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   لایحهمشخصات 


 
 خلاصه مشخصات لایحه:

  عنوان لایحه: -1

 در هوا آلودگي كنترل و سفر تقاضاي كاهش ترافيك، مدیریت جهت تردد عوارض تعيين» حهیلا

 «1041 سال

 ترافيك و ونقلحمل معاونت :پيشنهاددهندهحوزه  -2

 ندارد دارد ■ :22/40/1932مورخ  222228گزارش توجيهي مطابق با بخشنامه  -3

 اسلامي شهر:الزام قانوني/ اسناد فرادست/ مصوبه شوراي  -0

 1311 مصوب «يرانندگ تخلفات به يدگيرس قانون»( 11) هجدهم ماده -الف 

 22/40/1311 مصوب «پاک يهوا قانون»( 7) هفتم ماده -ب 

 وزیرانهيئت 22/41/1317 مصوب «پاک يهوا قانون هفتم ماده یياجرا نامهآیين»( 3) سوم ماده( 2) دوم تبصره-ج 

 انتخاب و كشور ياسلام يشوراها انتخابات و فیوظا لات،يتشک قانون»( 14) هشتادم ماده( 11) شانزدهم بند-د 

 آن يبعد الحاقات و اصلاحات با 1372 مصوب «شهرداران

 ماده( 1) بند موجببهتنفيذي ) 1317 مصوب «افزودهارزش بر اتيمال قانون»( 24) پنجاهم ماده( 1) کمی تبصره-هـ

 (1044 مصوب «افزودهارزش بر اتيمال قانون»( 22) وپنجپنجاه

 ،(24) و( 01) ،(31) شماره مصوبات رينظ تهران شهر كيتراف و ونقلحمل يشورا مصوبات -و

 مغایرت ندارد ■ مغایرت دارد :مفاد لایحه با قوانين و مقررات فرادست -2 

 :هاطرحجلسه كارگروه تخصصي بررسي لوایح و  -1

 هاطرح و لوایح بررسي كميسيون تخصصي كارگروه جلسه( 271) یکمين هفتاد و و پانصدموضوع در 

 .گردید تائيدبررسي و  22/41/1044 مورخ
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 لایحهاسناد پیوست 


 رلكنت و سفر تقاضاي كاهش ترافيك، مدیریت جهت تردد عوارض تعيين» حهیلامتن 

 «1041 سال در هوا آلودگي

 1311 مصوب «يرانندگ تخلفات به يدگيرس قانون»( 11) هجدهم ماده با عنایت به مفاد-واحدهماده

( 3) سوم ماده( 2) دوم تبصره ياجرا در و 22/40/1311 مصوب «پاک يهوا قانون»( 7) هفتم ماده و

( 11) شانزدهم بند و وزیرانهيئت 22/41/1317 مصوب «پاک يهوا قانون هفتم ماده یياجرا نامهآیين»

 «شهرداران انتخاب و كشور ياسلام يشوراها انتخابات و فیوظا لات،يتشک قانون»( 14) هشتادم ماده

 بر اتيمال قانون»( 24) پنجاهم ماده( 1) کمی تبصره زين و يبعد الحاقات و اصلاحات با 1372 مصوب

 بر اتيمال قانون»( 22) وپنجپنجاه ماده( 1) بند موجببه تنفيذي) 1317 مصوب «افزودهارزش

 رينظ تهران شهر كيتراف و ونقلحمل يشورا مصوبات به استناد با و( 1044 مصوب «افزودهارزش

 مفاد اساس بر 1041 سال ابتداي از است مکلف تهران شهرداري ،(24) و( 01) ،(31) شماره مصوبات

« 1311 سال در هوا آلودگي كنترل و سفر تقاضاي كاهش ترافيك، مدیریت جهت تردد عوارض» مصوبه

 عوارض تعيين»بعدي و مصوبه  اصلاحات و 10/11/1311 مورخ 32231/2123/114 شماره به ابلاغي

مصوب « 1044 سال در هوا آلودگي كنترل و سفر تقاضاي كاهش ترافيك، مدیریت جهت تردد

 آلودگي كنترل و سفر تقاضاي و ترافيك به مدیریت نسبت زیر الحاقات و اصلاحات لحاظ با 12/11/1311

هاي ممنوعه تردد و وصول عوارض مدیریت هوشمند بر ورود یا تردد وسایل نقليه در محدودهبا اعمال  هوا

 موضوع آن وفق مفاد این مصوبه اقدام نماید.

 كاهش ترافيك، مدیریت جهت تردد عوارض» ( مصوبه1نرخ پایه عوارض مذكور در صدر ماده یکم )الف( 

( افزایش نسبت به نرخ %34اعمال سي درصد ) ، با«1311 سال در هوا آلودگي كنترل و سفر تقاضاي

( ریال تعيين و جدول شماره چهار 444/022هزار ) وپنجپنجاهو  چهارصد، به ميزان 1044مصوب سال 

 گردد:حذف و متن ماده به شرح زیر اصلاح ميمصوبه مذكور ( 1( ذیل ماده یکم )0)

 ( اصلاحي:1ماده یکم )
 20هاي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا )مطابق مصوبه شماره ورود یا تردد وسایل نقليه به محدوده

و ترافيك شهر تهران( منوط به پرداخت عوارض و اخذ مجوز  ونقلحملشوراي  13/11/1317مورخ 

ر هر د (کموفق تعریف تبصره یکم ماده ی)تردد موضوع این ماده است. عوارض تردد وسایل نقليه مجاز 

 022،444نرخ پایه عوارض به مبلغ  ضربحاصلدر هر روز برابر است با  الذكرفوقهاي یك از محدوده

ریلي( در  ونقلحمل( درصد عوارض توسعه %24با احتساب بيست ))ریال  (هزار وپنجپنجاهچهارصد و )
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 لایحهاسناد پیوست 


 دواعات تردد )جدول شماره (، ضریب مربوط به س1ضریب مربوط به محدوده تردد )جدول شماره یك )

((. همچنين عوارض تردد وسایل 3(( و ضریب مربوط به آلایندگي وسيله نقليه )جدول شماره سه )2)

نمایند در صورت ي تردد موضوع این ماده تردد ميهاي ممنوعهدر محدوده غيرمجاز صورتبهاي كه نقليه

ل ذیل مطابق جداو شدهبينيپيشثر ضرایب تکميل نبودن ظرفيت سقف مجاز تردد روزانه، مطابق حداك

 محاسبه خواهد شد.

 تقاضاي كاهش ترافيك، مدیریت جهت تردد عوارض» مصوبه (1( ذیل ماده یکم )1تبصره یکم )ب( 

 شود:به شرح زیر اصلاح مي« 1311 سال در هوا آلودگي كنترل و سفر

 ( اصلاحي:1تبصره یکم )

شود كه مطابق ضوابط و مقررات قانوني داراي معاینه فني اطلاق ميوسایل نقليه مجاز به خودروهایي 

 تهران»در سامانه  نامثبتمعتبر بوده و فاقد بدهي عوارض ساليانه خودرو باشند و نسبت به انجام 

نموده و در سقف مجوزهاي ورودي روزانه نسبت به رزرو مجوز ورود به  دامقmy.tehran.ir)من

 قدام نمایند.محدوده طرح ترافيك ا
 ترافيك، مدیریت جهت تردد عوارض» مصوبه (1) یکم ماده( 2) پنجم تبصره در مذكور خدمات بهاي پ(

افزایش نسبت به ( %34) درصد سي لحاظ با ،«1311 سال در هوا آلودگي كنترل و سفر تقاضاي كاهش

