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  :هرستف

  
  صفحه                                                                          عنوان                                                                                                                        

  

و مسافر و مجتمع هاي خدمات ر هاي پایانه هاي عمومی باوشگاهو مشارکت غرف و فر قانون اجازه واگذاري امتیاز سرقفلی
  5   -------------------------------------------------------------------------------- ) 5/7/1377(مصوبفاهی بین راهی   ر

  

و مسافر ر هاي پایانه هاي عمومی باز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاهاجازه واگذاري امتیا شرایط و ضوابط مربوط به قانون
  6   ---------------------------------------------------------------------------------- و مجتمع هاي خدمات رفاهی بین راهی

  

  *فصل اول:
  7  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعاریف      

  *فصل دوم:
  9   --------------------------------------------------------------------------------شرایط و ضوابط صدور موافقت اصولی      

  *فصل سوم:
  14   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------برداري    بهره  

  *فصل چهارم:
                     18  -------------------------------------     مربوطهخدمات قابل ارائه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و تعرفه هاي 

  *فصل پنجم:
  18 -------------------------------------------------------------------------------------------------- برداري     نظارت بربهره
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خدمات  هاي افر و مجتمعهاي عمومی بار و مس اجازه واگذاري امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههاي پایانه قانون

  راهی رفاهی بین
  

شـود امتیـاز سـرقفلی غـرف و      اجـازه داده مـی   کشـور  و پایانـه هـاي  حمـل و نقـل   به سازمان  :ماده واحده  
یا تکمیل پارکها را قبل از شروع به احداث  تیرراهی و  بینرفاهی  هاي خدمات  ها و مجتمع فروشگاههاي پایانه

  .برداري یا احداث واگذار نماید آنها، به متقاضیان بهره
منعقد شده، به حساب سـرقفلی   مستحدثات مذکور پس از ارزیابی کارشناس منتخب مجمع سازمان در قرارداد 

آنها را در قالب قرارداد مشارکت مـدنی واگـذار    همچنین سازمان مجاز است احداث  .شود بردار منظور می  بهره
  .نماید

 هـاي فـوق و هـر گونـه تأسیسـات رفـاهی       ها و مجتمـع  برداري از پایانه  صدور مجوز تأسیس و بهره :تبصره  
و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راههاي کشور بـر    راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بین

سازمان دستور جلوگیري و پس   است و در صورت بروز تخلف مراجع قضایی با درخواستعهده سازمان مذکور 
ضوابط مربوط به نحـوه  شرایط و   .نمایند از رسیدگی حکم تخریب هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز را صادر می

ات قابـل  هاي یاد شده و تعرفه صدور مجوزهاي مربوطه و سـایر خـدم   ها و مجتمع برداري پایانه ساخت و بهره
سـازمان   راهی خواهد بود که به تصویب مجمـع عمـومی   ر قالب طرح جامع خدمات رفاهی بینسازمان د  ارائه
  .رسد می

  12/07/1377تاریخ تایید شوراي نگهبان  05/07/1377تاریخ تصویب 
 12/06/93برابر مصوبه مـورخ   با توجه به تبصره ماده واحده صدراالشاره،طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی

 در جلسـات مـورخ  و همچنـین اصـالحیه هـاي آن     07/11/1393در جلسـه مـورخ    مجمع عمـومی سـازمان  
کارگروه مجمع عمومی تصویب و به تایید رئیس مجمع عمومی سازمان رسیده  25/10/1397و  12/02/1396

  است.
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  شرایط و ضوابط مربوط به
قانون اجازه و اگذاري امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههاي پایانه هاي  

  عمومی بار و مسافر و مجتمع هاي خدماتی رفاهی بین راهی
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  تعاریففصل اول :
  :  تعریف میگرددشرح زیر  ضوابط به شرایط و  کار برده شده در این مجموعه ت بهکلمات و اصطالحا - ١ ماده

  .اي است ضوابط، سازمان راهداري و حمل و نقل جادهشرایط و سازمان در این مجموعه از منظور:  الف) سازمان

استان، تشکیالت اداري وابسته و تابع سازمان راهداري و حمل و نقـل   از اداره کل منظور: اداره کل استان ) ب 
  استانها است . سطحاي در جاده

درخواست کتبی به سازمان و یا اداره کل استان تمایل شخص حقیقی و یا حقوقی است که با ارائه  : ) متقاضیج 
 ویـا مجتمع خـدماتی رفـاهی    یا و ( پایانه عمومی بار)شهرك حمل و نقلاز  برداري بهره یا خود را براي احداث و

ایـن مجموعـه   گذاران خـارجی، بـا رعایـت     سرمایه دارد. عالم میا یا سایر تاسیسات رفاهی بین راهیو پارك تیر
عنـوان   بـه  با ارائه درخواسـت  گذاران خارجی در کشور ایران، بر سرمایه ابط و قوانین و مقررات ناظرشرایط و ضو

  شوند. متقاضی شناخته می
جاده اي  مجموعه اماکنی است متشکل از شرکتهاي حمل و نقل :ل ( پایانه  عمومی بار)  ) شهرك حمل و نقد 

کـه در آن خـدمات    سـاس ضـوابط ابالغـی سـازمان     بر مربوطهبا تاسیسات الزم و واحدهاي خدماتی و تجاري 
  می گردد. ارائهانبارداري و  یمختلف حمل و نقل

اي تعمیرگـاهی،  مکانی است بـه منظـور ارائـه خـدمات رفـاهی از قبیـل : واحـده        ) مجتمع خدماتی رفاهی :هـ
پارکینگ و غیره مورد نیاز کاربران ، سوخت ، جایگاه عرضهسرویسهاي بهداشتی، رستوران، نمازخانه، غرف تجاري

   .احداث می شوندطبق ضوابط ابالغی سازمان با تمرکز خدمات مذکور در آن که  در طول راههاي کشور
رانندگان وسائط نقلیه باري خارجی( و یا براي صرفاً است که به منظور ارائه خدمات   اي مجموعه )  تیرپارك :و

  .دنطبق ضوابط ابالغی سازمان احداث می شو راه هاي کشوردر طول  سرنشینان آنها و ایرانی)
 و حملترجیحاً ( نقل و حمل به مربوط فعالیتهاي آن در میشودکه گفته مکانی به:  لجستیک) پایانه( پارك)  ز
  1.میگردد انجام وحقوقی حقیقی اشخاص توسط کاال وتوزیع ،پشتیبانی)ترکیبی یلنق
کـه   از سـازمان یـا اداره کـل اسـتان    نفر  حداقل سه کمیسیونی است متشکل از : ) کمیسیون موافقت اصولیح

نمایـد و از ایـن    یس سازمان تعیین و به پرونده متقاضیان رسیدگی و موافقت اصولی احداث را صادر مـی ئتوسط ر
  شود .  ضوابط، کمیسیون نامیده میشرایط وپس در این مجموعه 

                                                        
  .اي عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده مجمع 12/02/1396مورخ  هاصالحی.  ١
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منظـور اخـذ مجوزهـاي الزم از سـایر      مدت معـین بـه   است که براي متقاضی و به يمجوز : موافقت اصولی) ط
مجتمـع خـدماتی    ( پایانه عمـومی بـار) و یـا   ارگانهاي ذیربط و انجام عملیات اجرایی احداث شهرك حمل و نقل

