٍمل سیلی ؿْشی ٍ حَهِ تش هثٌای هغالؼات عشح جاهغ حول ٍ ًمل ٍ تشافیه
هلَب ،الضاهی اػت .هشجغ تلَیة هغالؼات یادؿذُ ؿَسای ػالی ّواٌّگی تشافیه ؿْشّای وـَس اػت.
تثلشُ -اتخار تذاتیشخاف تِ هٌظَس حول ٍ ًمل آػاى افشاد ًاتَاى ٍ هؼلَل دس هؼاتش،

ؿثىِ حول ًٍمل ٍ هحیظ ّای ؿْشی دس ؿْشّای تاالی پاًلذّضاسًفش

جوؼیت دس چاسچَب ایى عشحْا هٌظَس هیگشدد.
هادُ  -3دػتگاُ اجشایی احذاث ػاهاًِ حول ًٍمل سیلی ؿْشی ٍ حَهِ ٍ تْشُتشداسی اصآى ،ؿْشداسیّای ریستظ هیتاؿٌذ.
هادُ  -4ؿْشداسیّای ؿْشّای تاالی پاًلذّضاس ًفش جوؼیت هَظفٌذ حذاوثش تا یه ػال پغ اص تلَیة ایي لاًَى ػاهاًِ یىپاسچِ هذیشیت ّواٌّگی حول ٍ
ًمل ػوَهی ؿْشی ٍ حَهِ سادس ػاختاس تـىیالت خَد ایجاد ًوایٌذ.
تثلشُ -1ولیِ دػتَسالؼول ّا ٍ ساّىاسّای الصم تشای اكالح ػاختاس هذیشیت حول ٍ ًمل

ػوَهی ،هتٌاػة تا ٍیظگی ّای خاف ؿْشّا تِ پیـٌْاد ػاصهاى

ؿْشداسیْای وـَس ٍ تأییذ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِسیضی وـَس هی تاؿذ.
تثلشُ -2ولیِ ػاصهاى ّا ٍ ؿشوتْای هشتثظ تا حول ٍ ًمل ػوَهی ؿْشی اص صهاى تـىیل ػاهاًِ هَسد اؿاسُ ٍ اتالؽ هلَتات هشتَط تِ اكالح ػاختاس هذیشیت
حول ًٍمل ػوَهی ؿْشی هىلفٌذ ظشف هذت ػِ هاُ ًؼثت تِ تغثیك اػاػٌاهِ خَد تا سػایت هَاصیي لاًًَی دسایي

خلَف تا هلَتات یادؿذُ الذام ًوایٌذ .

هادُ  -5تِ دٍلت اجاصُ دادُ هی ؿَد حذاوثش تا ػمف پٌجاُ دسكذ ( )%50اص ّضیٌِ هغالؼات ٍ ػشهایِ گزاسی ایجاد ػاهاًِ ّای حول ًٍمل سیلی دسٍى ؿْشی ،تا
اٍلَیتتأهیي لَاصم ٍ تجْیضات اص هحل هٌاتغ دسآهذ ػوَهی سا دس لَایح تَدجِ ػٌَاتی ول وـَس پیـٌْاد ًوایذ  .هاتمی اػتثاس هَسد ًیاص عشح ،تَػظ ؿْشداسی
ریستظ اص هحل هٌاتغ داخلی ٍ یا هـاسوت تا تخؾ خلَكی تأهیي هی ؿَد وِ پغ اص هثادلِ هَافمتٌاهِ تا ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وـَس هلشف خَاّذ
ؿذ.
تثلشٍُ -صاست وـَس هَظف اػت ضَاتظ اجشایی اػتفادُ اص ظشفیتّای تخؾ خلَكی ،تا اٍلَیت ػشهایِگزاسی دس ایؼتگاّْا ٍ هشاحل هختلف تْشُتشداسی
سا تذٍیي ًوایذ .ایي ضَاتظ پغ اص تلَیة ّیأت ٍصیشاى الصماالجشا اػت.
هادُ  - 6ؿْشداسیّای هَضَع ایي لاًَى هجاصًذ تا سػایت ػمف تؼْذات اسصی هَضَع
جوَْسی اػالهی ایشاى هلَبٍ 1383هَاسدهـاتِ دسلَاًیي تؼذی تشای احذاث ػاهاًِ حول

