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 هدف -١
ه فعاليت مطلوب و ارائ به منظورهاي دوچرخه  فعاليت ايستگاه سياستگذاري و نظارت بر ايجاد و نامه شيوههدف از تدوين اين 

 .باشد كنندگان مي مناسب به استفادهخدمات ايمن و 
 
 دامنه كاربرد -٢
 .باشد در منطقه آزاد كيش مي و اسكوتر دوچرخه برقي ،هاي دوچرخه كليه ايستگاه ،نامه شيوهدامنه كاربرد اين  
 
 تعاريف -٣

كرايه و اسكوتر  دوچرخه برقي ،سواري است كه دوچرخه مكاني در جوار مسير دوچرخه :)١( ايستگاه دوچرخه نوع -١-٣
 .از آن نام برده خواهد شد) ١(بنام ايستگاه نوع  نامه شيوهداده مي شود، كه در اين 

بنام  نامه شيوهدوچرخه كرايه داده مي شود، كه در اين  مكاني است كه در آن صرفاٌ :)٢( ايستگاه دوچرخه نوع -٢-٣
 .از آن نام برده خواهد شد) ٢(ايستگاه نوع 

 .حركت دوچرخه ها مشخص و عالمت گذاري مي شود راهي است كه ويژه :مسير دوچرخه  -٣-٣
 .ها اختصاص دارد شود، و به عبور دوچرخه رو است كه با خط كشي مشخص مي قسمتي از سواره :خط ويژه دوچرخه -٤-٣
هاي كوتاه  هاي خود را براي توقف توانند دوچرخه سواران مي دوچرخه مكاني است كه:  دوچرخه پاركينگ مخصوص -٥-٣

 .در آن محل بگذارند) كمتر از يك شبانه روز(و ميان مدت ) كمتر از يك ساعت(
دريافت مجوز فعاليت زش و تفريحات سالم به منظور ور مؤسسهمجوزي است كه توسط  :برداري پروانه بهره -٦-٣

 .گردد هاي دوچرخه صادر مي از ايستگاه برداري اقتصادي و بهره
حات يموسسه ورزش و تفر توسط ياز معاونت گردشگر ياصولفقت منوط به اخذ موا يصدور پروانه بهره بردار:تبصره 
 . باشد يسالم م

 :شرح اجرا -٤

نطقـه آزاد كـيش،   به منظور اخذ يا تمديد مجوز فعاليت اقتصادي از مديريت بازرگاني سازمان م هاي دوچرخه، ايستگاهكليه 
-اين گواهي مطابق فرم شـماره ف . باشند مي "هاي دوچرخه در منطقه آزاد كيش برداري ايستگاه پروانه بهره"ملزم به دريافت 

و پـس از بررسـي    نامـه  شـيوه توسط مؤسسه ورزش و تفريحات سالم و بر اساس ضـوابط ايـن   ، )١پيوست شماره ( ٠١-١٥٠
  ؛  شود صادر مي شرايط ذيل

 : )٢(و نوع ) ١(هاي نوع  ضوابط و مقررات عمومي ناظر بر ايستگاه -١-٤

م مراجعه نموده و مدارك الزم را جهت بررسي و اعـال مؤسسه ورزش و تفريحات سالم  متقاضي بايد جهت تشكيل پرونده به
پروانـه  پـس از بررسـي و احـراز صـالحيت،     . ارائـه نمايـد  ، نامـه  شيوهنتيجه در خصوص احراز شرايط مورد نياز بر اساس اين 

به مـديريت   صادر و جهت صدور مجوز فعاليت افتصادي )١پيوست شماره ( ٠١-١٣٠-مطابق فرم شماره فبرداري وي  بهره
 .گردد مي ارسالبازرگاني 
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 )٢(و ) ١(هاي دوچرخه نوع  مسئول ايستگاه )اشخاص حقيقي( شرايط فردي -٢-٤