و متن تبصره به  تعيين ریال (444/244/2دو ميليون و پانصد هزار ) ميزان به 1044نرخ مصوب سال 

 شود:شرح زیر اصلاح مي

 :ياصلاح( 5تبصره پنجم )

و براي هر  باریكبه ازاي صدور مجوز ساليانه تردد در محدوده طرح ترافيك در كل سال فقط براي 

 گردد.ریال بابت بهاي خدمات اخذ مي (444/244/2دو ميليون و پانصد هزار ) ميزان خودرو به

 

 يآلودگ كنترل و سفر تقاضاي كاهش ترافيك، مدیریت جهت تردد عوارض» مصوبه( 2ماده پنجم )ت( 

شود:هاي آن حذف ميبه شرح زیر اصلاح و تبصره« 1311 سال در هوا

 ( اصلاحي:5ماده پنجم )
( كه در زمينه جابجایي مسافر فعاليت نموده 0عوارض تردد خودروهاي مذكور در جدول شماره چهار )

و داراي پروانه فعاليت از شهرداري تهران باشند، در سقف مجوزهاي  نامثبتمن  و در سامانه تهران

 گردد:و ترافيك شهر تهران به شرح جدول زیر محاسبه و اعمال مي ونقلحملمصوب شوراي 
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 لایحهاسناد پیوست 


 
 عوارض خودروهاي جابجایي مسافر –( 0جدول شماره چهار )

 ضریب نوع خودروها ردیف

 0/4اتومبيل كرایه مؤسساتخودروهاي آژانس و  1

 3/4 خودروهاي سواري مجاز پلاک )ع( تهران 2

9 
و اتوبوس مجاز پلاک )ع( تهران مشروط  بوسمينيخودروهاي 

 «تهران من»در سامانه  نامثبتبه 
4 

0 
خودروهاي مجاز سرویس مدارس در روزهاي تحصيلي و 

 هاي رانندگيآموزشگاه
3/4 

 كاهش ك،يتراف تیریمد جهت تردد عوارض» صوبه( م1ششم )یك تبصره به شرح زیر به ماده  ث(

 :گرددمي الحاق1311 سال در هوا يآلودگ كنترل و سفر يتقاضا

 تبصره الحاقي:

در راستاي توسعه و گسترش  شودميداده  اجازه( و ترافيك ونقلحملسازمان ) تهرانبه شهرداري 

از درآمدهاي صدور مجوز تردد  (%42/4) درصد دوصدم، حداكثر محورانسانپاک با رویکرد  ونقلحمل

و با استفاده از بستر  تشویقي هايبستهطرح ترافيك و كاهش آلودگي هوا در قالب  هايمحدودهدر 

 سامانه تهران من هزینه نماید.

 كاهش ترافيك، مدیریت جهت تردد عوارض» ( مصوبه7( ذیل ماده هفتم )2جدول شماره پنج )ج( 

 گردد:، به شرح زیر اصلاح مي«1311 سال در هوا ودگيآل كنترل و سفر تقاضاي
 ها )تا سقف شش تن(و كاميونت بارهاوانتضریب عوارض  –( 5پنج ) جدول شماره

 ردیف
نوع ناوگان باري 

 پلاک تهران
 ضریبظرفيت ناوگان

 (بار برگاخذ  در صورت) صفر تن 2/3زیر  وانت پلاک عمومي 1

 تن 2/3زیر  وانت پلاک شخصي 2
 2/4 شركتي )حقوقي( بار برگ با

 2/4 شخصي )حقيقي( بار برگبا 

 تن 1تا  2/3بين  كاميونت 9
 3/4 شركتي )حقوقي( بار برگبا 

 7/4 شخصي )حقيقي( بار برگبا 
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 لایحهاسناد پیوست 


 يآلودگ كنترل و سفر تقاضاي كاهش ترافيك، مدیریت جهت تردد عوارض» ( مصوبه1ماده هشتم ) (چ

 شود:آن، به شرح زیر اصلاح مي و جدول ذیل« 1311 سال در هوا

 ( اصلاحي:2ماده هشتم )
عوارض صدور مجوز روزانه ورود به محدوده كاميون ممنوع در شهر تهران در موارد خاص )موضوع مصوبه 

( مصوبات 1( و )3و مواد ) 11/14/1312و ترافيك مورخ  ونقلحمل( جلسه شوراي 31سي و نهمين )

( كه به تشخيص سازمان 20/14/1311و ترافيك شهر تهران مورخ  ونقلحملشوراي  10و  21شماره 

هاي بالاي شود و همچنين عوارض تردد شبانه كاميونشهرداري تهران صادر مي و ترافيك ونقلحمل

 ونقلحملاز سامانه  بار برگ( بامداد در محدوده مذكور بدون اخذ 1( الي )23( تن كه از ساعت )1شش )

 گردد.( زیر تعيين مي1نمایند، به شرح جدول شماره شش )ي تهران )بارانه( تردد ميبار و كالاي شهردار
 )ارقام به ریال( هاي بالاي شش تنضریب عوارض كاميون –( 8جدول شماره شش ) 

 ردیف

 سن ناوگان

عوارض صدور مجوز روزانه 

مشروط ) *در موارد خاص

 (بار برگبه دریافت 

 

 بامداد( 8الي  29)عوارض تردد شبانه 

1 

 در صورت

بار دریافت 

 برگ

بار در صورت عدم دریافت 

و یا تردد  برگ

 شدهتعيين ازمسيرخارج

 بار برگدر 

 444/124 صفر 444/344 سال 2تا  1

2 
 12سال تا  2

 سال
 444/344 صفر 444/244

 444/044 صفر 444/744 سال به بالا 12 3

خاص نبوده و  موارد در روزانه مجوز مشمول پرداخت عوارض صدورحامل سوخت و آرد  هاي*كاميون

 خواهند بود. بار برگمکلف به دریافت  صرفاً

 ترلكن و سفر تقاضاي كاهش ترافيك، مدیریت جهت تردد عوارض» هاي مصوباتسایر مواد و تبصره( ح

 تردد عوارض تعيين»و الحاقات بعدي و  با اصلاحات 10/11/1311 مورخ« 1311 سال در هوا آلودگي

، 12/11/1311مصوب « 1044 سال در هوا آلودگي كنترل و سفر تقاضاي كاهش ترافيك، مدیریت جهت

باشند.به قوت خود باقي مي 1041براي اجرا در سال 
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 لایحهاسناد پیوست 


 

 يهيگزارش توج

 

 و مالي؛ محيطيزیستمباني  .1

حجم خودرو، وجود  جمعيت، افزایش چشمگير روزافزونشهر تهران به دلایل مختلف نظير رشد 

همچنين استقرار در  و مراكز عمده كار و تجارت به همراه مراكز سياسي، شرایط توپوگرافي و اقليمي

ت. روزانه ميزان سا ها، از شرایط خاصي نسبت به سایر شهرهاي كشور برخوردار بودهكوهميان رشته

ي ها خودروستلزم استفاده از ميليونجابجایي بار و مسافر در پایتخت بسيار زیاد بوده كه این امر م

گردد تا باشد. تمام شرایط مذكور باعث ميمي ونقلحملهاي و همچنين سایر روش شخصي و عمومي

 هاي هوا در این شهر فراهم گردد.پتانسيل بالایي براي توليد و تجميع آلاینده

ترافيك سنگين معابر در سطح شهر،  ازجملهاي هاي اخير با مشکلات عدیدهطي سال این شهر

 انعنوبهرو بوده است. آلودگي هواي تهران افزایش آلودگي هوا و مصرف سوخت روبه تأخيرافزایش زمان 