ضـوابط، توسـط    شـرایط و  مطـابق بـا ایـن مجموعـه    سایر تاسیسات رفاهی بین راهـی  و یا تیرپارك  و یارفاهی 
  گردد . میسیون صادر میک

 ( پایانـه عمـومی بـار) و یـا    بهر ه برداري ازشهرك حمـل و نقـل  جهت است  يمجوز برداري : )  پروانه بهره ي
شـرایط  مطـابق بـا ایـن مجموعـه     تاسیسات رفاهی بین راهی کـه  یا سایر وتیرپارك  و یامجتمع خدماتی رفاهی 

  گردد .  صادر می و یا اداره کل استان ، توسط سازمانضوابط براي دارنده موافقت اصولیو
 شرایط مطابق با این مجموعه حقیقی و یا حقوقی است که درصورت احراز  صشخ : دارنده موافقت اصولی  )ك

اساس  موافقت اصولی از سوي سازمان یا اداره کل استان براي وي صادر می گردد و نامبرده بر ،ضوابطشرایط و 
احداث شهرك حمل و نقل(پایانه عمومی بار) و یا مجتمع خـدماتی رفـاهی و یـا     موافقت اصولی صادره نسبت به

  اقدام می نماید . سایر تاسیسات رفاهی بین راهی یاو تیرپارك
 در صـورت احـراز شـرایط   اسـت کـه   شخص حقیقی یا حقـوقی   :دارنده پروانه بهره برداري( بهره بردار )   )ل

و یـا   برداري از شهرك حمل و نقل (پایانـه عمـومی بـار)    نسبت به بهره، و شرایط با این مجموعه ضوابط مطابق
 مجموعـه  این دراقدام می نماید منبعد  سایر تاسیسات رفاهی بین راهی و یاتیرپارك  یا مجتمع خدماتی رفاهی و

  بردار نامیده می شود. بهره شرایط و ضوابط
فعالیت و بهره برداري از واحدهاي موضوع این مجموعه به منظور نظارت بر  : کمیته نظارت بر بهر ه برداري )م

می گردد و منبعد کمیتـه نظـارت نامیـده     شرایط و ضوابط،کمیته اي که اعضاي آن توسط مدیر کل استان تعیین
  می شود در اداره کل استان تشکیل می گردد.

           شهرك یا و تیرپارك یا و رفاهی خدماتی مجتمع مناسب استقرار مکان تعیین منظور به : مکانیابی کمیته )ن     
مورد  حسب کشور، راههاي شبکه سطح در راهی بین رفاهی تاسیسات سایر یا و) بار عمومی پایانه( نقل و حمل
 و تشخیص به( استان کل اداره یا سازمان در ربط ذي واحدهاي نمایندگان از نفر سه حداقل عضویت با اي کمیته

 درخواست مورد مکان فنی و ایمنی شرایط و ضوابط رعایت خصوص در تا شود می تشکیل) سازمان رئیس انتخاب
  1.نمایند نظر اعالم و بررسی متقاضیان

                                                        
  .اي عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده مجمع 25/10/1397مورخ  هاصالحی.  ١
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ریزي ناوگان،تسهیل فرایندهاي شناسایی  مدیریت و برنامه           که درآن     است  مجازي فضاي بستریا : پایانه مجازي )س
اي، نوبت دهی،صدور حواله بارگیري،صدور اسناد حمل،اخذ تاییدیه و... با اتصال به  جاده       مل و نقلح          عوامل

  1.بانکهاي اطالعاتی مربوط به صورت سیستمی (غیر حضوري) و مجازي انجام می پذیرد

 

  
  شرایط و ضوابط صدور موافقت اصولی فصل دوم :

  
یـا سـایر   و  و یـا تیرپـارك  مجتمـع خـدماتی رفـاهی     و یااحداث شهرك حمل و نقل( پایانه عمومی بار)   -  ٢ ماده

بـا مجـوز    صـرفاً  شـرایط و ضـوابط و   مجموعه توسط متقاضیان در چارچوب این تاسیسات رفاهی بین راهی
 اداره کل استان امکانپذیر است . یا سازمان

پایانـه  ( شهرك حمل و نقلاحداث مبنی بر ارائه درخواست کتبی  نسبت بهکلیه متقاضیان می توانند  -  ٣ ماده
و یـا   بـه سـازمان   یا سایر تاسیسات رفاهی بین راهیو  عمومی بار) و یا مجتمع خدماتی رفاهی و یا تیرپارك

توسـط  موافقـت اصـولی   الزم نسـبت بـه صـدور    شرایط  احراز پس ازو سازمان 2اداره کل استان اقدام نمایند
 . اقدام می نماید  کمیسیون

 زسازمان مجا، سیسات موضوع این ضوابط وجود داردمتقاضی براي احداث تااز یک در نقاطی که بیش   تبصره :
  ، اقدام نماید.موضوع آئین نامه معامالت سازمان ،ز طریق روش مسابقهاست ا
مـد   در صدور موافقت اصولی احداث شهرك حمل و نقل ( پایانه عمومی بار) موارد ذیـل را  کمیسیون - ٤ ماده

 : نظر قرار دهد

       ایمنـی برابـر دسـتور العملهـاي ابالغـی      پیشنهادي از لحاظ استانداردهاي فنی ، ترافیکـی و بررسی محل - الف 
 سازمان.

                                                        
  .اي عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده مجمع 12/02/1396مورخ  هاصالحی.  ١
 .اي مجمع عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده 25/10/1397مورخ  ه. اصالحی 2
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 1و یا اداره کل استان سازمان دستورالعمل ابالغی ائل مربوط به موضوعات حمل و نقلی بر اساسبررسی مس -  ب
  شامل :
 . توسعه حمل و نقل کانتینري و حمل و نقل چند وجهی  
 ساختهاي حمل و نقل و بهبود وضعیت حمل و نقل بار . توسعه زیر  
  و نقـل در   خروج شرکتهاي حمل و نقل از حوزه شهري و ایجاد مزیت نسبی براي فعالیت شرکتهاي حمـل                   

  شهرك حمل و نقل (پایانه عمومی بار ) .
 تیک .توسعه شرکتهاي حمل و نقل چند منظوره و ارائه خدمات انبارداري و لجس 

ویـا  در صدور موافقت اصولی احداث مجتمع خدماتی رفـاهی و یـا تیرپـارك     ،کمیسیون موافقت اصولی -  ٥ ماده
 می بایست نکات ذیل را مد نظر قرار دهد : سایر تاسیسات رفاهی بین راهی

  .مذکور سایر تاسیسات و نیاز محل مورد نظر به احداث مجتمع خدماتی رفاهی و یا تیرپارك - الف 
    .قابل تردد در راههاي شریانی،ترانزیتی و راههاي اصلی و فرعی حجموجود   –ب 

  2.راههاي دسترسی ایجاد واحداثمطابقت مکان پیشنهادي با شرایط ترافیکی و رعایت ایمنی در - ج  
تیر پارك از منتهی الیه خروجـی   یا فاصله بین مجتمع خدماتی و رفاهی و حداقل موافقت اصولی در صدور –د 

