ھﯿﺎت دوﻟﺖ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ :ھﯿﺎت وزﻳﺮان
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ٧٧٣ :

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ١٠،اردﯾﺒﮫﺸﺖ ١٣٩۴
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ٢٠۴٣٣
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق

۶/٢/١٣٩۴

ﺷﻤﺎره/١٢٧٢٧ت۵٠٧٣٢ھـ
وزارت ﻧﯿﺮو ـ وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ـ وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی
وزارت ﮐﺸﻮر ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ھﯿﺄتوزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ  ٣٠/١/١٣٩۴ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﻤﺎره  ١٠٠/٣٠/١٧٨١۴/٩٣ﻣﻮرخ  ٢٠/٣/١٣٩٣وزارت ﻧﯿﺮو و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ) (٢ﻣﺎده
) (١٨ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮق اﯾﺮان ـ ﻣﺼﻮب ١٣۴۶ـ  ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد:
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق
ﻣﺎده١ـ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوح ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ:
اﻟﻒ ـ ﺧﻂ ﺑﺮق :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ،دﮐﻞ ،ھﺎدی ،ﻣﻘﺮه ،و ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ب ـ ﻣﺤﻮر ﺧﻂ :ﺧﻂ ﻓﺮﺿﯽ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﯾﻪھﺎ در ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ و در ﮐﺎﺑﻞھﺎی زﻣﯿﻨﯽ و زﯾﺮ ﺳﻄﺢ آب در ﻃﻮل ﺧﻂ.
ج ـ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ :ﻧﻮاری در ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ،ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ھﺎدیھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻂ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و در ﮐﺎﺑﻞھﺎی
زﻣﯿﻨﯽ و زﯾﺮ ﺳﻄﺢ آب ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.
د ـ ﺣﺮﯾﻢ :ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﻪ دو ﻧﻮع زﻣﯿﻨﯽ و ھﻮاﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
١ـ ﺣﺮﯾﻢ زﻣﯿﻨﯽ :دو ﻧﻮار در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﺮض ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻮار در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪهاﺳﺖ.
٢ـ ﺣﺮﯾﻢ ھﻮاﯾﯽ :ﻧﻘﺎﻃﯽ در ھﻮا در اﻣﺘﺪاد ھﺎدی و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ،ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﺣﺮﯾﻢھﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮐﻪ ھﺎدی
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد:
١ـ٢ـ ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدی در ھﻮا از ﻃﺮﻓﯿﻦ ھﺎدی ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﺳﺖ.
٢ـ٢ـ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﻘﯽ :ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﯽ در ھﻮا از ﻃﺮﻓﯿﻦ ھﺎدی ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق در راﺳﺘﺎی اﻓﻖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھـ ـ ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ :وﻟﺘﺎژ اﺳﻤﯽ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق.
و ـ ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ :ﺧﻄﯽ ﮐﻪ دارای وﻟﺘﺎژ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ھﺰار وﻟﺖ اﺳﺖ.
زـ ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ :ﺧﻄﯽ ﮐﻪ دارای وﻟﺘﺎژ از ﯾﮏ ھﺰار وﻟﺖ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ھﺰار وﻟﺖ اﺳﺖ.
ح :ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی :ﺧﻄﯽ ﮐﻪ دارای وﻟﺘﺎژ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ھﺰار وﻟﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٢ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
١ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ :ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ھﺰار وﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن ) (٣/١ﻣﺘﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٢ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ:
اﻟﻒ ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﯾﮏ ھﺰار ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ) (١٠/٢ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ب ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﺳﯽ و ﺳﻪ ھﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ) (۵/٣ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺣﺮﯾﻢ در ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪھﺎی ) (١و ) (٢و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﺮﯾﻢ ھﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮﯾﻢ
زﻣﯿﻨﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺷﺮط وﺟﻮد ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق و ﮐﻤﺎل اﻧﺘﻔﺎع از آن ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع
ھﺎدی ،ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ اﺑﻼﻏﯽ وزارت ﻧﯿﺮو ،ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
٣ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی:
اﻟﻒ ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ھﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ) (٨ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ب ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و دو ھﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ) (٩ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ دوﯾﺴﺖ و ﺳﯽ ھﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ) (٩/١١ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
د ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ھﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ) (١۴ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ھـ ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ھﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ھﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ) (٢۵ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻮردی ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ اﺑﻼﻏﯽ آن وزارت،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﻪ ﺷﺮط اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﻂ ،ﺣﺮﯾﻢ ھﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﯽ
درﺻﺪ ) (%٣٠از ﺣﺮﯾﻢھﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻨﺪ ) (٣ﻻزماﻻﺟﺮاء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
١ـ در ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ھﺰار وﻟﺖ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﻘﯽ ) (٣ﻣﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی ) (۶ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٢ـ در ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و دو ھﺰار وﻟﺖ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﻘﯽ ) (۵/۴ﻣﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی ) (٧ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٣ـ درﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ دوﯾﺴﺖ و ﺳﯽ ھﺰار وﻟﺖ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﻘﯽ ) (۵/۶ﻣﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی ) (٨ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۴ـ درﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ھﺰار وﻟﺖ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﻘﯽ ) (٩ﻣﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی ) (١٠ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ۵ـ درﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ھﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ھﺰار وﻟﺖ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﻘﯽ ) (٢٠ﻣﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی ) (١۵ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده٣ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی از ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﮕﻞ ،ﮐﻮه و دره ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻋﻤﺎل
ﺣﺮﯾﻢ زﻣﯿﻨﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی
ﺣﺮﯾﻢھﺎی ھﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ ) (٣ﻣﺎده ) (٢را ﺑﺎ ﺷﺮط وﺟﻮد ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق و ﮐﻤﺎل اﻧﺘﻔﺎع از آن ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢ
زﻣﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده۴ـ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ﺷﮫﺮ در اراﺿﯽ و اﻣﻼک ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺣﺮﯾﻢ در آن

اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،وزارت ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺮق ﮐﻤﺎﮐﺎن از ﺣﻖ ﺣﺮﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده ۵ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ردﯾﻒھﺎی وﻟﺘﺎژی در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻦ ردﯾﻒھﺎی وﻟﺘﺎژ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ زﻣﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ھﻮاﯾﯽ
آن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻﺗﺮ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ۶ـ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ ،اﻧﺒﺎرداری و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
داﻣﺪاری ﯾﺎ ﺑﺎغ ﯾﺎ درﺧﺘﮑﺎری در ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺮﯾﻢ زﻣﯿﻨﯽ و ھﻮاﯾﯽ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
زراﻋﺖ ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ،ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ،ﺣﻔﺮﭼﺎه و ﻗﻨﻮات ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻞ ﺣﻔﺎری ،اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از
ﻣﻌﺎدن ،راهﺳﺎزی و اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﺑﺮای وزارت ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺮق اﯾﺠﺎد
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﻧﮕﺮدد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (٨اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﺗﺮاﮐﻢ و ﻧﻮع درﺧﺘﺎن ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از ﻣﺮاﺟﻊ
ذیرﺑﻂ اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ،ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﻗﻨﻮات و راهﺳﺎزی در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺧﻄﻮط ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻤﺘﺮ از ) (٣ﻣﺘﺮ از ﭘﯽﭘﺎﯾﻪھﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﻄﻮط و در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺮﯾﻢ زﻣﯿﻨﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺧﻂ از اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه٣ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه در ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده زﯾﺮ ﺣﺮﯾﻢ ھﻮاﯾﯽ در ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺮﯾﻢھﺎی زﻣﯿﻨﯽ و ھﻮاﯾﯽ ﻗﺮار دارد،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺑﯿﺶ از ) (۴۵درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﯿﺶ از ) (۴ﻣﺘﺮ از ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎده٧ـ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ در ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺮﯾﻢھﺎی زﻣﯿﻨﯽ و ھﻮاﯾﯽ و در زﯾﺮ
ﺣﺮﯾﻢ ھﻮاﯾﯽ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻋﻼم وزارت ﻧﯿﺮو و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺮق ،ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺼﺮﻓﺎت را ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آﺛﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺳﺎس ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﻓﻊ ﺗﺠﺎوز از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب و ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ـ
ﻣﺼﻮب ١٣۵٩ـ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده ٨ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راهﺳﺎزی ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﻗﻨﻮات ،ﻋﺒﻮر و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و در زﯾﺮ ﺣﺮﯾﻢ ھﻮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز
ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﯽ و ورود ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ،ﻗﻨﻮات و راهﺳﺎزی ﻗﺒﻼً از ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺮق وزارت ﻧﯿﺮو ،اﺳﺘﻌﻼم و اﺟﺎزه
ﮐﺘﺒﯽ ﮐﺴﺐ ﮔﺮدد و در ھﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ذیرﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻼم ﺷﻮد.
ﻣﺎده٩ـ ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺎﺑﻞھﺎی ﺑﺮق در زﯾﺮزﻣﯿﻦ و زﯾﺮ ﺳﻄﺢ آب ﻧﯿﻢﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ و ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی از ﻣﺤﻮر ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﮫﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻠﻔﻦ ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب،
ﻓﺎﺿﻼب ،ﮔﺎز و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﻣﺘﺪاول ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻣﺎده١٠ـ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﻣﺼﻮب ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و در ھﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،راه و راهآھﻦ ،ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ در ﺣﺮﯾﻢ
آن واﻗﻊ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺮق ذیرﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق از
روی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ذیرﺑﻂ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده١١ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺻﺎﺣﺒﺎن اراﺿﯽ و اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮق اﯾﺮان ،وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮ آﮔﮫﯽ در ﺟﺮاﯾﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ،آﻏﺎز اﺟﺮای
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده١٢ـ در ﺻﻮرت ﮐﺎھﺶ ﺣﺮﯾﻢھﺎی ﺧﻄﻮط ﺑﺮق در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪازاﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺮق ،ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ و ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
روز ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺮﯾﻢھﺎی ﺧﻄﻮط ﺑﺮق واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ اراﺿﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﻼک ﯾﺎ اراﺿﯽ آزاد ﺷﺪه ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ھﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﮫﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط واﮔﺬار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﻣﻮرد
ﺳﺎﯾﺮ اراﺿﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻃﺮحھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﮐﺎﻟﺒﺪی ذیرﺑﻂ ﻣﺼﻮب اﻗﺪام ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده١٣ـ اﯾﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺐﻧﺎﻣـﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺐﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎره  ٢٩٠۵٢ﻣـﻮرخ  ٨/١٠/١٣۴٧ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ـ اﺳﺤﺎق ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮی

