
 

 

 آیین نامه سیستم اشتراک دوچرخه هوشمند شهرداری ارومیه

 

 اهداف -1فصل 

 شهری پاک نقل و حمل روش یک عنوان به دوچرخه از استفاده سازی فرهنگ

  شهر سطح در ترافیک تراکم کاهش و مرور و عبور بهبود

 انرژی مصرف سازی بهینه و ها آالینده کاهش

 راحت و سریع ارزان، ایمن، جایی جابه

 شغلی فرصتهای ایجاد

 

 تعاریف  -2 فصل

 :دارای معانی به شرح ذیل است آیین نامهعبارات و اصالحات استفاده شده در این  . 1ماده 

 باشد()یکی از موارد چک، سفته یا ضمانت نامه بانکی می اطمینان حصول منظور به بهادار اوراق : الف( تضمین

 .باشدمی دارا را سیستم دوچرخه های از استفاده اشتراک و ثبت نام شده سیستم هوشمند اشتراک دوچرخه ارومیه  در که شخصی : ( مشترکپ

   سیستم هوشمند اشتراک دوچرخه ارومیه : سیستمج( 

 اتفاقی گونه هر بروز صورت در توانندمی مشترکین باشدکهمی سیستم هوشمند اشتراک دوچرخه ارومیه  تماسشماره  33386073:  تماس شمارهد( 

 .فرمایند حاصل تماس مرتبط مسائل و سیستم خصوص در پیشنهادی یا انتقاد گونه هر یا و قبیل این از و سرقت ، تصادف نظیر

 

 ثبت نام  -3 فصل

 پذیرد.می ذیل صورت وشر به هوشمند اشتراک دوچرخه ارومیهسیستم  در مشترک نام ثبت. 2ماده 

 مراجعه ارومیه ثبت نامی مشخص شده توسط شهرداری هایمحل به نام ثبت مدارک داشتن دست در با بایست می فرد : حضوری نام ثبت

 .را دریافت نماید خویشکارت عضویت سیستم هوشمند اشتراک دوچرخه  و تکمیل را نام ثبت مراحل و نموده

 

 : الزم مدارک

 شناسنامه و ملی کارت کپی و اصل  .1

 جدید رنگی 3×4عکس  قطعه دو  .2

 آییننامه و قرارداد ، مشترکین نام ثبت فرم تکمیل و مطالعه .3

 ضمانت  .4

 .باشدمی سال 15 نامثبت برای سن حداقل. 1 تبصره
 

 مطالعه منزله به وی توسط هافرم امضای و گردد تکمیل و مطالعه مشترک توسط کامل دقت با باید نامه آیین و قرارداد ، نام ثبت های فرم .2 تبصره

 .باشد می مندرج تعهدات و نامهآیین و قرارداد مفاد تمام داشتن قبول و کامل
 

 .باشدمی اشتراک ابطال منظور به قرارداد و فردی اطالعات فرم در مندرج اطالعات صحت عدم .3 تبصره
 

 .الزامیست ضمانت و شناسایی مدارک همراه به نام ثبت محل در ضامن حضور همچنین و گردد تکمیل ضامن توسط باید ضمانت فرم .4 تبصره

 

 تضمین  -4 فصل

 کسر وی ضمانت مبلغ هزینه الزم از سیستم به خسارت گونه هر بروز صورت در و شودسیستم دریافت می برای ایمنظور پشتوانه به ضمانت. 3ماده 

 کارت زمان، آن تا و باشدمی سامانه به وارده خسارت کسر از پس نامهتعیین شده در ضمانت سقف تا ضمانت تکمیل مبلغ به ملزم مشترک و گرددمی

 .گرددمی غیرفعال ایشان

 



 

 

 ضمانت . انواع1 تبصره

تضمین برابر بند الف ارائه  و پرسنلی کارت کپی و اصل ارائه کار یا به اشتغال گواهی ارائه با باشندمی دولتی هایارگان کارمند که افرادی .1 بند

 ریال10000000به مبلغ  1ماده 

 ریال10000000به مبلغ  1تضمین برابر بند الف ماده ارائه  و کسب جواز کپی و اصل ارائه با میباشند کاسب که افرادی .2 بند