 ستاگردد كه نتایج نامطلوبي به همراه داشته شهروندان تهراني تلقي مي محيطيزیستیکي از معضلات 

 محيطيزیستهاي كاهش توليد آلایندهدركنترل آلودگي از منبع انتشار آن نقشي بسيار مهمي

هایي مانند از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده، حذف موتورهاي كاربراتوري، باشد. روشدارا مي

 و اهميت دادن نصب فيلترهاي ذرات و دوده در خروجي وسایل نقليه و صنایع، ایجاد مناطق كم انتشار

پاک،  ونقلحملو گرایش به به همراه ترویج وسایل نقليه عمومي وسایل نقليهبه معاینه فني انواع 

 باشد.راهکارهاي كاهش آلودگي هوا مي ازجمله
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 لایحهاسناد پیوست 


 
 

خودروهاي سواري شهر ، 1311آخرین گزارش انتشار آلایندگي شهر تهران براي سال مبناي  بر اساس 

شوند. بخشي از ذرات از هواي شهر تهران مي درتهران از چهار طریق موجب توليد و انتشار ذرات معلق 

د. باشو بخش دیگري ناشي از سایش لنت ترمز، تایر و سطح جاده مي شدهخارجاگزوز خودروهاي سواري 

درصدي در توليد  10سهم  تنهایيبه بندي منابع آلاینده شهر تهران، خودروهاي سواريسهم بر اساس

در شهر تهران دارند. علاوه بر آن گازهاي آلاینده خروجي از اگزوز خودروهاي سواري بنزیني  ذرات معلق

گيرند. سهم خودروهاي سواري در توليد ذرات معلق ثانویه داشته كه در جو شکل مي مستقيمي تأثير

دهد خودروهاي نشان مي باشد كهمي %31نيز در حدود بنزیني در توليد گازهاي آلاینده شهر تهران 

در سطح شهر باعث  هاآنو كاهش تردد  بودهترین منابع آلاینده در شهر تهران سواري بنزیني از مهم

 كاهش آلودگي هواي شهر تهران خواهد شد.

اداري و تجاري اداري، به دليل تمركز مراكز  -هاي مركزي شهرهاي بزرگ با عنوان مراكز تجاريمحدوده 

نقطه جذب شمار بالایي از سفرهاي روزانه این شهرها هستند. درصد جذب سفرهاي  هاآنو تحصيلي در 

 هانآسفرهاي شهري تا حدي زیاد است كه با مدیریت  كلبهها نسبت تحصيلي و كاري به این محدوده
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ه شهري نيز از نظر ترافيکي و ها، در كل محدودمثبت ترافيکي در خود محدوده تأثيرتوان علاوه بر مي

 هایي، امروزه در بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا، شيوهروازاینایجاد كرد.  ايملاحظهقابلآلودگي هوا اثر 

 كاملا  گذاري ها از محدودیت تردد تا قيمتبه این محدوده شدهانجاماز مدیریت ترافيکي سفرهاي 

 هايود. تهران نيز از این قاعده مستثني نبوده و محدودیتشهاي مدرن اجرا ميدیناميك با كمك فناوري

 هايمحدودیتمركزي شهر و همچنين  هايمحدودهبراي تردد خودروهاي شخصي در  شدهوضعترافيکي 

 در همين راستا است.در سطح شهر  هاكاميونترافيك مربوط به 

 سقف ،(یك شماره شکل) تهران شهر ترافيك و ونقلحمل شوراي 01 شماره مصوبه سوم ماده برابر 

 هايگزارش اساس بر كه است شده گرفته نظر در فقره هزار 04 ميزان به روزانه ورودي مجوزهاي تعداد

 1044 سال ابتداي از هوا، آلودگي كنترل و ترافيك طرح محدوده مکانيزه كنترل سامانه از شدهاستخراج

 .پذیردمي صورت شهروندان توسط ترافيك طرح مجوز رزرو هزار 21 تعداد روزانه ميانگين طوربه تاكنون
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 و ترافيك شهر تهران ونقلحملشوراي  02تصویر شماره یك؛ متن مصوبه شماره 

 از پذیرفته صورت هايبيلينگ از درصد 14 ،1044 سال آذرماه اواسط تا 1044 سال ابتداي از

 134 تا 344 بين درصد 22 ریال، هزار 344 از كمتر ترافيك طرح يمحدوده در شهروندان ترددهاي

 صورت هايبيلينگ ميانگين و( یك نمودار) باشدمي ریال 717،244 مبلغ به نيز درصد 11 و ریال هزار

 پذیرفته صورت بيلينگ مبالغ از درصد 1111 است ذكرشایان. باشدمي ریال 311،217 مبلغ نيز پذیرفته

 .باشدمي ریال هزار 044 از كمتر
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 هاي صورت پذیرفته از ترددهاي شهروندان در محدوده طرح ترافيكنمودار شماره یك، گزارش بيلينگ

 

هاي طرح ترافيك و كاهش آلودگي هوا؛ لازم محاسبه نرخ عوارض تردد در محدوده سازوكار در خصوص 

 ظورمنبهمذكور هاي به توضيح است كه با توجه به لزوم متغير بودن نرخ عوارض تردد در محدوده

ي تردد، ساعت تردد، ميزان آلایندگي و زمان پرداخت، نرخ هاي محدودهمدیریت تردد بر اساس شاخصه

تعيين و  1044پایه عوارض در لایحه پيشنهادي براي سال آینده با سي درصد افزایش نسبت به سال 

ایي نرخ عوارض تردد به دست هاي مذكور در نرخ پایه، ميزان نهپس از اعمال ضرایب مربوط به شاخصه

 .آیدمي

هاي طرح ترافيك درآمدهاي ناشي از مدیریت تردد در محدوده بينيپيشاست در ارتباط با  ذكرشایان 

هاي ممنوعه ترافيکي در تردد در محدودهمدیریت برآورد عوارض وصولي بابت و كنترل آلودگي هوا، 

تدابير  وشيوع بيماري كرونا  با توجه به ليکنه بود؛ ميليارد ریال تعيين گردید 7،244برابر  1044سال 

و داخذ عوارض موصوف در  كه هاي ستاد ملي مدیریت بيماري كرونا و شوراي عالي ترافيكو سياست

مبلغ  يسال جار شهریورماهتا  با كاهش ساعت اعمال محدودیت ادامه یافت درنهایتمرحله منتفي و 

 عوارض در سال آیندهپایه درصدي مبلغ  34ميليارد ریال محقق گردیده و لذا با لحاظ افزایش  2404
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درآمد  ،1041در سال  11وضعيت موجود ناشي از شيوع بيماري كووید  بهبودبيني پيش با عنایت به و

سازمان  1041ه در بودج «هاي طرح ترافيك و كاهش آلودگي هواتردد در محدوده»عوارض حاصل از 

 .باشدمي بينيپيشقابل ميليارد ریال  1،244معادل و ترافيك  ونقلحمل

 مباني حقوقي؛ 

ي جلوگيري از قانون نحوه( »1، ماده ششم )1311در سال « قانون هواي پاک»تا پيش از تصویب  

مدیریت تردد ملاک مستندات قانوني اعمال  عنوانبهنامه اجرایي آن و آیين 1370مصوب « آلودگي هوا

( 11، ماده هجدهم )1311در سال « قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي»عمل بود كه بعدها با تصویب 

در « اکقانون هواي پ»قانوني این موضوع اضافه گردید. ليکن پس از تصویب  استناداتاین قانون نيز به 

هاي نامهبا  تصویب و ابلاغ آیينو متعاق« ي جلوگيري از آلودگي هواقانون نحوه»و نسخ  1311سال 