بـه شـرح    براي احداث مجتمع خدماتی رفاهی و تیر پارك زمین مجتمع قبلی تا ابتداي ورودي زمین پیشنهادي
  : 3ذیل تعیین می گردد

 .در همان سمت کیلومتر 20ها در آزادراه .1

 کیلومتر در همان سمت .30در بزرگراهها  .2

 .کیلومتر در سمت مقابل 10در همان سمت و کیلومتر 40هاي اصلی و فرعی  در راه .3

                                                        
  .اي عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده مجمع 25/10/1397مورخ  ه. اصالحی 1
  .اي عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده مجمع 25/10/1397مورخ  هاصالحی.  ٢
  اي عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده مجمع 25/10/1397مورخ  هصالحیا.  3
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از شـمول   ،هایی که قبل از تصویب این مجموعه شرایط و ضوابط صادر شده کلیه موافقت اصولی : ) 1( تبصره
  مستثنی می باشند. این شرایط و ضوابط )5موارد مندرج در بند (د) ماده (

همچنـین بـا    ملحوظ قرار دادن ایمنی مترددین وو نیاز محورکمیسیون موافقت اصولی می تواند با توجه به هـ) 
طرح بازنگري در اجزا و مساحت مجتمـع هـاي   "بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در  و پنجرعایت بند (د) ماده 

رسـتوران،جایگاه  محوریـت  مجتمع خدماتی رفاهی بـا   صدور موافقت اصولی احداث نسبت به "خدماتی رفاهی
  1قدام نماید.وموارد خاص ا پارکینگ( تیر پارك)هداشتی ، محل اقامتی و خدمات خودروئی،سرویس ب سوخت،

 یـا  و تیرپـارك  یـا  و راهـی  بین رفاهی خدماتی مجتمع احداث پیشنهادي محل بودن بالمانع صورت در -  ٦ ماده
 مکانیابی، کمیته توسط راهی بین رفاهی تاسیسات سایر یا و) بار عمومی هاي پایانه(  نقلی و حمل شهرکهاي

 ای ها ارگان ازسایر استعالمات اخذ جهت متقاضی معرفی به نسبت مورد حسب دیبا استان کل اداره یا سازمان
 2 .نماید اقدام ذیربط مراجع

  .ذیربط مراجع از آب تامین استعالم ارائه و اخذ- 1
 از پـس  اصـولی  موافقـت  صـدور  چـاه،  حفـر  یـا  و انشـعاب  طریق از آب تامین امکان عدم درصورت : تبصره

 اخذ با تانکر، توسط آب حمل جمله از دیگر روشهاي از آب تامین يبرا اي منطقه آب شرکت با الزم هماهنگی
  .باشد می امکانپذیر اصولی موافقت مفاد در آن نمودن لحاظ و یمتقاض از محضري تعهدنامه

 هـاي  لولـه  وجـود  صورت در قانونی حریم تعیین و تیوضع درخصوص ربطیذ مراجع از استعالم ارائه و اخذ-2
 نهرهـاي  و آبرسانی هاي لوله خطوط آبیاري، شبکه کانالهاي مخابرات، تاسیسات و فیبرنوري وگاز، نفت انتقال

 بـرق،  انتقـال  هـاي  پایه و خطوط طبیعی، و باستانی تاریخی، آثار و ابنیه انتظامی، و نظامی تاسیسات عمومی،
  .پیشنهادي زمین محدوده و محل در) مورد حسب( الزم موارد ریسا و ها دریاچه ها، رودخانه قنوات،

  .زیست محیط به مربوط استعالم ارائه و اخذ-3
 واگـذاري  قابـل  اراضـی  نصاب نامه استنادآئین به وشهرسازي بنایی زیر امور تخصصی کارگروه نظریه اخذ-4

 مـورخ   هــ  42849ت/79259شـماره  نامه تصویب( روستاها و شهرها ازحریم درخارج مختلف فعالیتهاي براي
 )وزیران هیأت 15/04/1390
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صدور موافقت اصولی احداث شهرك حمل ونقل (پایانه عمومی بـار) و یـا مجتمـع خـدماتی رفـاهی و یـا        -  ٧ ماده
بنام متقاضی منوط به ارائه درخواست کتبی و مدارك ذیل به سازمان و  سایر تاسیسات رفاهی بین راهی ویا تیرپارك

 یا اداره کل استان می باشد :

  شناسنامه . وکارت ملی معتبر تصویردر مورد اشخاص حقیقی ارائه  - الف 
تغییرات روزنامـه رسـمی و سـایر مـدارك     آخرین ویر اساسنامه و آگهی ادر مورد اشخاص حقوقی ارائه تص - ب 

  مربوطه.
اساسـنامه قیـد   می بایست صراحتاً در  احداث و بهره برداري از شهرك حمل و نقل (پایانه عمومی بار)  : تبصره

موضوع فعالیت شرکتهاي متقاضـی  ،  هاشده باشد. ضمناً در خصوص مجتمع هاي خدماتی رفاهی و یا تیر پارک
   در اساسنامه آنها می بایست مرتبط با موضوعِ احداث و بهره برداري و نگهداري مجتمع خـدماتی رفـاهی و یـا    

  تیر پارك باشد .
و مستندات مربوط به مالکیت زمین و یا تعهد به تملک زمین در طـی   ارائه مدارك مربوط به کروکی زمین - ج 

 مدت موافقت اصولی .

در خصوص مجموعه هـاي یـاد   تعهد به اخذ و ارائه مجوزهاي الزم از سایر سازمانها و دستگاههاي ذیربط  - د 
      پخـش  شـرکت ملـی  از قبیـل   شده و همچنین مجتمع هاي خدماتی رفاهی(بـا توجـه بـه نـوع محوریـت آن)     

 کـه  و یا سایر مراجع حسـب مـوارد  برق منطقه اي  شرکت  کشور، سازمان امور اراضی، ایران فرآورده هاي نفتی
بـه اخـذ و   در صورت صدور موافقت اصولی در مدت تعیین شده در موافقت اصولی نسبت  مکلف استمتقاضی 

  1 ارائه آنها اقدام نماید.
  . و گواهی دسترسی به راه اصلی پرداخت هزینه هاي تعیین شده جهت صدور موافقت اصولی - هـ 
  ارائه تعهد محضري الزم به سازمان مبنی بر رعایت تمامی ضوابط و مقررات موجود و ابالغی . - و 
میسیون درخواست متقاضی و ضمائم مربوطه را براساس شرایط و ضوابط بررسی و در صورت تایید، ک - ٨ ماده

در این زمینه چنانچه   .نمودبا مدت معین را صادر و در غیر اینصورت آن را رد خواهد  احداث قت اصولیمواف
د شده باشد متقاضی می تواند پس از برطرف نمودن موارد قابل رفع، درخواست ر درخواست به علل قابل رفع، 

  خود را مجدداً به کمیسیون ارسال نماید .
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ماه و  6مدت اعتبار موافقت اصولی با در نظر گرفتن اخذ استعالمات الزم و اجراي طرح مصوب حداقل  - ٩ ماده
 ماه خواهد بود که توسط کمیسیون موافقت اصولی تعیین خواهد شد . 48حداکثر 