 ریال10000000به مبلغ  1ارائه تضمین برابر بند الف ماده  و بازنشستگی کارت یا حکم کپی و اصل ارائه با بازنشسته افراد .3 بند

 ریال10000000به مبلغ  1تضمین برابر بند الف ماده ارائه  و قبض آخرین ارائه با باشند می بنام ) گاز – برق – آب (قبض دارای که افرادی .4 بند

به مبلغ  1تضمین برابر بند الف ماده  ارائه و کار به اشتغال گواهی ارائه با باشند می خصوصی موسسات یا شرکتها کارمند که افرادی .5 بند

 ریال10000000

 ریال10000000ی به مبلغ  1تضمین برابر بند الف ماده ارائه  یا کپی کارت دانشجویی و تحصیل به اشتغال گواهی ارائه با دانشجویان .6 بند

تضمین برابر بند الف ارائه  و معرفی ضامن عنوان به را 5 تا 1 های ردیف از یکی باشند نمی الذکر فوق شرایط از یک هیچ شامل که افرادی .7 بند

  ریال10000000به مبلغ  1ماده 

 :مشترک تعهدات .2 تبصره

 سیستم در خویش تعهدات و هامسئولیت دیگر و داریامانت حسن قبال در تخلف صورت در تا گرددمی متعهد نامه،ضمانت امضای بامشترک 

 دریافت با مشترک همچنین و ضمانت بانکی وی کسر گردد. از مطالبه مورد وجه ، وارده خسارت پرداخت عدم و هوشمند اشتراک دوچرخه ارومیه

 .باشدمی وارده خسارات جبران به ملزم , شرطی و قید هیچ بدون سیستم هوشمند اشتراک دوچرخه ارومیه جانب از اخطاریه یا نامه اولین

 

 کاربری حساب شارژ  -5فصل 

 :نماید اقدام زیر روش به کاربری حساب شارژ برای تواند می مشترک. 4ماده 

 .نماید حساب شارژ به اقدام شده نصب POS طریق از شتاب عضو بانکی کارتهای توسط و محل سازمان به مراجعه با : وجه واریز 

 

 تجهیزات  -6 فصل

 : میباشد ذیل شرح به اختصاصی تجهیزات دارای شهری 26 سرعته سه رنگسبز ،ارومیهشهرداری  به متعلق هایدوچرخه. 5ماده 

 بدنه آلمنیومی  .1

  Drum ترمز جفت یک .2

 چراغ های رفلکتور متصل به زیر صندلی و گلگیر عقب .3

 پایه استیل .4

 توپر 26نمره  الستیک جفت یک .5

 صندلی چرمی با هندل تنظیم آسان .6

 چرغ های عقب و جلو PVCگلگیرهای  .7

 جلو سبد عدد یک .8

 برچسب الکترونیکی و محفظه مربوطه .9

 پدال های استیل و الستیکی با رفلکتور .10
 

 صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان C9405067/27 شماره ملی استاندارد دارای کیفیت و ایمنی نظر از شهرداری ارومیه هایدوچرخه . تبصره

 .باشدمی ایران

 مقررات اختصاصی دوچرخه  -7 فصل

 .نماید حرکت دوچرخه مخصوص مسیر و عبور خط از است مکلف مشترک .6ماده 

 برای و نماید عبور راه راست طرف از کامل طور به حرکت هنگام باید نباشد مشترک حرکت مسیر در دوچرخه مخصوص عبور خط اگر .1 تبصره

 .آورد عمل به را احتیاط منتهای ، اندکرده توقف راه کنار در که هایهوسایل نقلی از گذشتن

 داده اختصاص آن برای دوچرخه عبور خط آنکه مگر کنند حرکت ردیف یک در باید ، دوچرخه سواران تعداد بودن زیاد صورت در .2 تبصره

 .نمایند مرور و عبور دوچرخه عبور خط بیرون از  ندارد حق این صورت در که باشد شده

 .است ممنوع آزادراه و اتوبان در دوچرخه از استفاده. 3 تبصره

 .است ممنوع انحصاری و ممنوع ورود مسیرهای در دوچرخه از استفاده .4 تبصره

 

 .است ممنوع ها راه بودن لغزنده هنگام و یخبندان و برف بارندگی باران، هنگام دوچرخه سواری . 7 ماده