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران -١-٢-٤
 متدين به دين اسالم يا ساير اديان به رسميت  شناخته شده در قانون اساسي -٢-٢-٤
 براي متقاضيان مرد ت يا معافيت دائمدارا بودن كارت پايان خدم -٣-٢-٤
 دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم -٤-٢-٤
 سال سن ٣٠داشتن حداقل  -٥-٢-٤
 تأهل -٦-٢-٤
 كيفري مؤثر ارائه گواهي عدم سوء پيشينه -٧-٢-٤
 عدم اعتياد به مواد مخدر بنا به تاييد مراجع ذي صالح -٨-٢-٤
 عدم اشتهار به سوء اخالق  -٩-٢-٤
 )ترجيحا انگليسي(به يكي از زبانهاي خارجي  نسبي آشنايي -١٠-٢-٤
 آشنا به دوچرخه سواري و تعمير و نگهداري آن -١١-٢-٤

 
 )٢(و ) ١(هاي دوچرخه  مسئول ايستگاهشرايط اشخاص حقوقي  -٣-٤

 )باشد صدور مجوز براي اتباع خارجي اعم از حقيقي و حقوقي ممنوع مي( ايران جمهوري اسالمي تابعيت -١-٣-٤
 نامه شيوهقي با فعاليتهاي موضوع اين شخص حقو ارتباط موضوع فعاليت -٢-٣-٤
 .)باشند ٢-٤مدير و صاحبان امضاي مجاز داراي شرايط بند (صالحيت مديرعامل  -٣-٣-٤

 
 دوچرخه  هاي ايستگاه فني، ساختماني و ايمنيضوابط   -٤-٤

 :  عبارتند از) ٢(و ) ١(هاي دوچرخه نوع  برداري از ايستگاه ضوابط ايمني ضروري براي ايجاد و بهره .١-٤-٤
 تمهيدات الزم جهت بيمه شخص ثالث براي استفاده كنندگانانجام  )١
 براي كليه كاركنان در ايستگاه) يونيفرم(لباس متحدالشكل  )٢
 ...دارا بودن حداقل امكانات ايمني و امدادي از قبيل كپسول اطفا حريق و جعبه كمك هاي اوليه و  )٣
 ن همراهفدارا بودن حداقل يك خط تل )٤
 ورزش و تفريحات سالم و يا مراجع ذيصالح مرتبط مؤسسهاخذ تاييديه كليه تجهيزات و ادوات مربوطه از  )٥
کنندگان اجباري است و  چرخه سواري، زانوبند براي کليه استفاده، دستکش مخصوص دواستفاده از کاله ايمني )٦

 . باشد يحات سالم ميورزش و تفر مؤسسهبهره بردار موظف به تهيه اين اقالم با تائيد کارشناس 
 .هاي گوناگون و براي سنين مختلف مستقر باشد هاي دوچرخه بايستي دوچرخه در اندازه در ايستگاه )٧
هاي دوچرخه و معرفي يك نفر  دهي جهت ايستگاه ك دستگاه سرويس امداد براي سرويسحضور حداقل ي )٨

 .تعميركار واجد شرايط الزامي است
داراي شناسنامه فني بوده و مورد تائيد  دباي دوچرخه،هاي  ها اعم از معمولي و برقي در ايستگاه تمامي دوچرخه )٩

 .مؤسسه ورزش و تفريحات سالم باشند
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 )١نوع (ضوابط فني، ساختماني ايجاد ايستگاه دوچرخه و دوچرخه برقي .٢-٤-٤

 ساختماني -ضوابط و مشخصات فني -الف

متر مربع  مطابق با ضوابط ساخت و ساز و نقشه معماري مورد تاييد حوزه معاونت عمراني و  ٥٠ :سطح زيربنا -١
 زيربنايي و شهر سازي

 متر مربع ١٢: و محل ارائه و تحويل دوچرخه دفتر پذيرش -٢

 مترمربع ٣٠: پاركينگ مسقف -٣

 متر مربع ٨: انبار و تعميرگاه -٤

 
 :تجهيزات و مدارك مورد نياز   -ب

 دستگاه دوچرخه برقي  ١٥حداكثر و استاندارد دوچرخه دستگاه  ١٥ حداكثر  -١

 . بايستي داراي جايگاه شارژ باطري باشند" حتما) ١(هاي دوچرخه نوع  ايستگاه  -٢

ضمن برخورداري از معيارهاي استاندارد بايستي از دستگاه كنترل سرعت ) ١(هاي برقي ايستگاه نوع  دوچرخه -٣
 .آنها بيش از بيست كيلومتر نباشدبرخوردار باشند بطوريكه سرعت 

 