نامه اجرایي ماده هفتم قانون آیين»الذكر و همچنين ( قانون فوق7اجرایي قانون هواي پاک، ماده هفتم )

 مستندات فعلي عنوانبه« قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي( »11در كنار ماده هجدهم )« هواي پاک

 رار دارند.ي تردد قموضوع مدیریت تردد مناطق ممنوعه

 مجلس 1311 مصوب «رانندگي تخلفات به رسيدگي قانون( »11) هجدهم ماده موجببهبر همين مبنا،  

 ترافيك هماهنگي عالي شوراي توسط شدهتعيين ضوابط مطابق تهران شهرداري اسلامي، شوراي

 تهران شهر اسلامي شوراي مصوبات و تهران شهر ترافيك و ونقلحمل شوراي مصوبات كشور، شهرهاي

 دیریتم طریق از ترافيك كنترل و  هوا آلودگي كاهش خصوص در ترافيکي هايسياست اعمال به نسبت

 بند قوف گفته،پيش قانوني ضوابط بر علاوه. نمایدمي اقدام شهر شدهتعيين هايمحدوده در تردد و ورود

 1317 مصوب« 1311 مصوب پاک هواي قانون( 7) هفتم ماده اجرایي نامهآیين( »1) یکم ماده( الف)

 براي مرور و عبور كه شهر محدوده داخل در مشخص جغرافيایي هايمحدوده» وزیران، محترم هيئت

 محدوده عنوانبه «است ممنوع هاآن در موقت یا دائم صورتبه موتوري نقليه وسایل از برخي یا تمام

 تهران، شهر در هامحدوده این مذكور، نامهآیين( 2) دوم ماده مطابق كه است شده تعریف تردد ممنوعه

 هرش ترافيك و ونقلحمل شوراي تأیيد و رانندگي و راهنمایي پليس یا تهران شهرداري پيشنهاد با»

 همچنين. «شودمي انجام كشور شهرهاي ترافيك هماهنگي عالي شوراي ضوابط رعایت با و تهران
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 ممنوعه هايمحدوده در تردد یا ورود به مجاز نقليه وسایل» الذكر،فوق نامهآیين( 3) سوم ماده موجببه

 «.باشند مربوط شهرداري از مجوز داراي باید تردد،

( 13( و سيزدهم )12در مواد دوازدهم )« و ترافيك شهر تهران ونقلحملشوراي »همچنين  

ها در مناطق كاميون كاميونمدیریت تردد  در خصوص( شوراي ترافيك تهران 31جلسه شماره )صورت

( در خصوص تعيين ضوابط ورود و تردد 21( و )20(، )01ممنوع و در مصوباتي نظير مصوبات شماره )

 وسایل نقليه در مناطق مركزي شهر تهران ضوابطي را مشخص كرده است.

ي تردد اطق ممنوعهبا امعان نظر به اینکه ساختار اجرایي مدیریت من الذكر وبا عنایت به توضيحات فوق 

هاي ي مصوبات سالدر سال آینده مطابق سال جاري خواهد بود، لایحه پيشنهادي با رویکرد حفظ شاكله

 قانون» (11ماده هجدهم )در اجراي  و با لحاظ تغييرات حداقلي تدوین شده است. لذا، 1044و  1311

 22/40/1311مصوب « ن هواي پاکقانو( »7و ماده هفتم ) 1311مصوب « رسيدگي به تخلفات رانندگي

قانون ( »7اجرایي ماده هفتم ) نامهآیين( 3( ماده سوم )2مجلس شوراي اسلامي و در اجراي تبصره دوم )

قانون ( »14( ماده هشتادم )11و بند شانزدهم ) وزیرانهيئت 22/41/1317مصوب « هواي پاک

با اصلاحات و  1372مصوب « ب شهردارانتشکيلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخا

 1317مصوب « افزودهارزشقانون ماليات بر ( »24( ماده پنجاه )1الحاقات بعدي آن و نيز تبصره یکم )

( و با 1044مصوب « افزودهارزشقانون ماليات بر ( »22) وپنجپنجاه( ماده 1بند ) موجببه)تفيذي 

، (24( و )01(، )31افيك شهر تهران نظير مصوبات شماره )و تر ونقلحملاستناد به مصوبات شوراي 

 در واه يآلودگ كنترل و سفر يتقاضا كاهش ك،يتراف تیریمد جهت تردد عوارض» مصوبه اصلاح حهیلا

با  يبعد الحاقات و اصلاحات با 10/11/1311 مورخ 32231/2123/114 شماره به يابلاغ «1311 سال

 گردد.تصویب در شوراي اسلامي شهر تهران ایفاد ميجهت سير مراحل  فوریتیكقيد 
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قوانين بالادستي:

 با اصلاحات 1905شهرداران مصوب  قانون تشکيلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب-1

:بعديو الحاقات 

 است: ریشهر به شرح ز ياسلام يشورا فیوظا-14 ماده

 شهر ياسلام يشورا يآن از سو زانينوع و م رييتغ نيلغو عوارض شهر و همچن ای يبرقرار حیلوا بیتصو ـ 11

 وپنجپنجاه( ماده 1)با امعان نظر به بند )1920مصوب  افزودهارزشبر  اتي( قانون مال54( ماده )1تبصره ) -2

 (1044مصوب « افزودهارزشبر  اتيقانون مال( »55)

در این قانون  هاآن، كه تکليف ت وضع هر یك از عوارض محلي جدیدشوراهاي اسلامي شهر و بخش جه - 1تبصره 

، تصویب و اعلام براي اجراء در سال بعد هرسال ماهبهمنموارد را حداكثر تا پانزدهم  اندموظف، مشخص نشده باشد

 .عمومي نمایند

 :گرددينسخ م ریز نيو عوارض در قوان اتيقانون، احکام مربوط به مال نیا الاجرالازم خیاز تار -22ماده 

( قانون 21)حکم ماده  ياستثنابه) يبا اصلاحات و الحاقات بعد 1317/2/17مصوب  افزودهارزشبر  اتيقانون مال -1

( ماده 1آن و تبصره ) لیذ يهاتبصره( قانون مذكور و 24)ماده  ران،یا ياتيمال يمذكور نسبت به جامعه مشاوران رسم

 قانون( نی( ا31) ماده( 2( آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند )31)

 1923مصوب « قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي( »12ماده هجدهم ) -9

از شهر كه از سوي راهنمایي و رانندگي  یيهامحدودهتردد تمام یا بعضي از وسایل نقليه موتوري در ساعات و  ـ 11اده م 

و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به  شوديممربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد  يهايشهردارو یا  ستیزطيمحو یا 

 رسديمو ترافيك شهر تهران  ونقلحملو در تهران به تصویب شوراي  هااستانتصویب شوراي عالي هماهنگي ترافيك 

كه از محدوده  دینمايمنيروي انتظامي ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار  ممنوع است و

 .. در صورت ادامه تخلف براي هر یك ساعت یك برابر جریمه خواهد شدطرح ترافيك خارج شود

 1938مصوب « قانون هواي پاک( »0ماده هفتم )-0

نحوه تردد  اندموظف ربطيذ يهاسازمانو  هاوزارتخانه، وري اسلامي ایران، نيروي انتظامي جمههايشهردار - 7ماده 

طراحي و ساماندهي كنند كه ضمن كاهش  يصورت بهشهري را  ونقلحمل (سيستم)وسایل نقليه موتوري و سامانه 

 .آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد

 1930( قانون هواي پاک مصوب 0ایي ماده هفتم )نامه اجر( آیين9( ماده سوم )2تبصره دوم ) -5

 :رانیوزئتيه

ممنوعه تردد به تفکيك وسایل نقليه  يهامحدودهعوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسایل نقليه در  - 2تبصره 

مربوط  شهرداري، توسط ، هيبریدي و فسيلي پس از تصویب شوراي اسلامي شهر و با رعایت قوانين و مقررات مربوطبرقي

 .شوديماخذ 
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مشخصات مصوبه  

عنوان:

» 1399سالدرسفريتقاضاکاهشوکیترافتیریمدجهتترددعوارضنییتع«

))  تبصره و جداول مربوط 15(پانزده) ماده و 12مقدمه، دوازده (مشتمل بر (

تهران)(ممهور به مهر شوراي اسالمی شهر 

گردش کار تصویب به انضمام 

2623: شناسه مصوبه 

)3/195/98/5(بندي مصوبه :رده

جلسه رسمیصد و نود و پنجمین مصوب 
دوره پنجم شـوراي اسالمی شهـر تهـران 

1398ماه یکشنبه سیزدهم بهمنبه تاریخ 

http://shora.tehran.irاین مصوبه در پایگاه اینترنتی شوراي اسالمی شهر تهران به نشانی 

قابل دسترسی است.
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1/195/98/5بندي مصوبه: رده2623شناسه مصوبه: 

:مقدمه 

) قانون 7و ماده(1389مصوب » قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی«)18با عنایت به مفاد ماده (

نامه اجرایی ) آیین3) ماده (2و همچنین تبصره (مجلس شوراي اسالمی  25/4/1396هواي پاك مصوب 

) قانون 80) ماده (16و در اجراي بند (هیات وزیران 22/6/1397) قانون هواي پاك مصوب 7ماده (

با اصالحات بعدي 1375تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

و با استناد به مصوبات 1387) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 50(پنجاه) ماده1(یکم آن و نیز تبصره 

کاهش تقاضاي ) شوراي حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، به منظور مدیریت ترافیک و 54) و (48)، (39(

تردد، شهرداري تهران هاي ممنوعهبا اعمال مدیریت هوشمند بر ورود یا تردد وسایل نقلیه در محدودهسفر 

هاي موضوع این نسبت به وصول عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده1399ف است از ابتداي سال مکل

مصوبه اقدام نماید.

) : 1ماده یکم (

ي طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا (مطابق مصوبه شماره هاورود یا تردد وسایل نقلیه به محدوده

ران) منوط به پرداخت عوارض موضوع این ماده شوراي حمل ونقل و ترافیک شهر ته13/11/97مورخ 54

هاي یکم) در هر یک از محدودهمادهیکمتبصرهتعریفاست. عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز (وفق

) ریال (با 000/280الذکر در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ دویست و هشتاد هزار (فوق

سعه حمل ونقل ریلی) در ضریب مربوط به محدوده تردد (بر اساس %) درصد عوارض تو20احتساب بیست (

))، ضریب مربوط به 2)، ضریب مربوط به ساعت تردد (براساس جدول شماره دو (1جدول شماره یک (

)) و ضریب مربوط به زمان پرداخت (براساس جدول 3آالیندگی وسیله نقلیه (بر اساس جدول شماره سه (

بینی شده عوارض تردد وسایل نقلیه غیرمجاز مطابق حداکثر ضرایب پیش)). همچنین 4شماره چهار (

مطابق جداول ذیل محاسبه خواهد شد. 

ضریب مربوط به محدوده تردد-)1جدول شماره یک (

ضریب محدوده ترددردیف

5/1محدوده طرح ترافیک (حلقه اول)1

75/0محدوده کنترل آلودگی هوا (حلقه دوم) در روزهاي غیرمجاز2

5/1هر دو محدوده ي طرح ترافیک (حلقه اول) و کنترل آلودگی هوا (حلقه دوم)3
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1/195/98/5بندي مصوبه: رده2623شناسه مصوبه: 

ضریب مربوط به ساعت تردد–) 2جدول شماره دو (

شوراي حمل و نقل و ترافیک شهر تهران مصوب ساعتنیمه دوم سال،در19خاتمهساعتتغییربا*

باشد.میمحاسبهمالك

ضریب مربوط به آالیندگی وسیله نقلیه –) 3جدول شماره سه (

ضریب نوع وسیله نقلیه براساس میزان آالیندگی ردیف

1/0وسایل نقلیه برقی یا هیبریدي 1

7/0وسایل نقلیه داراي گواهی معاینه فنی برتر تهران 2

1وسایل نقلیه داراي گواهی معاینه فنی معتبر3

تردد)یاورودضریب زمان پرداخت (حین–) 4جدول شماره چهارم (

ضریبپرداختزمان ردیف

8/0داشتن اعتبار کافی در حساب شهروندي 1

1نداشتن اعتبار کافی در حساب شهروندي2



ردیف
ساعت تردد

ضریب
آخرین خروج یا تردداولین ورود یا تردد

*)19تا 16(عصرگاهیاوجساعات)10تا6:30صبحگاهی(اوجساعات1
5/1

*)19یا بعد از 16ساعات غیر اوج (قبل از )10تا 6:30ساعات اوج صبحگاهی( 2
1

*)19تا 16ساعات اوج عصرگاهی (به بعد)10ساعات غیر اوج (3
1

1)10تا6:30صبحگاهی(اوجساعات)10تا6:30(صبحگاهیاوجساعات4

*)19تا 16(عصرگاهیاوجساعات)19تا 16(عصرگاهیاوجساعات5
1

*)19یا بعد از 16ساعات غیر اوج (قبل از به بعد)10ساعات غیر اوج (6
7/0






٤

1/195/98/5بندي مصوبه: رده2623شناسه مصوبه: 

): 1یکم (تبصره

فنیمعاینهمطابق ضوابط و مقررات قانونی دارايکهشودمیاطالقخودروهاییبهنقلیه مجازوسایل

» تهران من«فاقد بدهی عوارض سالیانه خودرو باشند و نسبت به انجام ثبت نام در سامانه وبودهمعتبر

(my.tehran.ir) .اقدام نموده اند و در سقف مجوزهاي ورودي روزانه وارد محدوده طرح ترافیک شده باشند

): 2(دومتبصره

مجوز روزانه ورود در طرح ترافیک و عدم ورود در رزروشهرداري تهران مکلف است در صورت 

%) نرخ پایه از متقاضیان اقدام نماید. 20ي مذکور، نسبت به دریافت معادل بیست درصد (محدوده

): 3(سومتبصره 

ي تردد در شرایط هاي ممنوعهبه منظور کنترل آلودگی هوا و کاهش ورود وسایل نقلیه به محدوده

) به 100شهرداري تهران مکلف است در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد صد (اضطرار آلودگی هوا، 

) به میزان صد 150%) و در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد صد و پنجاه (50میزان پنجاه درصد (

%)  نرخ پایه موضوع این مصوبه را افزایش دهد.100درصد (

): 4(چهارمتبصره 

هاي طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا، عوارض تردد یک در محدودهبه ازاي هر پالك ثبتی 

ي محل سکونت ایشان، با ضریب ، متناسب با محدودهمحدوده هاي مذکور خودروي متعلق به ساکنین

» تهران من«) محاسبه و اعمال خواهد شد؛ مشروط به آنکه مشخصات درخواستی در سامانه 5/0دهم (پنج

اي معاینه فنی معتبر بوده و عوارض سالیانه خودرو، بدهی عوارض تردد در ثبت و وسیله نقلیه دار

ي طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا، عوارض نوسازي و پسماند ملک پرداخت و از دفاتر خدمات هامحدوده

الکترونیک شهر شهرداري تهران تاییدیه اخذ شده باشد.