هادُ( )13لاًَى تشًاهِ چْاسم تَػؼِ التلادی ،اجتواػی ٍفشٌّگی
ًٍمل سیلی ؿْشی

ٍحَهِ ،تا ّوىاسی تاًه

هشوضی

جوَْسیاػالهیایشاى ًؼثت تِ اػتفادُ اص تاصاسّای ػشهایِخاسجیدس هحذٍدُ اػتثاسات هادُ()5ایي لاًَى تِكَست غیشستَیالذام ًوایٌذ.
تثلشُ  -تِ ٍصاست اهَس التلادی ٍ داسایی اجاصُ دادُ هی ؿَد تا تلَیة ّیأت ٍصیشاى تاصپشداخت تأهیي هالیخاسجی(فایٌاًغ) عشحْای لغاس ؿْشی سا تا ػمف
هـخق ؿذُ دسهادُ ( )5ایي لاًَى تاتأویذ تش غیشستَی تَدى آىتضویي ًوایذ .ؿْشداسی ریستظ تا اخز هلَتِ ؿَسایاػالهیؿْش هَظف اػت ًؼثت تِ تضویي
تاصپشداخت هاتمی تؼْیالت (فایٌاًغ) دسیافتی الذام ًوایذ.

هادُ  -7ؿْشداسیْای هـوَل هی تَاًٌذ اص عشیك ػشهایِ گزاسی داخلی ٍ خاسجی تِ سٍؽ ػاخت ،تْشُ تشداسی ٍ ٍاگزاسی )(BOTتشای ػاهاًِ ّای حول ٍ ًمل
سیلی ؿْشی ٍ حَهِ اػتفادُ ًوایٌذ.
تثلشٍُ -صاستخاًِّای وـَس ٍ اهَس التلادی ٍ داسایی هَظفٌذ دػتَسالؼول اجشایی اػتفادُ اص سٍؽ ػاخت ،تْشُ تشداسی ٍ ٍاگزاسی )(BOTسا تِ اػتٌاد لاًَى
تـَیك ٍحوایت ػشهایِگزاسی خاسجی -هلَب  ٍ -1381لاًَى حذاوثش اػتفادُ اص تَاى فٌی ٍ هٌْذػی تَلیذی ٍ كٌؼتی ٍ اجشایی وـَس دس اجشای پشٍطُ ّا ٍ
ایجاد تؼْیالت تِ هٌظَس كذٍس خذهات هلَب -1375-سا ظشف هذت ؿؾ هاُ تذٍیي ٍ تِ ؿْشداسیّای هـوَل اتالؽ ًوایٌذ.

هادُ ٍ -8صاست وـَس هَظف اػت پغ اص هـَست تا اتحادیِ ؿشوتْای لغاس ؿْشی وـَس ًؼثت تِ تذٍیي اكَل ولی ٍ ساّثشدّای حاون تش تأهیي ٍ ػاخت
تأػیؼات ،تجْیضات ،هاؿیي آالت ٍ عشاحی ٍ تْشُ تشداسی ػاهاًِ ّای حول ٍ ًمل سیلی ؿْشی ٍ حَهِ الذام ٍ تِ تلَیة

