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فصل هشتم :حمل و نقل
ماده 13ـ وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي ،انتقال کاربريهاي
غيرضروري از کالن شهرها به شهرهاي کوچکتر را پيگيري و در طرحهاي ناحيه اي و منطقه اي لحاظ نمايد و همچنين در
تهيه طرحهاي توسعه شهري ،مراکز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي کند که حجم ترافيک و مصرف سوخت در
مناطق پرتراکم شهري کاهش يابد.
تبصره 3ـ تمامي دستگاههاي اجرائي موظفند در تهيه طرحها و برنامه هاي حوزه مسؤوليت خود ،مالحظات ترافيکي و
نحوه آمد و شد مراجعين و کارکنان را مدنظر قرار داده و اقدامات الزم را به منظور تسهيل رفت و آمد و کاهش مصرف سوخت
صورت دهند.
تبصره 2ـ وزارت کشور ،شوراهاي اسالمي شهر و شهرداريها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به
ايجاد مراکز منطقه اي خدمات شهري با هدف کاهش سفر ،کاهش مصرف سوخت و حفظ محيط زيست اقدام نمايند.
ماده 12ـ وزارت مسکن و شهرسازي موظف است در تهيه طرحهاي جامع شهري ،پيامد ساخت و سازهاي مهم شهري
بر ترافيک شهري ،تأمين توقفگاه(پارکينگ) در شهرهاي بزرگ و کالن شهرها را لحاظ نمايد.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازي موظف است با همکاري سازمان نظام مهندسي ساختمان نسبت به تهيه آيين نامه
الزم اقدام و از مهندسان ترافيک داراي پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسي ،طراحي و نظارت استفاده نمايد.
ماده11ـ شهرداريها مو ظفند نسبت به ساماندهي معابر و تسهيل عبور و مرور عابران پياده و دوچرخه سواران در
شهرهاي کشور اقدام نمايند.
ماده 13ـ کليه دستگاههاي اجرائي موظفند فقط نسبت به خريد و به کار گيري خودروهاي واجد معيارها و مشخصات
فني موضوع ماده( )33اين قانون ،اقدام نمايند.
تبصره3ـ کميسيون ماده ) ( اليحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مصوب 3131
در هنگام صدور مجوز شماره گذاري موظف به اجراي اين حکم است.
تبصره 2ـ دستگاههايي که نياز به خودروهاي خاص دارند با تشخيص هيأت وزيران از شمول اين ماده مستثني مي
شوند.
ماده 13ـ وزارت کشور موظف است با همکاري دستگاهها و سازمانهاي ذي ربط با به کارگيري خودروهاي عمومي واجد

معيارها و مشخصات فني موضوع ماده( ) 33اين قانون ،خودروهاي فاقد معيارهاي فوق را از رده خارج نمايد.
تبصره3ـ خودروهاي عمومي فقط در صورت رعايت شرايط فوق ،قابل شماره گذاري است.
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تبصره 2ـ وزارت بازرگاني موظف است با همکاري شهرداريها و شوراهاي اسالمي شهر شرايط الزم جهت ارائه مجوزهاي
صنفي براي فعاليت کارگاههاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.
ماده 13ـ وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور ارتقاء کارآيي مصرف سوخت ،نسبت به همکاري و نظارت جهت
توسعه توليد ،عرضه و خدمات پس از فروش خودروهاي ديزلي سبک با اولويت خودروهاي عمومي بار و مسافر ،مطابق با
استانداردهاي روز دنيا و معيارها و مشخصات فني موضوع ماده( )33اين قانون اقدام نمايد.
ماده 13ـ وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي ،کشور و جهادکشاورزي و راه و ترابري و معاونت برنامه ريزي و نظارت
راهبردي رئيس جمهور موظفند در مکان يابي جايگاههاي جديد عرضه گاز طبيعي فشرده ،با شرکتهاي زيرمجموعة وزارت
نفت همک اري نمايند و در تأمين و واگذاري زمين و اعطاء مجوزهاي الزم براي احداث جايگاههاي مذکور به بخش غيردولتي
اقدام کنند .کميسيون ماده() 3قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ديگر کميسيونهاي ذي ربط مکلفند
درصورتي که طرح جامعي موجود باشد ،در چهارچوب آن کاربري را تغيير دهند و مجوزهاي الزم را صادر نمايند.
ماده 11ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف است با هماهنگي شرکتهاي زيرمجموعة وزارت نفت ،جهت

همکاري در ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت گاز طبيعي در مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي اقدام نمايد.

ماده 13ـ وزارتخانه هاي نيرو ،راه و ترابري ،جهاد کشاورزي ،مسکن و شهرسازي و نفت موظفند حسب مورد به تأمين
انشعابات و اتصال به شبکه هاي برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حريم راهها و گذر از عرض جاده ها ،مجوز حفاري براي
انجام عمليات گازرساني و واگذاري زميني مناسب در قبال أخذ وجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.
ماده 34ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه ،اصالح و تجهيز پااليشگاههاي کشور به عرضه انواع سوخت موردنياز
بخش حمل و نقل کشور با رعايت استانداردهاي زيست محيطي همکاري نمايد.
ماده 33ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همکاري وزارتخانه هاي کشور ،راه و ترابري و نفت ،مؤسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و شهرداريها براي کاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا از طريق اجراي استانداردهاي زيست

محيطي اقدام نمايد.

ماده 32ـ کلية دستگاههاي اجرائي دولتي و غيردولتي موظفند به منظور تسهيل در ارائه خدمات غيرحضوري متقاضيان؛
الف ـ فرآيندهاي کاري خود را اصالح و مراکز تماس ،با کانالهاي تلفني ،پيام کوتاه و پايگاه اينترنتي ايجاد نمايند.
ب ـ تمامي خدمات خود شامل فرمها ،فرآيندها ،شرايط  ،آدرسها ،تعرفه هاي خدمات ،نحوه دسترسي آن را در پايگاه
اينترنتي به طور کامل توصيف ،اطالع رساني ،به روزرساني و تا حداکثر ممکن اجرائي و قابل ارائه نمايند.
ماده 31ـ وزارتخانه هاي بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطالعا ت مکلفند به منظور کاهش تعداد مراجعات حضوري
متقاضيان؛ زيرساختها ،مجوزها و تسهيالت الزم براي فروش الکترونيکي و توزيع کاال و خدمات از طريق اصناف را فراهم نمايند
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