عللی در موافقت اصولی مستند به  چنانچه عدم اقدام متقاضی طبق برنامه زمانبندي در مهلت مقرر :)  1( تبصره 
بـه تشـخیص    موافقـت اصـولی   و در صـورت احـراز،   موجه باشد پس از بررسی در کمیسیون موافقـت اصـولی  

  .خواهد بود تمدید قابل  کمیسیون
موظف است گزارش پیشرفت کار را طبق برنامه زمانبندي و در مدت اعتبار  دارنده موافقت اصولی: )  2( تبصره

پس از اخطار کتبی  ،مربوطه برساند. در صورت عدول از مفاد این تبصرهموافقت اصولی به تائید اداره کل استان 
الزم و در صورت عدم رفع تخلف وهمچنین در صورت عدول از اجراي هر یک از تعهدات و تکالیف منـدرج در  

موافقت اصولی صادره توسط سازمان یا اداره کل استان ابطال شده و مراتب به متقاضـی ابـالغ   ،موافقت اصولی
و هیچگونه ادعایی از سوي متقاضی در خصوص هزینه هاي احتمالی انجام شـده پذیرفتـه نخواهـد     د شدخواه

   .بود
     کل  و یا اداره  ه توسط متقاضی تهیه و به تائید سازمانک    هایی  در قالب نقشه  طرحهاي مزبور صرفاً -  ١٠ ماده

جهت را لیه پیش بینی هاي الزم ک مکلف استدارنده موافقت اصولی احداث خواهد شد. بدیهی است  می رسد
 1.نماید معمول هاي تایید شده طبق نقشهاستقرار واحدهاي خدمات عمومی 

   و یا توقف فعالیـت احـداث   یا اداره کل استان  هر گونه تغییر در نقشه هاي مصوب از سوي سازمان :  )1( تبصره
  2 باشد. ویا اداره کل استان قبلی از سازمان و می بایست با هماهنگی و کسب مجوز کتبی

(داراي پروانـه   واجـد الشـرایط   ناظر یننسبت به معرفی و بکار گیري مهندس مکلف استمتقاضی  :  )2( تبصره
تا بر عملیـات سـاخت و سـاز نظـارت      کند اقدام یا شرکتهاي مشاور ذیصالح از سازمان نظام مهندسی) اشتغال

  3 د.ننمای
برساخت واحدهاي  ،طبق دستورالعمل هاي ابالغی بطور مستمر ادارات کل استان مربوطه موظفند  -  ١١ ماده

داشته و در صورت نظارت ارائه شده ازسوي دارنده موافقت اصولی  موضوع موافقت اصولی برابر برنامه زمانبندي
                                                        

  .اي  مجمع عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده 25/10/97مورخ  ه. اصالحی 1
  اي. نقل جادهمجمع عمومی سازمان راهداري و حمل و  25/10/1397اصالحیه مورخ .  2
  .اي مجمع عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده 25/10/1397صالحیه مورخ . ا3
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عدم رفع اعالم و در صورت دارنده موافقت اصولی  بهکتبی   بصورت موضوع را بدواً ،مشاهده هر گونه تخلف
مجموعه شرایط و ضوابط منعکس  این 24موضوع ماده   کمیسیون  را جهت اتخاذ تصمیم به  راتب تخلف م

  .نمایند

به تبع آن تغییر نام و یا تغییر نام به صورت مسـتقل موافقـت اصـولی صـادره      هر گونه نقل و انتقال و -  ١٢ ماده
 یسیون بالمانع خواهد بود.بنابر درخواست متقاضی و پس از کسب موافقت کم

  

 بهره برداري فصل سوم :

پس از اتمام عملیات احداث طرح، متقاضی ضمن رعایت موارد ذیل با ارائه درخواست کتبی جهـت صـدور    -  ١٣ ماده
 : پروانه بهره برداري اقدام خواهد نمود

اصولی طبق دستورالعملهاي اتمام عملیات ساخت و ساز و امکان بهره برداري از موضوع موافقت  ارائه تائیدیه - الف 
  1.و یا سایر دستگاههاي ذیربط ابالغی سازمان

ییـد مجمـع عمـومی سـازمان     و سایر تعرفه هاي مربوطه که بـه تا  پرداخت وجوه مربوط به پروانه بهره برداري - ب 
  .رسیده است

  .اخذ کلیه مجوزهاي الزم بهره برداري از ارگانهاي ذیربط  - ج
مبنی بر رعایت تمامی ضوابط و مقررات موجود و ابالغی در مـورد نحـوه    اداره کل استانبه ارائه تعهدنامه رسمی - د

  ابالغی سازمان. تعهدنامهبرداري طبق نمونه فرم  فعالیت و بهره برداري در طول مدت اعتبار پروانه بهره
یـک از واحـدها                             مجوزهاي مربوط بـه واحـدهاي صـنفی از مراجـع ذیـربط بعهـده بهـره بـرداران هـر           اخذ :تبصره

  می باشد .
موظـف بـه     عمـومی بـار)  پایانه  (شهرك حمل و نقل و یا  تیرپارك و یارفاهی  بهره بردار مجتمع خدماتی -  ١٤ ماده

 :  می باشد رعایت کلیه موارد ابالغی ازجمله موارد ذیل
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 مجموعه مطـابق دسـتورالعملهاي ابالغـی   بهره برداري و نگهداري و ارائه خدمات مطلوب و مشتري مدار در  - 1
 1. سازمان و سایر دستگاههاي ذیربط

 ارائه کلیه اطالعات و آمارهاي مورد نیاز سازمان . - 2
 .استقرار سیستم اطالع رسانی مورد نظر سازمان در محل مجموعه و ارائه اطالعات به عموم مراجعین  - 3
، نگهداري مستحدثات و پرداخت هزینه هاي بهره برداري یرتامین امنیت و حراست، حفظ اموال، نظافت، تعم - 4

  ، برق و گاز و غیره .مشاعات از جمله : آباز 
 . نظارت جهت کنترل زمان ورود و خروج وسائط نقلیه ترانزیتی در تیرپارکها - 5 
  نصب تابلوها و عالئم ترافیکی هشدار دهنده طبق الگوهاي مورد تائید سازمان . - 6

تحت هر عنوان ممنـوع اسـت مگـر بـا اخـذ       یا پروانه بهره برداري تغییر کاربري موضوع موافقت اصولی : ) 1( تبصـره 
  2 .و یا اداره کل استان موافقت قبلی و کتبی سازمان

 ویا اداره کل اسـتان  با اطالع قبلی و اخذ موافقت کتبی سازمان موضوع پروانه بهره بردارينقل و انتقال :  ) 2( تبصره
  3مجاز است.