 )٢نوع (ضوابط و مقررات ايجاد ايستگاه دوچرخه  .٣-٤-٤

 ساختماني -ضوابط و مشخصات فني  -الف
متر مربع  مطابق با ضوابط ساخت و ساز و نقشه معماري مورد تاييد حوزه معاونت عمراني و  ٥٠سطح زيربنا  -١

 و شهرسازيزيربنايي 
 متر مربع ١٢: و محل ارائه و تحويل دوچرخه دفتر پذيرش -٢

 متر مربع ٣٠: پاركينگ مسقف -٣
 متر مربع  ٨انبار و تعميرگاه  -٤

 تجهيزات و مدارك مورد نياز) ب
 دستگاه دوچرخه استاندارد  ٤٠ حداكثردستگاه و  ٢٥حداقل  -١

 
 هاي دوچرخه  الزامات عمومي و نظارت بر فعاليت ايستگاه -٥-٤

روش اجرايي جلب و جذب ، مطابق با )طرح توجيهي(هاي دوچرخه  اندازي ايستگاه هاي احداث و راه درخواست -١-٥-٤
شده و توجيه مالي و  دريافت گذاري سازمان سرمايهمعاونت اقتصادي و ، توسط گذاري هاي سرمايه طرح
 .گردد مي توسط اين معاونت بررسياقتصادي آن  پذيري امكان
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پذيري  هاي دوچرخه، پس از بررسي توجيه مالي و امكان اندازي ايستگاه ه هاي ساخت و را ها و درخواست طرح -٢-٥-٤
، سيساتأت ،ها ييد نقشهأساختماني شامل ت و فني احراز شرايط الزم از نظر  بررسياقتصادي، به منظور انجام 

و به معاونت عمراني و زيربنايي  به، هنام شيوهمتراژهاي موجود طبق ضوابط اين  و كاربريموقعيت مكاني، 
سسه ورزش و تفريحات سالم ؤم بهها و مدارك مربوطه  صالحيت و بررسي فني تجهيزات مورد نياز منظور

 .ارسال خواهد شد
 

قصد كه  درصورتيكنند،   و فعاليت مينموده دريافت فعاليت اقتصادي هاي دوچرخه كه بر اساس ضوابط مجوز   ايستگاه : ١ تبصره
پيشنهاد خود را به معاونت بايد افزايش تعداد تجهيزات و يا ارائه ساير خدمات تفريحي و يا هر نوع تغيير ديگري را داشته باشند 

 .و اتخاذ تصميم ارائه نمايند بررسيجهت  عمراني و زيربنايي معاونتدر صورت لزوم و  يگردشگر
 

و  يمعاونت گردشگرپذير است كه به همين منظور توسط  هاي دوچرخه صرفاٌ در مناطقي امكان احداث ايستگاه -٣-٥-٤
اندازي  درخواست احداث و راهکه  يدر صورت. گردد يي پيشنهاد و جانمايي ميربنايو ز يمعاونت عمران

 ياز سو يستيموضوع باجانمايي شده مطرح شود، ر از مناطق يبه غهاي دوچرخه در محل جديدي  ايستگاه
ها مورد  به معاونت عمراني و زيربنايي پيشنهاد تا در صورت عدم مغايرت با ساير كاربري يمعاونت گردشگر

 . رديد قرار گيتأي
براي اشخاص حقيقي و حقوقي به هيچ عنوان قابل  نامه شيوهمجوزهاي صادره جهت فعاليت موضوع اين  -٤-٥-٤

 .واگذاري نمي باشد
     .خواهد بودسسه ورزش و تفريحات سالم ها تحت نظارت مؤ اهفعاليت اين ايستگ -٥-٥-٤
ايستگاه هاي دوچرخه مكلف به رعايت ضوابط در محدوده فعاليت تعيين شده توسط سازمان و حفظ و ارتقاء  -٦-٥-٤

 .ايمني گردشگران مي باشند
هاي  مربوط به فعاليتها مكلفند تجهيزات، ادوات و وسايل  ستگاهكليه اي ،به منظور حفظ سيما و منظر شهري  -٧-٥-٤

، مستقر و نگهداري نمايند و از قرار دادن لوازم و تجهيزات اضافي در خارج از ايستگاهخود را در محدوده 
هاي دوچرخه خودداري نمايند و درصورت تخلف، شركت عمران و خدمات شهري موظف است  محدوده ايستگاه