): 5تبصره پنجم (

سالکلدري طرح ترافیک و کنترل آلودگی هواهامحدودهتردد درورود یا مجوزصدورازايبه

.شودمیاخذخدماتبهايبابتریال) 000/500/1(هزارپانصدومیلیونیکمبلغخودروهربراي

):6(ششمتبصره 

( حلقه اول) مطابق ضوابط ي طرح ترافیکبه منظور رعایت سقف ورود وسایل نقلیه در محدوده

مصوب شوراي ترافیک شهر تهران، شهرداري تهران ( سازمان حمل نقل و ترافیک)  مکلف است به محض 

طرح يمحدودهتکمیل ظرفیت ، نسبت به اطالع رسانی در تابلوهاي پیام متغیر موجود در ورودیهاي 

تهران يشهردارنه مازاد خودداري نماید. و سطح شهر اقدام نموده و از پذیرش تقاضاي مجوز روزاکیتراف

مکلف است خودروي وارد شده غیر مجاز را جهت اعمال قانون به پلیس )  کی( سازمان حمل نقل و تراف

معرفی نماید. 






٥

1/195/98/5بندي مصوبه: رده2623شناسه مصوبه: 

): 2ماده دوم (

ها، عوارض تردد وسایل نقلیه بیماران خاص و افراد داراي معلولیت جسمی و حرکتی که انجام فعالیت

ي طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا هاشغلی و امور درمانی ایشان مستلزم ورود به محدودهوظایف 

شود.) تعیین و محاسبه می1/0باشد در سقف مجوزهاي ورودي در کل سال با اعمال ضریب یک دهم (می

: تبصره

یشان مستلزم ورود ها، وظایف شغلی و امور درمانی اوسایل نقلیه با پالك ویلچر (ژ) که انجام فعالیت

باشند.ي تردد است، مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمیهاي ممنوعهبه محدوده

): 3سوم (ماده 

%) از کل 3شود حداکثر سه درصد (به شهرداري تهران (سازمان حمل ونقل وترافیک) اجازه داده می

حاسبه و صادر کند. نحوه تعیین موارد ) م1/0مجوزهاي صادره را در موارد خاص با اعمال ضریب یک دهم (

کمیسیونتاییدبهکهدستورالعملیموجببهخبريعکاسانونگارانروزنامهخاص از جمله خبرنگاران،

شهراسالمیشوراياجتماعیوکمیسیون فرهنگیونقلوحملوعمرانکمیسیونازمتشکلمشترك

شود.میتعیینرسد،میتهران

: تبصره

شهرداري تهران اجازه داده می شود به خبرنگارانی که از سهمیه تخصیص یافته استفاده نکرده یا به 

) ساله جهت استفاده از وسایل نقلیه عمومی 1فاقد خودرو می باشند، کارت بلیت الکترونیک رایگان یک (

اختصاص دهد.

): 4چهارم (ماده 

هاي یت سقف مجوزهاي ورودي به محدوده%) و باالتر با رعا25جانبازان بیست و پنج درصد ( 

موضوع این مصوبه با ارائه تاییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران، مشمول پرداخت عوارض موضوع این 

باشند.مصوبه نمی

): 5پنجم (ماده 

پالك تهران که در زمینه جابجایی مسافر فعالیت نموده و داراي مجوز عوارض تردد خودروهاي مجاز 

باشند، در سقف مجوزهاي ورودي در سال با اعمال ضریب پنج دهم فعالیت از شهرداري تهران مییا پروانه

شود. ) تعیین و محاسبه می5/0(






٦

1/195/98/5بندي مصوبه: رده2623شناسه مصوبه: 

) : 1تبصره یکم (

در صورتی که خودروهاي آژانس و موسسات اتومبیل کرایه، روزانه سه سند سفر در سامانه سفر برگ 

شود. ) تعیین و محاسبه می3/0ها با اعمال ضریب سه دهم (شهرداري اخذ نمایند، عوارض تردد آن

): 2(دوم تبصره 

هاي طرح ترافیک و کنترل ع) تهران در محدودهخودروهاي سواري مجاز پالك (عوارض تردد

بوس و اتوبوس وسایل نقلیه مینی) تعیین و محاسبه می شود. 3/0آلودگی هوا با اعمال ضریب سه دهم (

اینموضوععوارضپرداختمشمول» تهران من«مجاز پالك (ع) تهران مشروط بر ثبت نام در سامانه 

.باشندنمیمصوبه

): 3(سوم تبصره 

هاي رانندگی با عوارض تردد خودروهاي مجاز سرویس مدارس در روزهاي تحصیلی و آموزشگاه

ي طرح ترافیک و هارعایت سقف مجوزهاي مصوب شوراي حمل ونقل و ترافیک شهر تهران در محدوده

گردد.) محاسبه می3/0کنترل آلودگی هوا، با اعمال ضریب سه دهم (

): 6ماده ششم (
تهرانيشهرداربه،یرانندگوییراهنمامقرراتوضوابطتیرعابهروندانشهقیتشوهدفبا

وکیترافطرحيهامحدودهدرترددایورودعوارضشود؛یمدادهاجازه) کیترافونقلوحملسازمان(

ونودحداکثربیضراعمالبامدارقانونشهروندانيخودروهاازیکیخصوصدرراهواکنترل آلودگی

ظرفکهبودخواهدیدستورالعملموجببهمادهنیاییاجراکاروساز. دینمامحاسبه) 95/0(صدمپنج

.  گرددیمهیتهکیترافونقلوحملسازمانتوسطمصوبهنیاشدناالجراالزمخیتارازماه) 3(سهمدت

):7(هفتم ماده
دارايکه) هاي تا سقف شش تنکامیونتوانت بارها و (تهرانپالكبارينقلیهوسایلترددعوارض

) تعیین و محاسبه خواهد شد.5اره (مطابق جدول شمباشند،میمجوز قانونی

تن)6ها (تا سقف بارها و کامیونتضریب عوارض وانت–) 5جدول شماره پنج (

ضریب ظرفیت ناوگاننوع ناوگان باري پالك تهرانردیف

صفرتن3,5زیر وانت پالك عمومی1

3/0تن3,5زیر پالك شخصیوانت2

تن6تا 3,5بین کامیونت 3
5/0با باربرگ شخصی (حقیقی)

3/0با باربرگ شرکتی (حقوقی)






٧

1/195/98/5بندي مصوبه: رده2623شناسه مصوبه: 

): 8(هشتمماده 
ي کامیون ممنوع در شهر تهران در موارد خاص (موضوع عوارض صدور مجوز روزانه ورود به محدوده

) که به 11/10/1395و نقل و ترافیک شهر تهران مورخجلسه شوراي حمل) 39مصوبه سی و نهمین (

شود و همچنین عوارض تردد شبانه و نقل و ترافیک شهرداري تهران صادر میتشخیص سازمان حمل

ي مذکور بدون اخذ باربرگ از ) بامداد در محدوده6) الی (23) تن که از ساعت (6هاي باالي شش (کامیون

) 6شماره شش (نمایند، به شرح جدولنقل بار و کاالي شهرداري تهران (بارانه) تردد میسامانه حمل و

) تن که براي خدمات ضروري مانند حمل 6هاي باالي شش (گردد. عوارض تردد شبانه کامیونتعیین می

)  تعیین می گردد.5/0سوخت، حمل آرد و نظایر آن فعالیت می نمایند با اعمال ضریب پنج دهم (