 

 

 

 .است ممنوع دوچرخه روی افراد سوارشدن ترکه دو .8 ماده

 

 ) تهیه آن به عهده مشترک می باشد(.استفاده از کاله ایمنی توسط راکب الزامی است .9 ماده
 

 روی از آنان دستهای برداشتن نیازمند که دهند انجام اعمالی یا نمایشی حرکاتو یا  دیگری اشیاء و نامتعارف بار حمل رانندگی هنگام .10 ماده

 ، ممنوع است.باشد فرمان
 

 بر که ایدوچرخه حرکت وسیله را آنها و نماید تکیه ، حرکت حال در نقلیه وسایل به است دوچرخه سوار درحالیکه ندارد حق کس هیچ .11 ماده

 .دهد قرار است، سوار آن
 

 در امکان حد تا بایستی آنها از یک هر راکب کند،می حرکت مخالف جهت در دیگری دوچرخه ، دوچرخه مخصوص مسیر در که هنگامی .12 ماده

 سرعت از باید ، شود او حرکت مانع دیگری دوچرخه یا و باشد داشته وجود مانع عمل این انجام در اگر و نمایند حرکت خود مسیر راست طرف

 .دهد عبور اجازه مقابل، جهت دوچرخه تا نماید توقف لزوم صورت در و کاسته خود
 

 :است ممنوع شهری معابر و خیابانها در زیر اعمال .13 ماده

 سواری دوچرخه مسابقات : الف

 قبیل این از و ناهنجار صدای ایجاد با سواری دوچرخه ، جا در زدن دور و چرخ تک ، نمایشی ، پرشی حرکات هرگونه انجام : ب
 

 و وسایل گونه هر از استفاده و کنند میل آشامیدنی و خوراکی یا و نمایند استعمال دخانیات حرکت، ضمن ندارند حق سواراندوچرخه .14 ماده

 توجه جلو به کامل طور به حال هر در اندموظف راکبین .است ممنوع ، گردد راکب رفتاری و ذهنی انحراف باعث که همراه تلفن ماند تجهیزات

 .باشند داشته
 

 .است ممنوع آن آثار کامل رفع تا اندکرده مصرف آورخواب داروهای و مخدر مواد یا الکلی نوشابه که کسی برای سواریدوچرخه .15 ماده

 مقررات اختصاصی سیستم  -8فصل 

 .گردد می مشترک تحویل امانت صورت به دوچرخه .16 ماده

 

 نماید تبعیت رانندگی و راهنمایی مقررات و عالئم کلیه از است موظف مشترک لذا گردد می محسوب نقلیه وسیله دوچرخه که آنجایی از .17 ماده

 .باشدمی قانونی پیگرد دارای قوانین پیروی از عدم و

 مصوب رانندگی و راهنمایی پیشنهاد با که بود خواهد دستورالعملی موجب به مشترک تخلف با مطابق قانونی پیگرد گونه هر نحوه و شرایط . تبصره

 .باشدمی شده،

 و ناهنجار صدای با صوتی سازیآگاه وسیله نوع هر کلی طور به و بلبلی سوت ، شیپوری هایبوق جمله از اضافی تجهیزات هرگونه نصب .18 ماده

 .باشدمی ممنوع است شده منع عالئم وسیله به عمل این که هاییمحل و مسکونی مناطق در آن از و استفاده غیرعادی

 

 5 ماده در که اوصاف همان با چرخه دو و گرددمی محسوب تخلف دوچرخه ظاهر در رنگ تغییر گونه هر همچنین و اصلی قطعات تعویض. 19 ماده

 .گرددمی مسترد است ذکر شده نامهآیین

 .گیرد صورت ایمنی نکات رعایت با باید ایستگاه محل در دوچرخه گذاشتن و برداشتن . 20 ماده

 

 : زیر افراد برای استفاده ممنوعیت .21 ماده

 .تشنج و صرع به مبتال افراد .الف

 .روان و اعصاب سیستم محرک یا و کننده تخدیر هایماده از استفاده ، الکلی هاینوشابه ، مخدر مواد انواع به اعتیاد .ب