هاي واقع در مجتمع خدماتی رفاهی و یا تیر پارك را به  برداري از غرف و فروشگاه بردار مجاز است بهره بهره  - ١٥ ماده
هاي تعیین شده به شرح ذیل  کاربرياشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعم از واحدهاي صنفی و غیره منطبق بر 

در بندهاي(ب) و(ج) این ماده، نافی مسئولیت    مندرجواگذار نماید. واگذاري غرف به اشخاص ثالث بدون رعایت شرایط 
برداري با رعایت تعهدات این مجموعه شرایط و ضوابط و سایر مقررات موضوعه توسط  حسن اجراي امور و نحوه بهره

پارك راهی و یا تیر  نگهداري یکپارچه مجتمع خدماتی رفاهی بین   برداري و بهره سئولیت مدیریت،م .شود نمی بردار  بهره
  4بردار است.  و یا شهرك حمل و نقل( پایانه عمومی بار) بر عهده بهره

  الف: واگذاري غرف به صورت قرارداد استیجاري بالمانع است. 
بردار موظف است ضمن اعالم قبلی و اخذ موافقت کتبی از  ب : در صورت فروش کل مجموعه به اشخاص ثالث، بهره

به واگذاري آن اقدام نموده که انتقال گیرنده بعدي به شرح موارد یاد شده دراین  کل استان، نسبت سازمان و یا اداره
  مجموعه شرایط و ضوابط مسئول خواهد بود.

                                                        
  .اي  مجمع عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده 25/10/97مورخ  هاصالحی.  1
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هریک از غرف تجاري و یا خدماتی و یا جایگاه سوخت و یا واحدهاي تعمیرگاهی در مجتمع هاي خدماتی   ج: واگذاري    

استان، در قالب قرارداد اجاره با اخذ سرقفلی  افقت کتبی سازمان ویا اداره کلرفاهی و یا تیر پارك ها پس از اخذ مو
که در اینصورت با توجه به بقاء مالکیت دارنده پروانه بهره برداري برعرصه مستحدثات مذکور،  امکان پذیر می باشد

هده دارنده پروانه بهره برداري بهره برداري و نگهداري یکپارچه مجموعه هاي یاد شده همواره بر ع   مسئولیت مدیریت،
هره برداري ب    ثالث،رافع مسئولیت دارنده پروانه سرقفلی مستحدثات یاد شده به اشخاص  است واگذاري   بدیهی می باشد.

  درمقابل سازمان نخواهد بود.
بهره برداري   پروانه   موضوع،عمومی پارکینگتواند نسبت به واگذاري نگهداري و بهره برداري  ردارمی ب     بهره  - ١٦ ماده

شخاص ثالث اقدام نماید. بدیهی است این قبیل واگذاري(اجاره) نافی مسئولیت بهره بردار ا صرفاً در قالب اجاره به
  1 .طبق این مجموعه شرایط و ضوابط و سایر قوانین و مقررات موضوعه نخواهد بود

 خدماتی رفاهی و یا تیرپارك و یا شهرك حمـل و نقـل ( پایانـه عمـومی بـار )      مجتمعاجراي طرح توسعه  -  ١٧ ماده
 2یا اداره کل استان. و مجوز قبلی و کتبی الزم از سازماناخذ متقاضی و کتبی درخواستممنوع است مگر با 

تعیین نرخ عرصه ویا عرصـه و اعیـانی مسـتحدثات شـرکتهاي      عمومی بار)،پایانه (و نقل   شهرك حملدر  -  ١٨ ماده
مستحدثات عمومی از قبیل حق پارکینگ  تعیین نرخ انواع خدمات وو متقاضی خرید و نقل با توافق بهره بردار  حمل و

 موضوع به هیئـت سـه نفـره   ، صورت عدم توافقخواهد بود که در مربوطه  نماینده صنف غیره با توافق بهره بردار و و
رسمی  کارشناسان رسمی دادگستري ( یک نفر کارشناس رسمی دادگستري به انتخاب بهره بردار ، یک نفر کارشناس

دادگستري به انتخاب انجمن صنفی مربوطه و یک نفر کارشناس رسمی دادگستري مرضـی الطـرفین ) حسـب مـورد     
است پرداخـت حـق الزحمـه کارشناسـان      . بدیهیالزم االجرا است ذکور براي طرفینارجاع خواهد شد و نظر هیئت م

 می باشد .  مذکور بالمناصفه بر عهده طرفین

این مجموعه شرایط و ضوابط، ظرف مهلت مقـرر در   18در صورت امتناع هر یک از طرفین موضوع ماده  :تبصره  
تواند به نیابت از طرف امتناع کننده، مراتـب را بـه    انتخاب و معرفی کارشناس رسمی دادگستري، طرف متقاضی می
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کارشناسان رسمی دادگسـتري  سه نفر از کانون کارشناسان رسمی دادگستري استان اعالم نماید تا نسبت به معرفی 
  1االجرا است. فین الزماقدام گردد و نظرات هیأت سه نفره کارشناسان ذکر شده براي طر

ت توسط کارشناس رسمی دادگستري با در نظر گرفتن شرایط و مقتضـیا  تیرپارك تعیین نرخ حق پارکینگ -  ١٩ ماده
 گردد . عرف هر منطقه تعیین می و

بر عهده شورایی متشکل از بهره بردار  شهرك حمل و نقل ( پایانه عمومی بار )عمومی فضاهاي  اداره امور -  ٢٠ ماده
سـایر   استفاده کننـدگان نماینده و نماینده انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل  و ستانا کلنماینده اداره  و

               وظـایف آنهـا بـه ترتیـب ذیـل      مسـئولیت و  مـی باشـد کـه    عمومی بار) پایانه  شهرك حمل و نقل ( غرف مستقر در
  می باشد :

بر عهده شورا بوده کـه  هزینه هاي تعمیرات اساسی در فضاي عمومی و نحوه پرداخت تعیین میزان وچگونگی  - الف 
  شود. عمومی بار) پرداختپایانه شهرك حمل و نقل ( مستقر در استفاده کنندگانبایستی توسط هزینه مصوب می 

هر رفع اختالفات احتمالی پیرامون هزینه هاي نگهداري فضاي عمومی و مشاعی(از قبیل حق شارژ) که بر عهده - ب
  می باشد. عمومی بار)پایانه شهرك حمل و نقل ( مستقر در مستحدثات استفاده کنندگانیک از 
از سـوي   عمـومی بـار)  پایانه ( شهرك حمل و نقلانعقاد قرارداد واگذاري هریک از مستحدثات به هنگام   : )1(تبصره 

 وآئین نامه مجموعه شرایط و ضوابطدر مفاد قراردادهاي تنظیمی آنها، رعایت مفاد این می بایست مالک با متقاضیان، 
رعایت مفاد موارد یـاد شـده    ، اي ابالغی سازمان پیش بینی گردد و حتی در صورت عدم پیش بینیدستورالعمله و ها

 (حمـل و نقـل   شهركدر مستقر  استفاده کنندگانکلیه است. الزم الرعایهیک از مستحدثات  هر گیرندگان براي انتقال
بهـره   ارائه تعهدنامه رسمی مبنی بر رعایت ضوابط مربوط بـه نگهـداري و   ملزم می باشند نسبت به عمومی بار)پایانه 

اقـدام و همچنـین کلیـه بهـره بـرداران       ضـوابط   شـرایط و  مجموعه برداري از فضاي عمومی و مشاعی آن برابر این
  هزینه هاي مقرر می باشند . مستحدثات و غرف مکلف به پرداخت

پروانـه بهـره بـرداري     اداره کل استان، پس از بررسی مدارك و در صورت تایید نسبت به صدور سازمان و یا -  ٢١ ماده
 .اقدام می نماید