ریالارقام به تن)6شش (بااليهايکامیوننرخ عوارض–) 6جدول شماره شش (

سن ناوگانردیف

عوارض صدور مجوز 

روزانه در موارد خاص 
بامداد)6الی 23عوارض تردد شبانه (

مشروط به دریافت  باربرگ

در صورت 

دریافت 

باربرگ

در صورت عدم دریافت 

ازیا تردد خارجباربرگ و 

باربرگ درشدهتعیینمسیر

110,000صفر151,800سال5تا 1

2
سال5باالي 

سال10تا 
220,000صفر303,600

3
سال10باالي 

سال20تا 
330,000صفر455,400

): 1یکم (تبصره 

مستلزمآلودگی هوا،طرح ترافیک و کنترل هايمحدودهدر) تن ظرفیت6هاي باالي (کامیونتردد

.باشدمینیز) این مصوبه1(مادهدرو ضرایب مذکورعوارضپرداخت

): 2دوم (تبصره 

ها، منوط به دارا بودن معاینه فنی معتبر و اخذ مجوز از سامانه بارانه صدور مجوز تردد براي کامیون

و نقل و ترافیک است.سازمان حمل

): 9(نهم ماده 

) قانون شهرداري، شهرداري تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از 74در اجراي ماده (

اي هاي موضوع این مصوبه، نسبت به شناسایی وسایل نقلیهورود یا تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده






٨

1/195/98/5بندي مصوبه: رده2623شناسه مصوبه: 

یه بابت عوارض پرداخت که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده اند اقدام و بدهی دارنده وسیله نقل

نشده را به حساب وي منظور و به آخرین شماره تلفن مالک پیامک کند. 

): 1تبصره یکم (

%) از درآمد 3حداکثر سه درصد(است شهرداري تهران ( سازمان حمل و نقل و ترافیک ) مجاز 

آلودگی هوا را در راستاي بهبود اجراي طرح و وصول کنترلهاي طرح ترافیک و مدیریت محدودهناشی از

الزم االجرا شدندستورالعمل اجرایی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ . مطالبات هزینه کند

این مصوبه به تایید کمیسیون عمران و حمل ونقل می رسد.

): 2تبصره دوم (

شود نسبت به واگذاري مطالبات به شهرداري تهران ( سازمان حمل و نقل و ترافیک ) اجازه داده می

هوا به صورت کنترل آلودگیهاي طرح ترافیک و سنواتی مربوط به عوارض ورود یا تردد در محدودهمعوقه

.تجمیعی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید

): 10ماده دهم (
تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) مکلف است نسبت به اختصاص مجوز ساالنه در قالب داريشهر

و نمودهمصوبه اقدام اینضوابطچهارچوبسهمیه در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی در

براساس نرخ پایهعوارضومتوسط1(یکممادهضرائب مذکور در ( مبلغ7/0با اعمال ضریب ، را محاسبه

ودرابتدايسالدریافت این مصوبه شامل اینگونه سهمیه ها نمی گردد .1ماده 4نماید. تبصره

مجوزصدوربراياعتباريهايبستهتهیهبهنسبتشودمیدادهاجازهتهرانشهرداريهمجنین به

نماید.) اقدام8/0هوا با اعمال ضریب هشت دهم (کنترل آلودگیي طرح ترافیک و هاورود و تردد در محدوده

): 11م (یازدهماده 
در راستاي پایش مستمر و اجراي دقیق مفاد این مصوبه ، شهرداري تهران موظف است حداکثر پنج 

» ارزیاب شخص ثالث«%) از درآمد ناشی از اجراي آن را در قالب قرارداد به کار گیري  05/0صدم درصد (

انتخاب ، بکارگیري  خرید خدمات بدین منظور شهرداري تهران موظف است شیوه نامه اختصاص دهد .

سالمت ، محیط "متشکل از کمیسیون هاي را تهیه و به تایید کمیسیون مشترك "ارزیاب شخص ثالث "

برساند .  "برنامه و بودجه "و "عمران و حمل و نقل "، "زیست و خدمات شهري 

):12زدهم (دواماده 
شهرداري تهران مکلف است گزارش و مستندات عملکرد و آثار این مصوبه را هر شش  ماه یک بار 

2623/115م98/5به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید.






٩

1/195/98/5بندي مصوبه: رده2623شناسه مصوبه: 

گردش کار تصویب 
جناب آقاي پیروز حناچی شهردار 03/11/1398مورخ 1272556/10نامه شماره 

تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کنترل « محترم تهران در خصوص الیحه 

در 05/11/1398مورخ 30981/160فوریت ارائه و به شماره با قید یک» آلودگی هوا 

بررسی یک فوریت الیحه مزبور در صد و دبیرخانه شوراي اسالمی شهر تهران ثبت گردید.

با 06/11/1398نود و سومین جلسه رسمی شوراي اسالمی شهر تهران منعقده در تاریخ 

کسب هفده رأي اکثریت آراي موافق اعضاي شوراي اسالمی شهر تهران از نوزده عضو حاضر 

رخ مو31362/160گیري را احراز نمود و طی نامه شماره در جلسه در زمان رأي

هاي عمران و حمل و نقل و برنامه و بودجه به جهت بررسی به کمیسیون07/11/1398

هاي مذکورکمیسیونعنوان کمیسیون مشترك ارجاع شد. پس از وصول گزارش مشترك 

بررسی آن در دستور صد و نود و پنجمین 12/11/1398مورخ 31861/160به شماره

سیزدهم یکشنبهگرفت . در جلسه مزبور که در روزجلسه  شوراي اسالمی شهر تهران قرار 

به صورت رسمی منعقد گردید مفاد آن مطرح و پس از قرائت و 1398بهمن ماه سال 

تعیین « در خصوص مفاد آن با عنوان استماع گزارش مذکور کفایت مذاکرات اعالم و

بعمل آمده با لحاظ اصالحات » عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضاي سفر 

) تبصره (ممهور به مهر شوراي اسالمی 15(پانزده) ماده و 12مشتمل بر مقدمه، دوازده (

گیري به عمل آمد که با اکثریت راي موافق ( شانزده رأي) اعضاي شوراي رأيشهر تهران) 

.گیري ) به تصویب رسیداسالمی شهر تهران ( از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأي

2623م 97/5





١ 

 

 مشخصات مصوبه  

 

  عنوان:

 فرمانداري تهران 28/11/1398مورخ   12979/1/98  شماره نامه جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به  "

تقاضاي تعيين عوارض تردد جهت مديريت ترافيك و كاهش «  به مصوبه ، موضوع اعتراض هيأت تطبيق

 "  14/11/1398 مورخ   32231/2623/160ابالغي به شماره  ـ»   1399سفر در سال 
 

 )مشتمل بر ماده واحده   (

 به انضمام گردش كار تصويب 

 

 2633: شناسه مصوبه 

 )1/201/98/5(بندي مصوبه  رده
 

 

 
 

 جلسه رسمي دويست و يكمينمصوب 
 دوره پنجم شـوراي اسالمي شهـر تهـران  

  1398 سال  ماهششم اسفند  سه شنبه به تاريخ 
 

 

 http://shora.tehran.irاين مصوبه در پايگاه اينترنتي شوراي اسالمي شهر تهران به نشاني 

 قابل دسترسي است.