 .نسبت به جمع آوري آن اقدام نمايد
خه مكلف مي باشند با رعايت استانداردهاي مربوطه نسبت به تعويض و آماده سازي وسايل هاي دوچر ايستگاه  -٨-٥-٤

 .سسه ورزش و تفريحات سالم اقدام نمايندت جديد و استاندارد با هماهنگي مؤمستهلك با ادوا
 .باشند ورزش و تفريحات سالم مي مؤسسههاي مصوب  ه ارائه خدمات مطابق نرخهاي دوچرخه مكلف ب يستگاها  -٩-٥-٤
نصب تابلوي نام ايستگاه و تابلوي خدمات قابل  هاي دوچرخه مكلف به حفظ آراستگي ظاهري ايستگاه، ايستگاه  -١٠-٥-٤

 .  باشند ميو همچنين تابلو قيمت مصوب ارائه به گردشگران 
برخورد  و ، قيمت مصوبنظماسالمي، مسائل ايمني، استانداردها، هاي دوچرخه مكلفند شئونات  ايستگاه  -١١-٥-٤

بديهي است مسئوليت عدم اجراي اين موارد به عهده مسئول ايستگاه . را رعايت نمايند ب با گردشگرانمناس
 .باشد مي
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اند و داراي قرارداد  دريافت كرده نامه شيوههاي دوچرخه كه مجوز خود را قبل از تصويب اين  تمامي ايستگاه  -١٢-٥-٤
با مواد اين  را حداكثر در مدت سه ماه شرايط خود بايدباشند،  ها و موسسات تابعه مي معتبر با سازمان يا شركت

 . منطبق نمايند نامه شيوه
 جرايم و مجازات ها  -٦-٤

 :و ساير مقررات مربوط به شرح زير اقدام خواهد گرديد نامه شيوهدر صورت مشاهده تخلف از مفاد اين 

 ؛ تذكر كتبيبار اول -١-٦-٤
 اشكال تعيين مهلت مناسب براي رفعكتبي همراه با  بار دوم، اخطار -٢-٦-٤
برداري صادره از مؤسسه ورزش و  پروانه بهرهدرصورت عدم رفع تخلف پس از اخطار كتبي و تكرار تخلف،  -٣-٦-٤

درصورت عدم رفع  .شود مي به مدت سه ماه تعليق و در مرحله دومبار اول به مدت يك ماه  تفريحات سالم براي
، نسبت به پروانه بهره برداريابطال  پس از مؤسسه ورزش و تفريحات سالم،تخلف در مرحله سوم با گزارش 

 .اقدام خواهد شد و لغو قرارداد ابطال مجوز فعاليت اقتصادي توسط مديريت بازرگاني
 

  .حق هيچگونه فعاليتي را نخواهد داشت ايستگاه دوچرخهابطال مجوز،  پس از :٢ تبصره
 ايسـتگاه،  مسـئول  با هزينـه  مؤسسه ورزش و تفريحات سالم وتوسط  برداري ايستگاه دوچرخه، پروانه بهرهتعليق يا لغو  : ٣تبصره 

 .شود كيش درج ميكثيراالنتشار هاي  روزنامهدر 
جهت رسيدگي  مؤسسه ورزش و تفريحات سالم،توسط رمانه باشد پرونده جواجد وصف م ايستگاهتخلف كه صورتي  در : ٤تبصره 

 .شود به مراجع قضايي ارسال مي
 

 ها مسئوليت -٥

 .ورزش و تفريحات سالم مي باشد مؤسسه، نامه شيوهاين اجراي ئوليت مس -١-٥

 .باشد ميمعاونت گردشگري با  نامه شيوهنظارت بر حسن اجراي اين مسئوليت  -٢-٥

 .هاي دوچرخه با معاونت عمراني و زيربنايي مي باشد مسئوليت جانمايي و ارائه ضوابط فني و ساختماني ايستگاه -٣-٥

 .باشد ميبودجه و  مديريت برنامهبا  معاونت گردشگريبه پيشنهاد  نامه شيوهمسئوليت بازنگري اين  -٤-٥

 
 سوابق -٦

 ندارد
 مراجع  -٧

 ندارد
 ها پيوست -٨

 ندارد