ؿَسای ػالی ّواٌّگی تشافیه

ؿْشّای وـَس تشػاًذ.
هادُ  -9ؿْشداسیْای ؿْشّای تاالی پاًلذ ّضاس ًفش جوؼیت داسای عشح هلَب ً ،غب تِ اخز ػَاسم ٍیظُ تِ هٌظَس احذاث ٍ تْشُ تشداسی ػیؼتن حول ًٍمل
ػوَهی ؿْشی ٍ حَهِ،پغ اص تلَیة هشاجغ ریكالح لاًًَی الذام خَاٌّذ ًوَد.
هادُ  -10وویؼیًَْای هادُ ( )5لاًَى تأػیغ ؿَسای ػالی ؿْشػاصی ٍ هؼواسی ایشاى  -هلَب -1351هىلفٌذ خاسج اص ًَتت ًؼثت تِ تشسػی هَضَع تغییش
واستشی دس هحذٍدُ هؼیش ٍ اعشاف ایؼتگاّْا حؼة دسخَاػت ؿْشداسی ریستظ الذام ًوایٌذ.

هادُ  - 11همشسات تثلشُ ّای ( )2( ٍ )1هادُ ( )1الیحِ لاًًَی اكالح لاًَى تأػیغ ؿشوت ساُ آّي ؿْشی تْشاى ٍحَهِ  -هلَب  -1359ؿَسای اًمالب
اػالهی تِ ولیِ ػاهاًِّای حنل ٍ ًمل سیلی ؿْشی ٍ حَهِ هَضَع ایي لاًَى تؼشی پیذا هیوٌذ.
هادُ  - 12همشسات هٌذسج دس هَاد ( )10(ٍ)9( ،)7لاًَى ایوٌی ساّْا ٍ ساُ آّي -هلَب  1349یا اكالحات ٍ الحالات تؼذی  ،دس هحذٍدُ هؼیشّای لغاس ؿْشی
هجضا اص هؼاتشؿْشی اػن اص هؼیشّای صیشصهیٌی ّ ،ن ػغح ٍ دس استفاع الصماالجشا هیتاؿذ .دس هؼیشّای ّنػغح غیشهجضا ،لَاًیي ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی الصمالشػایِ
اػت.
تثلشُ  -ولیِ ٍظایف پلیغ ساُآّي هَضَع لاًَى ایوٌی ساّْا ٍ ساُ آّي -هلَب-1349تشای ػاهاًِّای حولًٍمل سیلی ؿْشی ٍ حَهِ ،تشػْذُ ًیشٍی اًتظاهی
جوَْسیاػالمیایشاى خَاّذ تَد.
هادُ  -13تؼشفِ هلاسف تشق اتَتَػشاًی ٍ لغاسّای ؿْشی ٍ حَهِ ،تشاػاع ووتشیي تؼشفِ تؼییي ؿذُ هیتاؿذ.
هادُ  - 14دس ٍاگزاسی اهاوي تجاسی هَضَع ایي لاًَى ،لیذ ؿشایظ هٌذسج دس هَاد () 8(( ٍ)7لاًَى سٍاتظ هَجش ٍ هؼتأجش هوٌَع اػت.
هادُ  -15تشای هجوَػِّای ؿْشی هلَب ؿَسای ػالی ؿْشػاصی ٍ هؼواسی ایشاى ،ؿْشّای ّوجَاس( ؿْشّای الواسی) عشح حول ًٍمل سیلی پغ اص تلَیة
ؿَسای ػالی ّواٌّگی تشافیه ؿْشّای وـَس تشاػاع هفاد ایي لاًَى تَػظ دػتگاُ اجشایی ریستظ اجشا خَاّذ ؿذ.
هادُ  -16هؼؤٍلیت حؼي اجشای ایي لاًَى تشػْذُ ٍصاست وـَس اػت.
هادُ  -17آئیيًاهِ اجشایی ایي لاًَى تِ پیـٌْاد هـتشن ٍصاست وـَس ٍ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وـَس ،ظشف هذت ػِ هاُ اص تاسیخ تلَیة ،تْیِ ٍ تِ
تلَیة ّیأت ٍصیشاى خَاّذ سػیذ.