  



 

 ٢

 1/201/98/5بندي مصوبه: رده            2633شناسه مصوبه: 

 مــاده واحده  :
فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به  28/11/1398مورخ   12979/1/98به نامه شماره با عنايت 

 به يابالغ ـ »  1399 سال در سفر يتقاضا كاهش و كيتراف تيريمد جهت تردد عوارض نييتع  «مصوبه 

 دارد: مياشعار و در پاسخ به بندهاي نامه مذكور   14/11/1398  مورخ  32231/2623/160 شماره

 و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و ،وظايف تشكيالت قانون) 90( نودم ماده صريح نص با مطابق

 را مصوبات كه مواردي در صرفاً تطبيق هيأت ، آن بعدي اصالحات و 1375 مصوب شهرداران انتخاب

 ميتواند دهد، تشخيص شوراها اختيارات و وظايف حدود از خارج يا كشور مقررات و قوانين با مغاير

 بند 8 هر كهيحال در. باشد ومستدل مستند طور به و مورد ذكر با بايست مي اعتراض و كند اعتراض

 يراتييتغ شنهاديپ يحاو و كشور مقررات و نيقوان به ارجاع هرگونه فاقد الذكر فوق نامه در اشاره مورد

 قانون متن در شده ذكر قيتطب ئتيه فيوظا و اراتياخت حدود از خارج آشكارا كه است مصوبه متن در

 و بيآس از زيپره تهران، يشهردار در امورات كاركرد در اختالل از يريجلوگ منظور به معذالك. است

 آن نظر نيتأم زين و عوارض به ناظر مصوبات موقع به ياجرا و ابالغ عدم از يناش شهروندان به نهيهز

 . گردد يم اعمال عنه معترض مصوبه در ليذ موارد  ، صدراالشاره نامه يبندها به درپاسخ أت،يه

 عنوان مصوبه به شرح ذيل اصالح و جايگزين مي گردد:  -1

  "1399تردد جهت مديريت ترافيك، كاهش تقاضاي سفر و كنترل آلودگي هوا در سال عوارض "

 : به شرح ذيل اصالح و جايگزين مي شود) 1( ماده يكم ) 3سوم (تبصره  -2

 اصالحي: –)1) ماده يكم (3(  سوم تبصره"

در شرايط  ممنوعه تردد محدوده هاي به نقليه وسايل ورود كاهش و هوا آلودگي كنترل منظور به -3

 تجاوز صورت در است مكلف تهران شهرداري ،)اضطرار آلودگي هوا كميتهاضطرار (اعالمي توسط 

 شاخص تجاوز صورت در و%)  50(  درصد پنجاه به ميزان)  100(  صد عدد از هوا آلودگي شاخص

 را مصوبه اين موضوع پايه نرخ%)  100(  صد درصد ميزان به)  150(  پنجاه و صد عدد از هوا آلودگي

 ".دهد افزايش

 به شرح ذيل اصالح و جايگزين مي گردد: ) 1يكم (ماده ) 4(تبصره چهارم  -4

 اصالحي: –)1) ماده يكم (4(  چهارم تبصره"

شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مجاز است به ازاي هر پالك ثبتي، عوارض 

هاي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا كه در سامانه تردد يك خودرو از ساكنين محدوده



 

 ٣

 1/201/98/5بندي مصوبه: رده            2633شناسه مصوبه: 

ثبت نام و عوارض ساليانه خودرو خود را در تهران پرداخت كرده باشند، جهت » تهران من«

هاي مذكور، متناسب با محدوده مرتبط با محل سكونت را با  حدودهصدور مجوز تردد به م

 ") محاسبه و اعمال نمايد.5/0ضريب پنج دهم (

 به شرح ذيل اصالح و جايگزين مي گردد: ) 1يكم (ماده ) 5(تبصره پنجم  -5

 اصالحي: –)1) ماده يكم (5(  پنجم تبصره"

در كل سال فقط براي يك بار و براي هر  به ازاي صدور مجوز ساليانه تردد در محدوده طرح ترافيك

 " ) ريال بابت بهاي خدمات اخذ مي گردد.000/500/1خودرو مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال (

تشخيص خودروهاي سواري پالك (ع) تهران با توجه به ) ، 5) ماده پنجم (2در خصوص تبصره دوم ( -6

توجه به حوزه وظايف شوراي حمل ونقل و  نوع پالك نيازمند اعالم مرجع تشخيص نمي باشد و با

 .گردد  ا قوانين فرادستي ندارد تاكيد ميكه مغايرتي ب تبصره مذكورترافيك شهر تهران، بر متن فعلي 

لزوم رعايت مصوبه سي ونهمين  معترض عنه برمصوبه ) 8(با توجه به اينكه در متن ماده هشتم  -7

ره شده است و واگذاري اقدامات اجرايي به جلسه شوراي حمل ونقل و ترافيك شهر تهران اشا

ماده لذا برحفظ متن  ،ندارد ذكورسازمان حمل ونقل و ترافيك منافاتي با اجراي مصوبه شوراي م

 .تاكيد مي گردد مذكور 

 مي گردد:و جايگزين به شرح ذيل اصالح ) 8هشتم (ماده  )2ه دوم (تبصر -8

 : اصالحي-)8ماده هشتم ( )2تبصره دوم ("

، منوط به دارا بودن معاينه فني معتبر در ساعات مجاز تردد ها مجوز تردد براي كاميونصدور 

 "و نقل و ترافيك است.  و اخذ مجوز از سامانه بارانه سازمان حمل

 مي گردد:و جايگزين به شرح ذيل اصالح  ) 9نهم (ماده ) 1يكم ( تبصره -9

  :اصالحي-)9ماده نهم ( )1( يكمتبصره "

%) از 3(سازمان حمل و نقل و ترافيك) مجاز است حداكثر سه درصد (شهرداري تهران 

هاي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا را در راستاي بهبود  درآمد ناشي از مديريت محدوده

، تقويت و پشتيباني لجيستيكي و نيروي انساني براي پليس راهور تهران بزرگ اجراي طرح

ورالعمل اجرايي وصول مطالبات هزينه كند. دست همچنين و به منظور اجراي كامل طرح،

 تصويباالجرا شدن اين مصوبه به  موضوع اين تبصره ظرف مدت سه ماه از تاريخ الزم

 5ل/2633/115م 98/5/  ".خواهد رسيد شوراي اسالمي شهر تهران كميسيون عمران و حمل ونقل



 

 ٤

 1/201/98/5بندي مصوبه: رده            2633شناسه مصوبه: 

 

 گردش كار تصويب 

 

 به هيأت تطبيق اعتراضمبني بر فرمانداري تهران  28/11/1398مورخ  12979/1/98  شماره  نامه

 به يابالغ ـ » 1399تعيين عوارض تردد جهت مديريت ترافيك و كاهش تقاضاي سفر درسال   « مصوبه

در دبيرخانه  30/11/1398مورخ  34186/160 به شماره 14/11/1398 مورخ 32231/2623/160 شماره

هاي عمران و حمل و نقل؛ برنامه و بودجه؛  كميسيونجهت بررسي به  شوراي اسالمي شهر تهران ثبت و

هاي مذكور  يي كميسيونپس از وصول گزارش نهاشوراي اسالمي شهر تهران ارجاع شد. نظارت و حقوقي 

در جلسه  .وراي اسالمي شهر تهران قرار گرفتشجلسه  دويست و يكمينبررسي اعتراض مزبور در دستور 

در محل تاالر شورا و به صورت رسمي منعقد شد  1398اسفندماه سال سه شنبه ششم مزبور كه در روز 

، كفايت مذاكرات اعالم و مذاكرات انجام شده  مذكور هاياز قرائت و استماع گزارش  مفاد آن مطرح و پس

اعضاي شوراي آراي موافق  اخذ رأي انجام شد كه با اتفاق ماده واحدهو در خصوص مفاد آن مشتمل بر 

 5ل/2633/115 م98/5 /به تصويب رسيد. گيري)  عضو حاضر در جلسه در زمان رأي ( پانزدههران اسالمي شهر ت

 

 

 