ماه می باشد که مدت مذکور در صورت رعایـت شـرایط و    60حداکثر به مدتپروانه بهره برداري  مدت اعتبار:  تبصره
  ضوابط مقرر قابل تمدید می باشد .
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ان راهداري و حمل ونقل جاده اي خدمات قابل ارائه سازم: چهارمفصل 
  مربوطههاي  تعرفهو

که بر اساس مبالغ تعیین  آن هاي عرفهت و اي جاده نقل و حمل و يرراهدا سازمان توسط ارائه قابل خدمات - ٢٢ ماده
 12/02/96و اصـالحیه آن مصـوب    07/11/93طرح جـامع خـدماتی رفـاهی مصـوب      20ماده  ذیلشده در جداول 

که اطالعات آن در  د.صورت می پذیر ،به تایید رئیس مجمع عمومی رسیده است کارگروه مجمع عمومی سازمان که
 وب سایت سازمان قابل دسترسی می باشد.
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  نظارت بر بهره برداري : نجمپ فصل

مجتمع هاي خدماتی  عمومی بار) و یاپایانه (بهره برداري از شهرك حمل و نقل  امر فعالیت و نظارت بر - ٢٣ ماده
میته نظارت موظف ک  می باشد. کمیته نظارتعهده   بر ،یا سایر تاسیسات رفاهی بین راهی و تیرپارك هایا رفاهی و 

ات نظارت و گزارشات الزم را است طی بازدید هاي دوره اي از مجموعه هاي فوق الذکر بر نحوه و کیفیت ارائه خدم
 1دبیر خانه کمیته ارائه نماید.  به

نظارت گزارش هاي ارسالی به دبیرخانه، در کمیته دبیرخانه کمیته نظارت مذکور در اداره کل استان بوده و :  تبصره 
مراتب به صورت اخطار کتبی به بهره بردار اعالم می گردد تا  ،مطرح و در صورت احراز و تایید هرگونه تخلف

در صورت عدم رفع موارد اعالمی .دالیل قابل قبول ظرف مدت مقرر اقدام نماید نامبرده نسبت به رفع آن و یا ارائه
اداره کل استان مراتب  رش کمیته نظارت و تائید و احراز آن،بهره بردار و تکرار تخلف طبق گزا توسط نظارت کمیته

دفتر مذکور  و می نماید سرمایه گذاري و نظارت بربهره برداري جهت تکمیل پرونده اعالمامور  به دفتر تخلف را
این مجموعه  24موضوع تخلف را بصورت مستند و مستدل به دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 

  شرایط وضوابط اعالم و ارسال می نماید.

           و یا شهرك حمل و نقل تیرپارکها  و یارفاهی  برداران مجتمع هاي خدماتی به تخلفات بهره  رسیدگی -  ٢٤ ماده
بر عهده کمیسیونی سه نفره متشکل از مدیر کل دفتر حقوقی، ، شرایط و ضوابط مجموعه از این ( پایانه عمومی بار)

ترانزیت کل دفتر سرمایه گذاري و نظارت بر بهره برداري و حسب مورد مدیرکل دفتر حمل و نقل کاال یا دفتر  مدیر
می باشد. تصمیم کمیسیون  ءاکثریت اعضا  گیري کمیسیون راي . مالك تصمیممی باشد حمل و نقل بین المللیو 

می تواند اعتراض خود را بصورت کتبی  معترض می باشد و روز از تاریخ  ابالغ  قابل اعتراض 10یادشده ظرف مدت 
ا کمیسیون نیز موظف است موارد اعالم شده از سوي بهره بردار ر.و با ارائه مستندات و مدارك مربوطه اعالم نماید

ارج از مهلت فوق الذکر توسط کمیسیون خ بدیهی است چنانچه اعتراض به راي . بررسی و نظریه قطعی اعالم نماید
بردار صورت گیرد موضوع قابلیت رسیدگی نداشته و تصمیمات اولیه کمیسیون قطعی تلقی شده و مراتب عدم  بهره

 گردد .می بردار اعالم   خارج از مهلت بودن، کتباً به بهرهوجاهت اعتراض صورت گرفته به دلیل 
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ل دعوتنامه برگـزاري جلسـات   به منظور جمع بندي و ارسال مدارك تخلف به کمیسیون تخلفات و ارسا  : ) 1( تبصره
. الزم به ذکر اسـت  گردد اي در دفتر حقوقی تشکیل می هکمیسیون، دبیرخان اي)رتصمیم ( کمیسیون و انشاء و ابالغ 

متناسب با فراهم شدن بسترهاي الزم، وظایف کمیسیون موضوع این ماده قابل تفویض به ادارات کـل اسـتانها نیـز    
  باشد . می

در بـراي حضـور    رادارنده موافقت اصولی یا بهره بـردار  می تواند  موضوع این ماده،کمیسیون  بیرخانه د: ) 2( تبصره
در جلسـه مـذکور مـانع از    ،یا  بهره بـردار  عدم حضور دارنده موافقت اصولی دعوت نماید. سیدگی به تخلفاتر جلسه

  1نخواهد بود.صدور راي  ورسیدگی 

                 ، بشــرح ذیــل صــورت احــراز تخلــف پــس از بررســی مــوارد اعالمــی و اســناد و مــدارك و در کمیســیون -  ٢٥ ماده
 : نماید تصمیم گیري می

علیـرغم  بدون اخذ موافقت قبلی سازمان  ویا پروانه بهره برداري درصورت تغییر کاربري موضوع موافقت اصولی-الف 
جهت اعاده وضعیت به حالت قبلی، تعلیق اعتبار پروانه بهره برداري به مدت یک تا شش اخطار کتبی اداره کل استان 

  ماه. 
ادامه فعالیت و صدور پروانه بهره برداري معتبر موکول به اعاده وضعیت به حالت قبلی برابر نقشه هاي سایت  :  تبصره

پروانـه   کمیسیون مجاز اسـت تعلیـق اعتبـار    پالن مورد تایید سازمان در طول مدت تعلیق می باشد و در غیراینصورت
  بطور دائم لغو نماید. خلف پروانه راماه دیگر تمدید و در صورت ادامه تمتخلف را به مدت شش  بهره برداري

درصورت نداشتن پروانه بهره برداري در مرحله اول اخطار کتبی جهت تعیین تکلیف با دادن مهلت بیسـت روز و  -ب 
،کمیسیون می تواند نسبت به تعطیلی موضوع پروانه بهره برداري تا اخذ پروانه بهره بـرداري  موثردرصورت عدم اقدام 

      اقدام نماید. در صورت تعطیلی، مسئولیت ایراد خسارات مالی احتمالی به بهره برداران هر یک از مستحدثات، بر عهده
  بهره بردار غیر مجاز است .