 .قلب عملکرد شدید اختالل به مبتال افراد .پ

 .باشدمی سواریدوچرخه زمان در اکسیژن تامین تجهیزات از استفاده نیازمند آن رفع برای که تنفسی شدید اختالل به مبتال افراد .ت

 .شد خواهد قانونی برخورد آن با و محسوب تخلف سواریدوچرخه حین جرم به ارتکاب و مزاحمت گونه هر ایجاد .22 ماده

 

 .گرددمی دریافت نیز روز همان در ، شدهداده تحویل که روز همان در دوچرخه .23 ماده



 

 

 تا ایستگاه کاری ساعت پایان از پس دوچرخه خدمات ارائه تعرفه ، نگردد مسترد روز همان در ایستگاه کاری ساعت پایان در دوچرخه اگر .1 تبصره

 کسر ایشان کارت اگر و گردد می منظور مشترکین قرارداد 4 ماده در شده مشخص تعرفه با برابر بعد روز در ایستگاه به دوچرخه تحویل ساعت

 .شد خواهد کسر آن موجودی از وی بدهی تمام مجدد شارژ زمان در و محسوب بدهکار مشترک باشد، داشته موجودی

می باشد که هر گونه  برای فصل های پاییز و زمستان 18:30تا  7:00برای فصل های بهار و تابستان و  21:00تا  06:30ساعت کار ایستگاه از  .2تبصره 

 اعالم و اعمال خواهد شد. شهرداری ارومیهتغییری در ساعت کار ایستگاه از سوی 

 

 خسارات هزینه گردد،می محسوب سیستم به خسارت که مشترک جانب از ایستگاه یا دوچرخه به آسیب و خرابی گونه هر ایجاد صورت در . 24 ماده

 .گردید خواهد دریافت وی از وارده

 

 با بالفاصله است مکلف مشترک گیرد، قرار غیرقانونی تصرف مورد دوچرخه که دیگری علت هر یا و شدن مفقود ، سرقت صورت در . 25 ماده

 . نمایند اعالم را مراتب و تماس 33386073 شماره

 

 و غیرقانونی استفاده از جلوگیری برای است مکلف مشترک گیرد قرار سرقت مورد یا مفقود ، سیستم در مشترک فعال کارت گاه هر . 26 ماده

 و صادر جدید کارت و باطل وی کارت تا نمایند اعالم شهرداریمحل های ثبت نامی مشخص شده توسط  به را مراتب ، ایشان کارت از سوءاستفاده

 .گردد فعال

 

 تصادفات  -نهم فصل

شماره  با بالفاصله اطالع به پلیس راهنمایی و رانندگی عالوه بر مکلفند خسارت ایجاد یا جرح به منجر تصادف گونه هر بروز هنگام راکبین  . 27  ماده

اعالم نمایند تا مامور مربوطه به محل اعزام گردد و  شهرداری ارومیهتماس حاصل و نام، مشخصات ونشانی دقیق محل وقوع حادثه را به  33386073

 تشریفات قانونی انجام گیر. شایان ذکر است کلیه تشریفات قانونی بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب مجلس می باشد.

تماس حاصل و نام، مشخصات ونشانی دقیق  33477881تصادفات منجر به فوت بال فاصله از طریق یکی از آشنایان با شماره شماره در صورت  . تبصره

 محل وقوع حادثه را به شهرداری ارومیه اعالم نمایند

 
 

 حل اختالف  -دهم فصل

در صورت بروز هر گونه اختالف در تفسیر مفاد آیین نامه و اجرای قرارداد، چنانچه طرفین یعنی سیستم و مشترک با هم به جمع بندی و  .28  ماده

 تفاهم نرسند، موضوع از طریق مراجع قضایی )شورای حل اختالف( رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 

 قطعیت قرارداد  -یازدهم فصل

یحا اعالم می نمایند که قوانین و مقررات آیین نامه را به طور کامل مطالعه نموده و تمام مفاد آن را قبول دارد لذا پس از امضاء مشترک صر. 29  ماده

ند جهت نخواه این آیین نامه به دالیلی از قبیل عدم آگاهی، عدم محاسبه کافی و امثال آن نمی تواند متعذر شود و هیچ گونه ادعا یا مطالبه ای از این

 داشت.

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                           

 امضاء و اثر انگشت
 