                                                        
  .اي  مجمع عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده 25/10/97مورخ  هاصالحی.  1
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از سـوي  حداکثر یکماهـه   با فواصل زمانی اخطار کتبیعلیرغم سه فقره برداري  درصورت عدم تمدید پروانه بهره-ج 
رداري تا اخذ پروانه بهره برداري. در صـورت تعطیلـی، مسـئولیت ایـراد     تعطیلی موضوع پروانه بهره ب ،اداره کل استان

  ز  است .بر عهده بهره بردار غیر مجا خسارات مالی احتمالی به بهره برداران هر یک از مستحدثات،
در صورت نقل و انتقال و تغییر نام بدون اخذ موافقت قبلی و کتبی سازمان در مراحل اول، دوم، سوم اخطار کتبی با -د 

نـامبرده در  و  بهـره بـردار بـوده   مسئولیت همچنان برعهده ، یکماهه و درصورت عدم رفع تخلف اکثردفواصل زمانی ح
  پاسخگو می باشد .کلیه امور 

ایـن مجموعـه    23درصورت عدم رعایت مسائل بهداشتی و نظافتی حسب گزارش کمیته نظـارت موضـوع مـاده    -هـ 
انی ده روز جهت رفع نواقص و دو مرحله اخطار بصورت کتبی با فواصل زم علیرغمبا ذکر دقیق موارد،  شرایط وضوابط

       تخلـف در پایـان مـدت تعلیق،پروانـه    و در صـورت عـدم رفـع     تعلیق پروانه بهره برداري از یک تا شـش مـاه  ، معایب
  1بهره برداري لغو می گردد.

رفع نواقص و معایب ابالغی به بهره بردار در طول مدت تعلیق پروانه بهره برداري مانع از اجازه بهره برداري  :  تبصره
  این مجموعه شرایط وضوابط نخواهد بود . 24مجدد ( کتبی ) بهره بردار توسط کمیسیون ماده 

نحوه اخذ موافقت اصولی وپروانه بهره برداري وفعالیت پارك (پایانه )لجستیک نیز مشمول احکـام فصـول    - ٢٦ ماده
 2جامع خدمات رفاهی بین راهی می باشد. حدوم وسوم و پنجم طر

 .میباشد سازمان شده  تایید براساس فرمهاينمونه فرم موافقت اصولی و پروانه بهره برداري  -  ٢٧ ماده

از ادامـه فعالیـت متخلفـین جلـوگیري      یا اداره کل استان بنا به اعالم سازمانکلف است منیروي انتظامی  -  ٢٨ ماده
و  بهداشت و درمـان شبکه اداره اماکن عمومی ،شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی، بدیهی است عنداللزوم نماید. 

ست همکاري و در سطح استانها  وسایر ارگانهاي ذیربط می بای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
الذکر معمول و در صورت درخواست سازمان یا  فعالیت مجموعه هاي فوقهماهنگی الزم را درخصوص نحوه و ادامه 

 اداره کل استان، ازادامه فعالیت موضوع پروانه بهره برداري جلوگیري نمایند.

                                                        
  .اي  مجمع عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده 25/10/97مورخ  هاصالحی.  1
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تعطیلی و یا تعلیق پروانه فعالیت واحدهاي  تخلفات ارتکابی منجر بهدر کلیه مواردي که بر اساس این ضوابط :  تبصره
صب عالئم و تجهیزات ایمنی الزم و انسـداد مسـیر از   گردد با لحاظ ن صادر می این شرایط و ضوابط 24موضوع ماده 

رفـع انسـداد مسـیر    دسترسی به جـاده و می آید.  دسترسی به جاده هاي کشور توسط اداره کل استان جلوگیري بعمل
  می باشد .  و پرداخت هزینه هاي مربوطهمتخلف تعطیلی یا تعلیق پروانه  منوط به اتمام مدت

اربري غرف و فروشگاههاي داراي قرارداد اجاره با اخذ سر قفلی منوط به پرداخت کموافقت سازمان با تغییر  -  ٢٩ ماده
رسـمی  مابه التفاوت سرقفلی جدید با سرقفلی قبلی غرفه یـا فروشـگاه بـه سـازمان از طریـق ارزیـابی کارشـناس        

 دادگستري است .

با توجـه بـه    به صورت مکانیزه و مکاناال حتیرا  روالهاي اخذ بهاي خدمات قابل ارائهسازمان مجاز است  -  ٣٠ ماده
 انجام دهد.از طریق دفاتر پیشخوان الکترونیکی کترونیکی لتوسعه دولت ا

نصـاب معـامالت    رشـد بهاي خدمات قابل ارائه سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي هر ساله براسـاس   -  ٣١ ماده
 . قابل تعدیل است قانون برگزاري مناقصات 3موضوع ماده 

قانون اصالح موادي از قانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي اجتمـاعی و فرهنگـی        4با توجه به ماده  - ٣٢ ماده
قانون اساسی و آیین نامه اجرایی سهم بهینه بخش هاي  44جمهوري اسالمی ایران و اجراء سیاستهاي کلی اصل 

ی و غیر دولتی در فعالیتهاي راه و راه آهن، کلیه تاسیسـات احـداثی در قالـب قراردادهـاي امتیـاز سـرقفلی و       دولت
اجـازه واگـذاري امتیـاز    فصل اول شرایط و ضوابط مربـوط بـه قـانون     12لغایت  1مشارکت سازمان، مشمول مواد 

مجتمع هاي خدماتی رفاهی بین راهی سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههاي پایانه هاي عمومی بار و مسافر و 
 باشد. مجمع عمومی سازمان می 06/04/1380مصوب 

 طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه واگذاري امتیاز سرقفلی واصالحیه  
مجتمع هـاي خـدمات رفـاهی بـین راهـی مصـوب        فروشگاههاي پایانه هاي عمومی بار و مسافر و مشارکت غرف و

و مقـرر   جاده اي رسـید  تصویب مجمع عمومی سازمان راهداري و حمل و نقلبه  12/06/93در تاریخ  05/07/1377
گردید موضوع در کارگروهی متشکل از نمایندگان اعضاء مجمع مورد بررسی قرار گیرد و نتیجـه بـا تصـویب ریاسـت     

و اصـالحیه هـاي آن در تـاریخ      7/11/93 که مراتب در جلسات مـورخ  محترم مجمع عمومی مورد اجرا گذاشته شود
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از تـاریخ   شـرایط و ضـوابط  مجموعـه  این ید گردید.توسط کارگروه مجمع عمومی سازمان تای 25/10/97و  12/02/96
از تـاریخ   کـه ) میگـردد  طن شرایط و ضوابای 32 ادهموارد مشمول مقبلی( بجز  طشرایط و ضوابتصویب جایگزین کلیه 

هـا و پروانـه    موضوع آن الزم االجرا است و لیکن موافقـت اصـولی  آن و اصالحیه هاي بعدي بر مستحدثات تصویب 
برابـر طـرح جـامع     شرایط و ضوابط) مطابق با 25/10/97آخرین اصالحیه (هاي بهره برداري صادره تا تاریخ تصویب 

  .می باشندواصالحیه آن   7/11/93و 12/06/1393مصوب،تاریخهاي بین راهی  خدمات رفاهی
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طرح جامع خدمات 29ذکرشده در ماده شرایط و ضوابط مربوط به واگذاري سرقفلی ومشارکت 
رفاهی بین راهی بشرح ذیل می باشد :

شرایط و ضوابط مربوط به واگذاري امتیاز سرقفلی و مشارکت ( مصوب مورخ  فصل اول :
  مجمع عمومی ) 6/4/80
شـود اجـازه داده    ها که از این پس اختصاراً سازمان نامیـده مـی   اي و پایانه به سازمان حمل و نقل جاده - ١ ماده

شود نسبت به واگذاري امتیاز سـرقفلی و مشـارکت در سـاخت یـا تکمیـل غـرف و فروشـگاههاي               می
راهـی بـه متقاضـیان واجدالشـرایط اعـم از (حقیقـی یـا                   هـاي خـدماتی رفـاهی بـین     ها ، مجتمع پایانه

  ام نماید .حقوقی) با تصویب هیات عامل سازمان و طبق مفاد این ضوابط با انعقاد قرارداد اقد
راهی کـه بصـورت امتیـاز     هاي خدماتی رفاهی بین ها، مجتمع میزان امتیاز سرقفلی فروشگاههاي پایانه -  ٢ ماده

گردد با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی، اقتصادي و امکانات موجود و سطح زیربنـا   سرقفلی واگذار می
کمیسـیون منتخـب هیـات عامـل     و سایر شرایط هر محل (اعم از محرومیت منطقـه و غیـره)  توسـط    

گردد. هیات عامل سـازمان در صـورت صـالحدید     سازمان تعیین و پس از تصویب هیات عامل اجرا می
 . تواند تصویب آن را به کمیسیون مذکور واگذار نماید می

مدت اجراي قرارداد امتیاز سرقفلی و مشارکت، با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و اقتصادي هـر   -  ٣ ماده
 گردد . منطقه و به نسبت نوع موضوع قرارداد تعیین می

در قرارداد امتیاز سرقفلی، طرف قرارداد تعهد می نماید تحت نظارت و طبق نقشـه و مشخصـات مـورد     - ٤ ماده
تائید سازمان با هزینه خود، نسبت به ساخت یا تکمیل موضوع قرارداد اقدام نماید که پس از تائید اتمام 

هـاي انجـام شـده پـس از ارزیـابی کارشـناس        سط سازمان، مجموع هزینهعملیات ساخت یا تکمیل تو
منتخب مجمع عمومی سازمان به میزان وجوه امتیاز سرقفلی موضوع ماده دو اضافه و مجموعـاً بعنـوان   

گردد. در این صورت قرارداد امتیاز سرقفلی منعقده به قرارداد اجاره با اخذ سرقفلی  سرقفلی محسوب می
ماده واحده قانون اصـالح قـانون تاسـیس     2ذیل بند  4مفاد آیین نامه موضوع تبصره تبدیل و مشمول 

هاي مستحدثات ایجاد شده توسـط طـرف    خواهد شد. هزینه 26/1/75هاي سابق مصوب  شرکت پایانه
 شود . قرارداد به حساب سرقفلی او منظور می
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هاي خـدماتی رفـاهی    ها، مجتمع در قراردادهاي مشارکت ساخت یا تکمیل غرف و فروشگاههاي پایانه -  ٥ ماده
الشرکه با توجه به آورده طرفین  راهی که طرف قرارداد به اختصار شریک نامیده می شود میزان سهم بین

 گردد. ( شریک و سازمان ) توسط هیات عامل سازمان تعیین می

 هـا و مشخصـات مـورد تائیـد     در قرارداد مشارکت، شریک متعهد می گردد تحت نظارت و طبـق نقشـه   -  ٦ ماده
 برداري نماید. سازمان، با توجه به تعهدات خود، موضوع مشارکت را احداث یا تکمیل و آماده بهره

تعیین میزان سرقفلی و اجاره بهاء موضوع مشارکت در حین ساخت و یا پس از احداث مطابق مفاد ماده  -  ٧ ماده
 گردد . هاي انجام شده تعیین می دو و با لحاظ هزینه

ت با هماهنگی قبلی و موافقت کتبی سازمان و با رعایت مفاد ماده پیش فروش سرقفلی موضوع مشارک - ٨ ماده
بایست به حساب مشخص شده توسط سازمان واریـز و   بالمانع است. در این صورت وجوه حاصله می 7

الشرکه طرفین از آن محل پرداخت گـردد و حـداکثر    به نسبت پیشرفت فیزیکی موضوع مشارکت، سهم
اب مذکور باقی می ماند تا در صورت تکمیل موضوع مورد مشارکت الشرکه شریک در حس % از سهم20

 از سوي شریک و تائید عملیات ساخت و یا تکمیل به وي پرداخت گردد. 

پس از اتمام عملیات ساخت یا تکمیل و تائید آن از سوي سازمان ، شرایط و نحـوه واگـذاري سـرقفلی     - ٩ ماده
 هاي زیر تعیین می شود : موضوع مشارکت به شیوه

ورت افراز سهم مشاعی، موضوع مشارکت احداثی پس از ارزیابی بین سازمان و شـریک تقسـیم و   در ص -1
الشرکه تعیین می گردد در اینصورت طرف قرارداد می تواند بدون پرداخـت   سهم طرفین به نسبت سهم

ایـن مصـوبه، موضـوع مشـارکت      4نامه مذکور در ماده  آئین 4ماده  3قدرالسهم سازمان موضوع تبصره 
حداثی را بر اساس ضوابط مربوط به واگذاري سرقفلی، با هماهنگی سازمان به اشخاص واجدالشرایط و ا

 مورد تائید سازمان واگذار نماید .

تواند موضوع مشارکت احداثی را بصورت اجاره با اخذ سرقفلی به اشخاص ثالث و مورد تائید  سازمان می -2
دین منظور توسط سازمان افتتاح خواهد شد واریز و طبـق  واگذار نماید و وجوه حاصله را به حسابی که ب

 الشرکه شریک را پرداخت نماید . مفاد قرارداد سهم
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  اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده                                                                                                                                                                جمهوري اسالمی ایران
  شهرسازيوزارت راه و 

  

   ٤٤ 
 

 

در صورت فسخ قراردادهاي واگذاري امتیاز سـرقفلی و مشـارکت، وجـوه اخـذ شـده امتیـاز سـرقفلی و         -  ١٠ ماده
ز کسـر  هاي انجام شده به تشخیص کارشناس منتخب مجمع عمومی سـازمان، بـرآورد و پـس ا    هزینه

 گردد . هرگونه بدهی و خسارات وارده به شریک مسترد می

چنانچه پس از اتمام عملیات ساخت و ساز یا تکمیل و تائیـد آن از سـوي سـازمان، واگـذاري موضـوع       -  ١١ ماده
مشارکت احداثی در مدت زمان تعیین شده صورت نپذیرد، سازمان می تواند جهت تجدید ارزیابی میزان 

 تب را به کمیسیون موضوع ماده دو ارجاع نماید .مرا  سرقفلی و اجاره بهاء

در صورتیکه واگذاري موضوع مشارکت احداثی در مدت زمان تعیین شده تحقق  11پس از اجراي ماده   : تبصره
هاي انجام شده را طبق برآورد و تائید دفتر فنی وامور پیمانها سازمان از محل منابع خود بـه   نیابد سازمان هزینه

 می نماید . شریک پرداخت

فرم قراردادهاي امتیاز سرقفلی و مشارکت با رعایت مفاد ایـن ضـوابط و سـایر مشخصـات مـورد نظـر        -  ١٢ ماده
 بصورت قراردادهاي یکنواخت، به شرح پیوست می باشد .

  هرگونه تغییرات بعدي به اطالع اعضاي مجمع عمومی خواهد رسید .   : تبصره
  
  


